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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att analysera spoken word texter för att undersöka vardagsproblem 

i dagens svenska förorter och vetenskapliggöra de sociala kontexterna till de olika 

vardagsverkligheterna som beskrivs i texterna. Vidare syfte är även att se vilken betydelse 

poesi och spoken word kan ha för människor i utsatta områden, samt vilket sätt kan spoken 

word öka dessa människors känslor av delaktighet och erkännande. För att uppnå syftet har 

det genomförts narrativ metod för tolkandet av sju spoken word texter. Vid tolkning av 

texterna har det använts en intersektionell analys. Även en intervju har genomförts för att få 

djupare förståelse för studiens bakgrund. Analysen av empirin kommer att ha sin teoretiska 

utgångspunkt i begreppet vardagsverklighet och de olika strukturerna som formar ramarna till 

de olika vardagsverkligheter. Mikropolitiska aktiviteter kommer även att analyseras som ett 

sätt att göra motstånd i det vardagliga livet, och för att förstå motstånd i relation till makt så 

har denna studie utgått ifrån Foucaults maktperspektiv. Resultatet visar att poeternas 

vardagsverkligheter präglas av postkoloniala samhällsstrukturer och att de jämnt bemöter 

fördomar från det övriga samhället. Intersektionell analys på maktstrukturer blir användbar då 

det visar sig att tjejerna inte känner sig hörda och sedda i förort som för killar symboliserar 

trygghet. Spoken word ökar inte bara självreflektion och känslan av empowerment men kan 

även bli ett sätt att göra motstånd mot dessa strukturer och visa en motbild till den bilden av 

förorter som resten av samhället har.  

 

Titel: ”Förortens vardagsverkligheter – en kvalitativ studie om Spoken Word som 

mikropolitisk motståndsform” 

Författare: Hanna Yrjänä 

Nyckeold: Spoken word, mikropolitisk aktivitet, motstånd, vardagsverklighet, förort  
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Abstract 

The aim of this study is to examine the everyday problems of today’s Swedish suburbs and 

the social contexts of the everyday life that are presented in the seven spoken word texts that 

has been analyzed in this study. The further aim is to see the importance of poetry and spoken 

word to the people in the segregated areas and how spoken word can increase these peoples 

experiences of participation and recognition. The method used in this study is narrative 

research and intersectional analysis has been used to interpret the seven spoken word poems. 

To obtain a deeper understanding and background information has one interview been 

conducted aswell. The theoretical premise in this study is the concept of everyday life and the 

structures that shape the frames of it. Micropolitical activities will be analyzed as small 

performances of resistance in the everyday life and to understand the relation between power 

and resistance has Foucault’s understanding of power relations been used in this study. The 

result shows us that the everyday lives presented in these spoken word poems are shaped by 

post-colonial structures and that the poets constantly receive prejudice from the rest of the 

Swedish society. The intersectional analysis of power structures shows its relevance in this 

study since we can find that the girls living in these suburbs experience that they are not seen 

or heard in the suburb; the place that for boys symbolizes a certain security. The result shows 

that spoken word does not only increase the ability of self-reflection and feelings of 

empowerment but can also become a way to do resistance to the oppressing structures and to 

show a counterpart of the image that the rest of the society has of the suburbans.  

 

Title: ”The everyday life in the suburbs – a qualitative study of Spoken word as micropolitical 

resistance”  

Author: Hanna Yrjänä 

Key words: Spoken word, micropolitical activity, resistance, everyday life, suburb 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förord 

 

Jag vill framför allt inrikta ett stort tack till min handledare Lambros Roumbanis som tog min 

uppsatsidé på allvar och visade stort intresse för ämnet, samt bidragit med god handledning, 
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1. Inledning 

”Det var 3000 människor i ett ställe ni kallar för ”no-go-zone”. Ett ställe dit ni varnar 

människor för att gå till, så var det 3000 människor där. Det var endast kärlek, det var 

poesi.” 

I november 2016 samlades ett par tusen människor i ungdomens hus i Stockholmsförorten 

Rinkeby för att lyssna på finalen i Spoken word tävlingen ”Ortens bästa poet 2016”. Spoken 

word är en konstform, poesi som är skriven på papper men framförs för publiken i en muntlig 

form. Den grundar sig starkt i rytmen, improvisationen, rimmen, ordlek och slang (Power 

Poetry). I spoken word lockas dess slagkraft, frihet och möjlighet att uttrycka sig och berätta 

sin berättelse. 

I denna uppsats har jag analyserat sju olika Spoken word texter skrivna av poeterna i ”Ortens 

bästa poet” tävlingen. Poeterna tar upp viktiga aspekter kring sina upplevelser om 

utanförskap, segregation och rasism. De personliga berättelser kan ses som avspeglingar om 

relationen mellan vardagsverklighet och samhällsstrukturer, det vill säga hur ungdomarna 

betraktar sin vardag i omgivningen som är redan formad och hela tiden präglas av 

strukturerna. Vad innebär det att bo i de mest utsatta och segregerade bostadsområden i 

Sverige? Vad innebär det att bli betraktad som kriminell varje gång man befinner sig utanför 

sin förort? Kulturen är en kanal som kan göra de egna livsvillkoren synliga för det övriga 

samhället och för att bryta segregationsmönstrar måste man ge de här ungdomarna 

möjligheter att få framställa och uttrycka sig själva (Sernhede 2002: 243). Nu finns det en 

plattform som har fått stor uppmärksamhet i Sveriges förorter, nu finns det möjlighet att själv 

berätta sin egen berättelse utan att någon utomstående tillskriver den för en.  

Spoken word i förorterna har många likheter med rap som poesi, som till en stor del har 

kritiserat white supremacy, klassism och rasexploatering (Perry 2004: 28). Hip hop var i 

början ett kontra-proteströrelse, en kreativ kommunikationsform som använde sig av 

vardagliga erfarenheter och upplevelser som grunden till den sociala kritiken i 

civilrättsrörelsens anda (Morant 2010: 72). Eftersom jag finner flera likheter mellan Spoken 

word och hip hop och är intresserad av Spoken word som ett sätt att öka känslor av 

delaktighet och ”empowerment” bland utsatta människor, så använder jag hip hop som ett 

exempel på ungdomars mikropolitisk motståndsform. Mikropolitiska aktiviteter är vardagliga 

motståndshandlingar, vilka jag kommer att analysera utifrån hur poeterna uttrycker sig om 

sina vardagliga erfarenheter i sin spoken word. Det är alltså speciellt de mikropolitiska 
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handlingar av motstånd som intresserar mig mest, både de i deras berättelser men också hur 

spoken word kan ses som en mikropolitisk aktivitet. Det finns mycket både internationell och 

svensk tidigare forskning om hiphopkultur och poesins betydelse för ungdomar i utsatta 

områden, och det är detta budskap som är av intresse även i denna uppsats.  

Spoken word är en konstform som på ett kraftfullt sätt tar upp olika sociala problem samtidigt 

som den ger poeten en positiv plattform där en får uttrycka sig själv. Min tanke med denna 

uppsats är att framföra den positiva kraften som spoken word har, och visa hur socialt arbete 

för att öka ungdomarnas känsla av delaktighet kan utvecklas genom att lyssna på berättelser 

som ger en motbild till den redan befinnande bilden av livet på förorter och dess invånare. 

Aktiviteter för ungdomar måste tas dit de är och känner sig bekväma och för att socialt arbete 

med unga ska vara så effektivt som möjligt så måste vi låta ungdomarna själva berätta sin 

situation utan att vi tar oss friheten att tilltala den till dem. Spoken word har potential att vara 

en kommunikationslänk och kanal för förståelse, eller även en metod inom olika projekt med 

ungdomar för organisationer som arbetar med ungdomar eller utsatta människor. Det som nu 

är viktigt, speciellt för socialt arbete, är att faktiskt lyssna på de ungdomarnas röster i 

förorterna och genom det möjligtvis i framtiden kunna organisera oss i en form av socialt 

arbete.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att genom narrativ forskningsansats och kvalitativ intervju undersöka 

vardagsproblem i dagens svenska förorter. Tanken är att vetenskapliggöra poeternas texter 

och de sociala kontext där texterna kommer ifrån, för att få djupare förståelse för de 

vardagsverkligheter som gestaltas i ortens poesi. Syftet är att se hur motstånd mot 

förtryckande strukturer görs genom mikropolitiska aktiviteter. Syftet är även att se vilken 

betydelse poesi och spoken word har för dessa ungdomar, samt vilket sätt spoken word kan 

öka deras känslor av delaktighet och erkännande. Jag är intresserad av poesi och spoken word 

som ett sätt att uttrycka sig på och att kunna få sin röst hörd; som en slags mikropolitisk 

motståndsform. Vidare är jag intresserad av att se i fall spoken word kan användas som en 

metod inom socialt arbete med ungdomar, metod som hjälper ungdomar att uttrycka sig på 

och metod som kan hjälpa till att skapa större förståelse hos socialarbetare för problematiken i 

förorterna. 

 

2.1. Frågeställningar 

 
- Hur återberättar poeterna om sina vardagsproblem i sina Spoken word? 

- På vilket sätt kan man se mikropolitiska aktiviteter i poeternas vardag? 

- På vilket sätt kan Spoken word betraktas som mikropolitiskt motstånd? 

 

4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som har relevans för denna studie. Det finns 

en hel del tidigare forskning, speciellt internationellt men även nationellt, som belyser poesins 

och musikens betydelse i socialt utsatta områden. Även studier om hur kön konstrueras i 

samtal och rap-låttexter kommer att tas upp.  

Nyawira Gatonga och Delport (2015) har studerat om hip hop är användningsbar som ett 

datainsamlingsperspektiv i forskning om ungdomar. Data samlades in genom informanternas 

teckningar och texter om sitt förhållande till hiphopmusik. Slutsatserna är att användning av 

hip hop var förmånligt för studien då den framkallade mycket självreflektion. Hip hop gav 

informanterna utrymme att reflektera över de olika dimensionerna i sitt liv. Hip hop bidrog 
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även till att förstå sina styrkor och svagheter och att acceptera dem. Informanterna upplevde 

hip hop som befriande och ”empowering”. Enligt Perry så ger hip hop en slags medlemskap 

som medför kulturellt kunskap och samtidigt ger det, i en form av MC (master of ceremony), 

en motsatt hegemonisk auktoritet och subjektivitet till white supremacyn i det amerikanska 

samhället (Perry 2004: 44). Sernhede kommer till samma slutsats i sin studie AlieNation is my 

nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige om att hip hop kulturen blir ett 

sätt för ungdomarna att förstå och bearbeta sin egen situation (Sernhede 2002: 243). Sernhede 

menar att man måste ge större uppmärksamhet till ungdomskulturer och deras positiva 

effekter. Hip hop kollektiven som han studerade gav de unga t.ex. en direkt verkande 

demokrati som skapar sammanhang där man kan ha kontroll över sin egen gemenskap (ibid: 

241). Detta är typiskt för hip hop kulturen och kan jämföras med ”cipher” (se Lamotte 2014: 

688). På grund av segregationen har de unga lite kontakt med det övriga samhället, vilket gör 

att kulturen utgör en möjlighet att den egna situationen kan kommuniceras till andra. Kulturen 

är en kanal som kan göra de egna livsvillkoren synliga för det övriga samhället. Sernhede 

menar att för att bryta segregationsmönstrar måste man ge de här ungdomarna möjligheter att 

få framställa och uttrycka sig själva. Därför är det viktigt att ha olika plattformar för 

ungdomarna att göra det (ibid: 243). 

Enligt Perry ger hip hop musiken uttryck åt engagemanget för annanhet. Centralt för hip 

hopen är att uttrycka det positiva i den svarta existensen samtidigt som man identifierar sig 

starkt med annanhet i relation till det övriga samhället. Perry menar att det finns en parallell 

rörelse av social kritik och hyllandet av status quo. Den historiska konstruktionen av svarthet i 

kontrast till vithet, där svartheten blivit demoniserad, har blivit en del av konstformens 

medvetenhet (Perry 2004: 47).  Även den svenska förortsrappens utgångspunkt är i sociala 

villkor och i livsvärlden som på ett rätt avgörande sätt skiljer sig från de flesta svenskarnas 

livsvärld. Berättelserna i rap utgör en motbild och försvar gentemot den stigmatiseringen av 

vissa områden och deras invånare som median ger oss (Sernhede 2002: 19). Utanförskap är ett 

återkommande tema i Sernhedes studie. De flesta som Sernhede intervjuade känner sig inte 

delaktiga i det svenska samhället (ibid: 87). Känslan av att inte passa in eller bli respekterad är 

vanlig hos de intervjuade ungdomarna. Invandrarskapet är deras ”primära” identitet, 

invandrarskapet är som ett utanförskap som samtidigt bidrar till gemenskap (ibid: 93-94). Den 

egna förorten ses som ett tryggt ställe, där man inte hela tiden tvingas att möta fördomar från 

det övriga samhället. I förorten behöver man inte hela tiden bli bemött av människor som ser 

ner på en och betraktar en som andra klassens medborgare (ibid: 96).  
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Ett ökande antal svarta kvinnliga hip hopförfattare är ett kulturellt och litterärt fenomen som 

har fångat intresset av forskare som är intresserade av hur svarta kvinnor använder sig av 

litteratur för att beskriva den svarta kvinnans subjektivitet. För att förstå berättelser om 

kvinnornas liv i hiphopgenerationen, måste vi se på hiphoplitteratur (Cooper 2013: 55). 

Cooper har analyserat berättelser i Push, som innehåller romaner ur afroamerikanska kvinnors 

perspektiv. Berättelserna i Push tar den upp den nya generationens svarta kvinnors berättelser 

om traditionella ämnen som familj, moderskap, vänskap, sex och kärlek, men i 

hiphopkulturens kontext även AIDS-epidemin, livet som svart kvinna på det konservativa 

1980-talet i den deindustrialiserade stadens urbana fördärv (Cooper 2013: 55).  

Studien koncentrerar sig speciellt i berättelsen om Precious, en fattig svart tjej som vid 17-års 

ålder har redan fött två barn till sin egen pappa och som lever med sin mamma som inte tar 

hand om henne. Hennes liv präglas av intersektioner av att vara en fattig svart tjej i 1980-tals 

New York. Precious sociala situation får henne att tveka ifall hennes berättelse kan ens kallas 

för historia, men att Precious sen reflekterar att om hon inte försöker bearbeta det och berätta 

sanningen, vad är då meningen med allt? Denna konfronterande stil där narratörerna modigt 

berättar sina narrativ med stolthet och utan nyansering, belyser hiphoplitteraturens likheter 

med tidiga rappare som brukade säga i början av hiphopkulturen, ”We are here. This is how it 

is. Make of us what you will” (Smith: 192).  

Precious känner att i samhället är hon ingen, hon är inte sedd eller erkänd (Cooper 2013: 61). 

Precious blir irriterad av att portfolion hos socialen ska definiera vem hon är, och på en mer 

fundamental nivå är problematiken i att hon blir definierad av allt som hon har misslyckats 

med. Precious vill reagera, motstå och förändra sina egna narrativ. Mer än något annat vill 

hon bli sedd och erkänd (Cooper 2013: 61–62). Erkännandets problematik är fundamental för 

svarta kvinnors upplevelser och erfarenheter i USA. Harris-Perry menar att svarta kvinnor 

ofta behöver försöka att stå upprätt i ett rum fyllt av stereotyper om svarta kvinnor som grupp 

(Harris-Perry: 35). Stereotyperna om hypersexualiserade biståndstagare, arga svarta kvinnor, 

och även stereotypen om den starka svarta kvinnan konstituerar ett oerkännande av den svarta 

kvinnans mänsklighet (ibid: 96). Detta belyser svårigheter som grundar sig i de strukturella 

intersektioner mellan ras och kön för svarta kvinnor. Diskrimineringen på grund av dessa 

intersektioner leder till psykologiska och praktiska konsekvenser, då svarta kvinnor känner 

press för att de förväntas att misslyckas eller och att de blir förbisedd i skolan och på jobbet 

(Settle 2006: 598). Detta resulterar i att svarta kvinnor ofta känner skam för att det är även 
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fysiskt smärtsamt att försöka hålla sin självbild samtidigt som man vet att andra ser en på ett 

annat, mer negativt sätt (Harris-Perry: 96).  

Hur man tilldelar egenskaper till medlemmar i en kategori har studerats i Sociala 

kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars 

samtal (2008) av Linda Kahlin. Syftet med avhandlingen är att studera hur kön konstrueras i 

samtal. Kahlin analyserar frågor kring identitet, självbild och sociala relationer och hur 

ungdomar språkligt hanterar ovan nämnda frågorna i samtal (Kahlin 2008: 13). Ett av de 

återkommande samtalsämnena i gruppdiskussionerna är att tjejer kan få ett dåligt rykte, samt 

hur ryktet skapas. En tjej kan få dåligt rykte om hon har varit tillsammans med killar. Ett 

dåligt rykte kan ha konsekvenser som t.ex. att ingen kommer att vilja gifta sig med henne 

(ibid: 50). Även frågan om oskuldhet togs upp, där vissa av ungdomar tyckte att det är 

dubbelmoral om bara tjejer måste bevara sin oskuld (ibid: 51). Oskuld och rykte är begreppen 

som oftast förknippas med etnicitet och det kvinnliga könet i samtalen (ibid: 182). Kahlin 

finner även att det är speciellt tjejer som riskerar att få dåligt rykte om de vistas i offentliga 

platser med motsatt kön (ibid: 170-171). En brittisk casestudy om muslimska tjejers self-

determination finner också frustration hos tjejerna om hur de upplever sig att bli vaktade, samt 

dubbelmoral i hur skam och bestraffning de bemöter skiljer sig så mycket åt killar (Keddie 

2013: 367). I Kahlins studie bildar den här gemensamma frustrationen hos tjejerna motstånd 

mot normerna som gör att killar och tjejer blir olika behandlade av föräldrar (Kahlin 2008: 85-

87). Genom att använda kategoribundna attribut om ”de (killar)”, alltså att man tilldelar 

egenskaper till medlemmar i en viss grupp, tar man samtidigt avstånd till dem vilket förstärker 

gemenskapen inom den egna gruppen (ibid: 175). Ungdomarna gjorde också mycket motstånd 

mot generaliserandet av den egna kategorin och mot att en individ anses vara en representant 

för hela gruppen (ibid: 176). Enligt Engblom (2004) gör man motstånd för att nyansera den 

bilden som omgivningen har målat om en. Engblom menar att individen själv vill berätta hur 

det lägger till istället för att bli tillskriven vissa egenskaper av en utomstående talare osv. 

(Engblom 2004: 142). Resultatet bekräftar att sociala kategorier spelar en stor roll i 

konstituerandet av identitet, och de är viktiga för att vi ska kunna uppfatta och tolka 

verkligheten (Kahlin 2008: 176).   

Hur genus förhandlas i kvinnliga rap-artisternas texter har studerats av Kalle Berggren ur 

intersektionellt perspektiv (Berggren 2014: 235). Intersektionalitet blir relevant för Berggrens 

analys i texter där t.ex. en av artisterna beskriver hur hon än jobbar och sliter så är det dubbelt 

så svårt för ”utlänningar” att få anställning, om man t.ex. möter en rasist arbetsgivare, ”a 
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racist bitch”. Även om arbetsgivaren och arbetstagaren är båda kvinnor så är arbetsgivaren vit 

och har därmed förtryckarens position i detta sammanhang (ibid: 237).  

Det finns flera aspekter om ojämlikheten mellan könen. En artist rappar om hur kvinnor aldrig 

kan känna sig trygga i denna värld då mäns våld mot kvinnor händer varje minut. Kvinnans 

ord betyder ingenting i denna värld och artisten känner att det inte finns någon idé att t.ex. 

anmäla misshandel då det juridiska systemet systematiskt backar män och sviker kvinnor. 

Även traditionella könsroller kritiseras (ibid: 238-239). Vissa texter är väldigt aggressiva och 

handlar om våld mot män och andra texter ställer sexuella krav på män. De texterna kan anses 

utmana och motstå den traditionella bilden om femininitet som passivitet (ibid: 244). 

Kvinnliga artisterna uttrycker mycket intersektionellt feministisk kritik mot världsordning och 

sexismen inom genren hip hop, men ofta med hjälp av maskulina elementen som märks i 

bland annat aggressiva texterna om våld mot män (ibid: 247).   

 

5. Teori 

Studiens analyser kommer att ha sin teoretiska utgångspunkt i begreppet vardagsverklighet 

och de olika strukturerna som formar ramarna till de olika vardagsverkligheter. Genom att 

studera vardagsverkligheter kan vi lättare förstå de olika sociala problem som präglar vissa 

gruppers vardagliga liv i dagens Sverige. Jag kommer även att analysera mikropolitiska 

aktiviteter som ett sätt att göra motstånd i det vardagliga livet. Hip hop kommer att diskuteras 

som ett exempel på mikropolitisk motståndform. Motivering till detta är att hip hop är en 

genre som lyssnas mycket på förorter och det finns många likheter mellan samhällskritiken i 

hip hop och spoken word i förorter. Motstånd går inte att analyseras separat från makt, därav 

kommer jag att använda mig av Foucaults maktanalyser.  

 

5.1. Postkolonialism i vardagen 
 

Det postkoloniala perspektivet innebär att se hur vår samtid är präglad av den koloniala 

historian, det vill säga att se hur makt verkar i samhället genom de gamla koloniala 

strukturerna som tar sig uttryck i det moderna samhället (Wikström 2013: 321). Perspektivet 

återskapar rumsliga och tidsmässiga länkar mellan den koloniala ordningen och dagens rasism 

och diskriminering genom att synliggöra kolonialismens effekter i den västerländska 
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idétraditionen och dess sociala verklighet (De Los Reyes & Mulinari 2005: 65). 

Utgångspunkten för perspektivet är även att koloniseringen medförde inte bara en ny 

ekonomisk och social ordning i världen, utan har också upphöjt det europeiska 

modernitetsprojektet till en modell för hela mänskligheten. Denna process leder till 

systematisk anonymisering, nedvärdering och marginalisering av människor i ”den tredje 

världen”, vilket skapar en berättelse om de andra som en motbild för de västerländska idealen 

(ibid: 75). Det postkoloniala perspektivets föregångare Edward Said menar i sitt kända verk 

Orientalism att mycket av detta grundar sig i att ”orientalen” ses som dumma och primitiva 

och därmed vet européerna vad som är bäst för deras länder och befolkning. ”De är en 

underordnad ras dominerad av en ras som känner dem och vet vad som är bra för dem bättre 

än vad de själva kan tänkas veta.” (Said 2016: 106). Européer låter alltså inte de från ”tredje 

världen” att tala för sig själva (ibid: 104). 

Socialstyrelsens (2010) rapport visar att det finns en tydlig koppling mellan etnicitet och 

segregation i Sveriges storstadsregionerna. I de områden som karakteriseras som ekonomiskt 

mycket resurssvaga bor det huvudsakligen folk med invandrarbakgrund (Socialstyrelsen 

2010: 176). Begrepp som ”kultur”, etnicitet, invandrare, förort och andra generations 

invandrare har blivit att betraktas som sociala problem i sig. Detta är oftast eftersom de 

förknippas med patriarkala traditioner, kriminalitet och våldsamhet, låg utbildningsnivå, 

arbetslöshet och segregation. Problemet är att dessa begreppen har blivit en förklaring till 

flera olika saker, som t.ex. boendesegregation, skolresultat och terrorism. Det handlar om en 

maktstruktur där Vi ser problem endast i de Andras kultur, och där Vi dominerar och 

definierar de Andra (Wikström 2013: 320-322). Vit och europeisk ses som norm, vi har inte 

kultur, vilket leder till att De Andra som anses har kultur förknippas med outvecklade och 

primitiva vanor och ses som ociviliserade (ibid: 324). 

Det är dessa ovan nämnda gamla koloniala strukturer som tar sig uttryck i vårt moderna 

samhälle och formar livsvärlden och vardagsverkligheter i dagens svenska förorter. 

Vardagsverklighet är individens verklighet, och innefattar både denna individ och hans eller 

hennes omgivning, dvs. samhället och kulturen som individen vistas i dagligen. Individens 

uppfattning om sin egen vardagsverklighet kan vara en helt annan som den strukturella 

förklaringen av vardagsverkligheter, och en vardagsverklighet kan ha flera strukturella 

förklaringar (Ahrne 1981: 39-40). Schutz menar att vardagsverkligheten är den mest 

omedelbara verklighet som vi är mest medvetna om. Den innebär kunskap om t.ex. omvägen 

hem från tunnelbanan, och hur man ska bete sig i skolan. Det är den mest påtagliga 
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verkligheten som vi måste ha kunskap om för att överleva (Schutz 1945: 213). 

Vardagsverklighetens paradox är att individen är maktlös då vardagsverkligheten utgörs av 

objekt vars uppkomst vi inte har någon kontroll över. Samtidigt beskrivs vardagsverklighet 

som något som vi har kontroll och makt över. Det vill säga att vår kontroll av vår 

vardagsverklighet är anpassning till en redan förtingligad verklighet (ibid: 44). På vilket sätt 

är strukturen beroende av vardagsverkligheten då och var finns kopplingen mellan de två? 

Struktur och vardagsverklighet är två olika sätt att beskriva den samhälleliga verkligheten. 

Medan vardagsverklighet är den enskilda individens miljö med skilda innehåll så syftar 

strukturell beskrivning till att analysera sambanden mellan olika vardagsverkligheter (ibid: 

40). De strukturella sambanden beror på dessa förbindelser mellan olika vardagsverkligheter, 

då de olika vardagsverkligheter är beroende av varandra t.ex. kunskapsmässigt och 

försörjningsmässigt (ibid: 74). Något som har stor relevans för individen utifrån ett 

livsvärldsperspektiv kan ha mycket liten relevans för makrostrukturer (ibid: 69). Ahrne menar 

även att en situation kan sakta förändras genom vardagsverkligheter utan att det omedelbart 

märks i strukturer. Olika omvandlingsprocesser och sociala revolutioner är exempel på detta 

och för att kunna studera t.ex. styrkan hos klass måste man analysera vardagsverkligheter. Det 

är då strukturer blir beroende av händelser i vardagsverklighet som ligger subjekten nära 

(ibid: 81). Strukturernas och vardagsverklighetens förhållande kan även bli destruktivt t.ex. 

kunskapsmässigt då den underordnade gruppen är beroende av den överordnade gruppen som 

tänkas veta bättre. Detta beror i sin tur på att våra samhällsstrukturer, som präglas av 

kolonialismens effekter i den västerländska idétraditionen, grundar sig i samband mellan olika 

vardagsverkligheter som är beroende av varandra kunskapsmässigt (se Ahrne 1981, Said 

2016).   

  

5.2. Makt och motstånd 
 

Enligt Foucault betyder makt samtida relationer som upprepar politiska villkor av 

möjligheterna som vi har. Politiska möjlighetsvillkor är en mångfald av lokala 

maktförhållanden som korsar det sociala och hittar endast ett av sina uttryckssätt i utövandet 

av makt. Foucault menar att det inte finns någon entydig opposition mellan de som styr och de 

som blir styrda, utan att vi alla deltar på olika sätt i de relationer som skapar och 

vidmakthåller maktstrukturer (Flohr 2016: 41). Makt ska därmed betraktas som 

decentraliserad och dynamisk mångfald av olika och sammanlänkande maktrelationer som 



15 
 

samtidigt formar och blir formade av subjekter som är involverade i dessa relationer (Flohr 

2016: 50). Foucault definierar makt som ”acting on actions”, det vill säga skapandet av ett fält 

av möjligheter där i subjekten är ”fri” att agera. Maktrelationer determinerar alltså vilka 

möjligheter man har, inte vilka val den enskilda gör inom dessa ramar (Foucault 1977: 30, 

202-203).  Maktstrukturer får därmed människor att göra vad de kanske inte skulle göra utan 

dessa strukturer. Foucault menar att makten inte gör det genom att direkt tvinga människor att 

agera på ett visst sätt, utan genom att strukturera deras möjliga handlingsutrymme (Foucault 

2000: 341).  

Motstånd ska alltid förstås i förhållande till makt (Johansson, Lalander 2012: 1087). Enligt 

Foucault är ingen maktrelation isolerad utan de alla är integrerade med större 

sammanställningar av maktrelationer. Lokala maktutövningar kan därmed få stöd från dessa 

bredare maktsammanställningar, vilket motstånd inte får på samma sätt. Så länge motstånd är 

förorsakad av lokala maktutövningar förblir det lokal och stödjas därmed inte av andra 

motståndsformer. Denna nackdel leder till att motstånd har mycket svårt att vinna över 

makten som utövas, då makt alltid är integrerad med andra maktrelationer (Foucault 1998: 

96). Istället betonar Foucaults maktperspektiv motståndets betydelse och dess potential att 

bilda nya och alternativa maktformer (Flohr 2016: 52). Motstånd är inte ett fristående 

koncept, utan är alltid beroende på något annat. Samtidigt kan motstånd inte begränsas till 

ologisk och betydelselös oenighet mot det som stås emot, utan det måste sträva efter 

möjligheten att övervinna det. Enligt Foucault är motstånd alltså en konceptuell figur, som är 

ett utrymme mellan det som råder nu och möjligheten att övervinna det, det vill säga motstånd 

är ”the space of a potential politics” (Flohr 2016: 39). Motstånd innebär alltså medvetna, 

politiska och direkta handlingar (Raby 2005: 155–157). Bayat menar att även om människan 

är medveten om förtrycket mot sig själv så är det inte självklart att hon eller han gör motstånd. 

Kopplingen mellan medvetenhet och handling förblir dock ett sociologiskt dilemma (Bayat 

2013: 43).  

 

5.2.1. Mikropolitiskt motstånd och hip hop 
 
Mikropolitiska aktiviteter är vanliga vardagliga motståndshandlingar som inte har en ledare, 

ideologi eller organisation bakom dem (Bayat 2013: 15). De där handlingarna är tysta och 

enligt Bayat ska man inte se dem som politik om protest utan mer som övandet av 

gottgörandet genom direkta och disparata vardagliga handlingar (ibid: 46). Utgångspunkten 
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för mikropolitiska aktiviteter grundar sig i tanken att människor tilldelas egenskaper enligt 

kategorin eller kategorier som de tillhör i. Mikropolitiska aktiviteter är när individer kämpar 

emot och vägrar dessa kategoriseringar, oftast i försök att erhålla ”empowerment” (Zanoni 

och Janssens 2007). Genom att studera mikropolitiska handlingar kan jag få förståelse för hur 

poeterna reagerar till att de kategoriseras som ”de Andra” (Dick 2015: 18). Tidigare forskning 

visar att människor som kategoriseras som underordnade bekräftar sin makt och kämpar emot 

denna kategorisering genom att t.ex. hylla de egenskaperna som anses vara anledningen till 

deras underlägsenhet (Dick 2015: 19). Enligt Skeggs är vissa sociala kategorier skapade 

genom så pass negativa diskurser som gör det svårt för en kategorimedlem att uppleva positiv 

självuppfattning, oavsett kontext. Då kan den enda möjligheten vara att totalt disidentifiera sig 

med kategorin. Skeggs menar att motstånd till de diskurserna som underordnar vissa grupper 

hindras inte endast av kulturella normer, vanor och materiella resurser, utan även av dialogiskt 

erkännande; erkännandet av att vissa människor faktiskt ska tillhöra i dessa underordnade 

kategorier. Dialogiskt erkännande betyder att den underordnade positionen som t.ex. delas till 

de med invandrarbakgrund, har en mycket stor makt över dessa människor vilket kan leda till 

att dessa personer söker bekräftelse och godkännande samt försöker att bevisa att de är 

värdiga medlemmar i vårt samhälle (Skeggs 1997).  

Hip hop kan uppfattas ha sin grund i mikropolitiska aktiviteter. Hip hop var i början en kreativ 

kommunikationsform som använde sig av vardagliga erfarenheter och upplevelser som 

grunden till den sociala kritiken i civilrättsrörelsens anda (Morant 2010: 72). Enligt Cornell 

West hade afroamerikaner inget annat alternativ än att reagera till rasismen genom 

”substantial concept of democracy”, som ett kulturellt sätt att vara. Substantial concept of 

democracy innebär, förutom bevarandet av rättigheter och friheter, även främjandet av 

självrespekt och värdighet både på privata och allmänna områden (Lamotte 2014: 688). Ett 

konceptuellt utrymme där medvetenhet prioriteras, kallas inom hip hop för ”cipher”. Cipher är 

ett ställe för friheten där man får framföra en speciell tillhörighet och medborgarskap (Perry 

2004: 107). Det är genom denna befriande potential av de vardagliga handlingarna för 

egenmakt, som man kan hitta andra sätt att vara medborgare i en ny demokrati som skiljer sig 

åt den rådande demokratin (Lamotte 2014: 688). Hip hop består av både erkännandets politik 

och ilska, och fokuset på ungdomar som är emot marginalisering, exkludering och isolering. 

Pieterse (2010) menar att hiphop utmanar den urbana exkludering, våldet och exploatering 

genom att erbjuda ett alternativ känsla av plats och sätt att tolka världen. Lamotte menar att 

hip hop som motstånd inte är motstånd mot något specifikt, utan motståndet uppstår genom att 
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man skapar ett visst sätt att vara (ibid: 688). Hip hop kulturen är ett uttryck av de fördrivna, 

ett sätt att förstå och skapa en identitet av opposition som växte fram från förtrycket (ibid: 

691). Även om rap regelbundet tar upp statens urbana undersida, så framhäver rapparna även 

hur viktiga de ställen och områden, samt människorna som har byggt gemenskapen inom 

dem, är. Forman tolkar det som att det finns en envis betoning på support, näring och 

gemenskap som existerar vid sidan av de hårda föreställningar som vanligtvis kopplas till 

ghettolivet (Forman 2000: 73).  

6. Metod 

Studien har en kvalitativ ansats och jag har använt narrativ metod för att analysera sju olika 

spoken word -texter. Jag har även gjort en kvalitativ intervju för att få djupare 

bakgrundsinformation för uppsatsen.  

Narrativ forskning som eget forskningsfält är koncentrerat på själva berättandet och på 

berättelsens struktur och meningsuppbyggnad. Att tolka berättelser är även ett sätt att förstå 

människor eller vissa problem (Skott 2004: 40). Narrativ är en skriven eller uppspelad 

beskrivning av en levd upplevelse som informanten berättar. Narrativen handlar om 

livshändelser, t.ex. en historia av informantens vardag, som på något sätt illustrerar 

forskningsproblemet (Dahlberg et.al. 2008: 178; Creswell 2013). Inom t.ex. socialantropologi 

har narrativ forskning använts för att förstå individens förhållande till sin sociala omgivning. 

Det är det som jag kommer att rikta mig till i denna studie. I denna studie kommer jag att 

analysera och tolka berättelser för att få svar på mina forskningsfrågor, det vill säga jag 

koncentrerar mig på berättelsers innehåll istället för deras lingvistiska former (Skott 2004: 

41).  

Analysering och tolkning av texter kommer att ske utifrån intersektionellt perspektiv. 

Intersektionalitet är ett perspektiv som har sitt ursprung i en antirasistisk kritik till den ”vita” 

feminismen som ansågs vara exkluderande (De Los Reyes & Mulinari 2005: 15). Författarna 

anser att intersektionalitet tvingar oss att se på verkligheten med nya ögon och får oss att 

ifrågasätta kunskap om den sociala ordningen som vi lever i och som vi tar för givet. 

Intersektionalitetsperspektiv har sin utgångspunkt på att maktanalyser inte kan reduceras till 

en fråga om endast klass, ras eller kön, och därmed kan inte till exempel rasifierande och 

bekönande processer separeras i maktanalyser. Inom kategorin kön finns det alltså alltid olika 

sociala positioner grundade i klass- och rashierarkier (De Los Reyes & Mulinari 2005: 23–
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24). Författarna menar att kvinnor och män är aldrig bara kvinnor och män i förhållande till 

makt utan att samtidigt vara placerade i klass- och rasmässiga hierarkier (ibid: 41).  

 

6.1. Urval och tillvägagångssättet 
 
Eftersom jag är intresserad av att höra rösterna från förorter och spoken word som ett sätt att 

höra de där rösterna, valde jag att samla in empirin från ”Ortens bästa poet 2016”, som är en 

poesitävling arrangerad av Förenade Förorter. Efter att ha kollat på livesändningen från 

tävlingen på Internet valde de texterna som intresserade mig mest. Dessutom kontaktade jag 

Förenade Förorter på Facebook för att få namn på alla artister. Sen kontaktade jag alla 

poeterna på Facebook och bad dem att skicka sina texter till mig, i fall något i deras 

opublicerade material skulle passa in i studiens syfte. Några av de kontaktade poeterna 

svarade och vissa skickade sina texter, även några texter som de inte hade läst ut i finalen. Jag 

fick inte tag i alla artisterna, så tre av texterna har jag transkriberat själv då det är viktigt att ha 

allt i textformat (Dahlberg et.al. 2008: 234). Inom narrativ forskning kan analys ske genom 

tematisering, att man delar in berättelserna i olika teman enligt vad som sägs (Creswell 2013: 

72).  Efter att ha alla texter i textformat delades de in i två teman; förortsjournalism och 

förortsfeminism. De är två teman som dyker upp i texterna och som jag vill fokusera på i 

denna studie. Inom temat förortsjournalism kodades texterna som mer generellt rapporterade 

om verkligheten i Sveriges förorter. I dessa texter tas problematiken angående segregation och 

rasism upp på ett mer generellt sätt. Texterna som kodades till det andra temat 

förortsfeminism hade en mer feministisk utgångspunkt och uppmärksammade det patriarkala 

samhällets konsekvenser. Dessa texter hade ett kvinnoperspektiv till livet i förorterna. Jag 

ansåg att dessa upplevelser måste tas på det fullaste allvar och ville jag ägna dem ett eget 

tema.  

Jag valde att göra även kvalitativ intervju för att få förståelse för poeternas erfarenheter och 

möjligtvis hitta ett mönster i de (Trost 2010: 32). Ambitionen var att utföra flera intervjuer 

men på grund av tidsbrist och eftersom min och poeternas tider inte passade ihop så blev det 

aktuellt med endast en intervju. Eftersom jag inte kan dra generaliserande slutsatser eller hitta 

olika mönster av endast en intervju, så valde jag att använda intervjun mer som ett perspektiv 

för bakgrunden i uppsatsen, och som ett tillägg i poetens personliga berättelser.  

Intervjun var strukturerad medan frågorna var i låg grad strukturerade, öppna frågor (ibid: 42). 

Intervjuguiden finns på Bilaga A på sida 42. Enligt Trost ska man i intervjuguiden dela in 
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frågorna i frågeområden (ibid: 71). Mina två frågeområden handlade om spoken word 

generellt och dess betydelse för poeten samt upplevelser av samhällets syn på förorter och 

deras invånare. Under intervjus gång dök det upp några följdfrågor då jag ville få djupare 

förståelse för vad som informanten hade menat och för att vara säker att jag hade förstått 

informanten rätt.  

Miljön för intervjun ska vara så ostörd som möjligt samt sådan där den intervjuade inte känner 

sig i underläge. Trost menar att den intervjuade får gärna välja plats för intervjun samtidigt 

som ansvaret inte ska helt och hållet lämnas till den intervjuade (ibid: 65-66). Intervjun 

spelades in och den tog plats i ett konferensrum på en ungdomsgård, vilket var den 

intervjuades val då jag hade informerat informanten om att jag har möjlighet att ta mig till 

hens område. Miljön kändes bra och stämningen under intervjun var lugn och ostörd.  

Intervjumaterialet transkriberades några dagar senare. Av etiska konfidentialitetsskäl är det 

endast författaren som har läst igenom transkriberingar (Vetenskapsrådet: 12).  

 

6.2. Etiska hänsynstaganden 
 
God forskningsetik enligt Vetenskapsrådet innebär att fyra krav blir uppfyllda. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagares samtycke ska inhämtas 

(Vetenskapsrådet: 9). Spoken word- texterna som citeras i denna studie har blivit framförda 

offentligt på tävlingen samt olika uppträdanden runt om i Sverige, det är därmed samtida 

offentlig konst som analyseras. De texterna som jag inte har varit säker om att ha blivit 

framförda offentligt, fick jag samtycke från författaren att citera. Även om det är offentlig 

konst så informerade jag alla de poeterna som jag fick tag på om att jag kommer att citera 

deras texter i min kandidatuppsats. Informationskraven har därmed blivit uppfylld (ibid: 7). 

Konfidentialitetskravet blev uppfylld då informanten som intervjuades blev informerad om 

anonymitet, och studien genomfördes så att personen inte kan identifieras av utomstående. 

Endast författaren har lyssnat på intervjun och läst transkriberingen (Vetenskapsrådet: 12). 

Informanten blev även tillfrågad om det är okej att intervjun spelas in, vilket jag fick 

samtycke till. Nyttjandekravet uppfylls då uppgifterna är endast för forskningsändamål och 

lämnas inte för icke-vetenskapliga syften (ibid: 14). 

Under studiens gång har jag funderat på hur poeterna kan komma att påverkas av min studie. 

Då det är offentlig konst som analyseras så har jag inte behövt samtycke för de publicerade 
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texterna. Detta upplevde jag personligen ändå som ett etiskt dilemma. Därför även om 

poeterna är medvetna om att genom deltagandet i Ortens bästa poet tävlingen kan vem som 

helst ta del av deras texter, så har jag bestämt mig att anonymisera texterna i denna studie, då 

jag inte har allas samtycke till användning av texterna för forskningsändamål. Eftersom 

tolkningar alltid är subjektiva så kan jag ha tolkat vissa delar av texter på ett helt annorlunda 

sätt än hur poeten har menat. Jag som forskare har alltid mina egna erfarenheter och kunskap i 

bagaget hur än objektiv jag försöker vara i min tolkning (Fejes & Thornberg 2015). Detta kan 

också anses vara ett etiskt dilemma, men jag hoppas att jag har lyckats med objektiva och 

relevanta tolkningar som kan bidra till ny kunskap hos läsaren.  

 

6.3. Litteratursökning 

 

För att hitta relevant vetenskaplig litteratur och tidigare forskning har jag använt mig av 

Google Scholar, Söder Scholar (Södertörns högskolas egen databas) och LIBRIS. Nyckelord 

som har använts är följande: hip hop, spoken word, postkolonialism, intersektionell feminism, 

motstånd, makt, mikropolitisk aktivitet, Foucault, Edward Said. För att få bredare utbud av 

litteratur översatte jag orden till engelska: hip hop, spoken word, postcolonialism, 

intersectional feminism, resistance, power, micropolitical activity, Foucault, Edward Said. 

Jag har även sätt ihop vissa nyckelord, t.ex. hip hop + resistance, postcolonialism + Edward 

Said, för att få bättre sökträff.  

 

6.4. Trovärdighet 

 

Validitet, som är ett begrepp med bakgrund i kvantitativ forskning, redogör för hur studien 

har lyckats med att undersöka det den har för avsikt att undersöka. Inom kvalitativ ansats kan 

begreppet trovärdighet istället för validitet användas, vilket kommer att göras i denna studie 

(Trost 2010: 133). För att studien ska ha så bra trovärdighet som möjligt är det viktigt att 

kunna visa att data som har använts i studien är insamlade på ett sätt att de är relevanta för 

problemställningen. Trost menar att för att läsaren ska kunna avgöra studiens trovärdighet så 

är det bra att forskaren rapporterar hur han eller hon har ställt sina frågor och följdfrågor 

(Trost 2010: 134). Därför har intervjuguiden belysts i avsnitt 6.1. Urval och tillvägagångssätt. 

Poeternas texter har även citerats i analysen för att visa läsaren en tydlig koppling mellan 

datamaterialet och författarens tolkningar av de (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005). Detta 



21 
 

ger läsaren ett ansvar att själv avgöra i fall resultatet kan generaliseras till andra situationer 

(Creswell 2013).  

  

Imani Perry påpekar att även om texterna inom hiphop innebär mycket socialpolitiska teman 

så kan det bli farligt att tolka det som en ren spegling av de sociala och politiska 

omständigheterna. Hon menar att det är viktigt att ta hänsyn till artistens val i varje narrativ 

och sammansättning. Rent av socialvetenskaplig tolkning av hiphop kan begränsa analyser 

och leda till reduktionism (Perry 2004: 39). Jag anser att detta kan kopplas även till 

analysering av spoken word och jag är medveten om att det jag analyserar är konst. Detta kan 

påverka studiens trovärdighet då en annan författare kan dra helt annorlunda tolkningar av 

samma poesitexter. Fejes & Thornberg menar att forskarens kunskap och erfarenhet om ämnet 

kan användas som analysverktyg i tolkningen av empirin, då forskaren inte kan ha en helt 

objektiv bild av det som tolkas (Fejes & Thornberg 2015). Jag har alltid varit intresserad av 

hip hop och nu på senaste tiden även spoken word som konstform, och har sedan länge tänkt 

på deras betydelse för människor som känner utanförskap. Det har dock mest varit 

diskussioner mellan mig och mina vänner som har samma intressen, allt det som resultatet 

visar hade jag inte mycket förförståelse för utan har lärt mig mycket under studiens gång. Jag 

har försökt att vara öppen och tolka empirin så objektivt som möjligt. Samtidigt är jag 

medveten om av att urvalet av empirin kan ha påverkats av mina egna intressen. 

 

7. Empiri och analys 

Under detta avsnitt kommer de sju utvalda spoken word -texter att analyseras. Jag har delat in 

texterna i två olika teman som jag har valt att kalla för förortsjournalism och förortsfeminism. 

Jag kommer att analysera poeternas vardagsverkligheter som berättelser med hjälp av 

intersektionalitet och postkolonial teori med utgångspunkten i hur man kan göra motstånd mot 

segregation och strukturell rasism genom mikropolitiska aktiviteter. Det kommer även att 

analyseras vilken betydelse spoken word och poesi kan ha för ungdomar i Sveriges förorter. 

 

7.1. Förortsjournalism 
 
Det här temat fokuserar på berättelserna från och om den egna orten, som ger en motbild till 

den rådande bilden om förorterna, utan att glömma den sociala kritiken mot strukturer som 
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anses ligga bakom den negativa sidan i den egna förorten. Temat tar upp hur 

vardagsverkligheten kan se ut för unga med invandrarbakgrund i dagens svenska förorter.  

 

Hon lärde mig poesi, hon sa att  

kunna skriva ner sina känslor gör dig klok 

Hon va så klok.  

Hon tyckte att jag borde älska kunskap och alltid visa en iver  

 

Det är mycket positivt som förorten har bidragit till en, som t.ex. kärleken till poesi och 

kunskap om att kunna använda poesin som ett uttryckssätt. En informant berättar att förut 

hade hen gått och bråkat när hen var arg över en situation men nu sitter hen ner och skriver 

ner sina känslor och tankar varje gång hen känner sig frustrerad. Nyawira Gatonga och 

Delport (2015) har funnit att hip hop kan ha en positiv påverkan i ungdomarnas kännedom om 

sig själv. Deras studie visar att hip hop gav ungdomarna utrymme att reflektera över de olika 

dimensionerna i deras liv. Hip hop bidrog även till att förstå sina styrkor och svagheter och att 

acceptera dem. Informanterna upplevde hip hop som befriande och ”empowering”. Sernhede 

(2002) menar att hip hop kulturen blir ett sätt för ungdomarna att förstå och bearbeta sin egen 

situation. ”Hon sa att kunna skriva ner sina känslor gör dig klok” kan förstås som att poesin 

bidrar till denna självreflektion och erbjuder ett sätt att bearbeta sin egen situation och 

verklighet.  

Poeten som jag intervjuade berättade att det oftast är rap-musiken som har inspirerat spoken 

word i förorter. Varför är det just hip hopen som används på detta sätt? ”Hiphop har alltid 

varit, tyvärr inte så mycket nu, men i grund och botten har alltid varit en form av 

motståndrörelse. Det har varit ett sätt att säga ifrån, precis som spoken word är nu.” 

förklarar informanten. Det är begripligt att just hip hop har fått en sådan slagkraft i Sveriges 

förorter. Hip hop var i början ett kontra-proteströrelse, en kreativ kommunikationsform som 

använde sig av vardagliga erfarenheter och upplevelser som grunden till den sociala kritiken i 

civilrättsrörelsens anda (Morant 2010: 72). Den är ett sätt att göra de egna livsvillkoren 

synliga för det övriga samhället (Sernhede 2002). Hip hopens ideologiska rötter och dess 

konstform har flera likheter till spoken word i dessa svenska förorter, som starkt kritiserar 

bland annat den sociala ordningen genom berättelser om vardagliga erfarenheter och livet på 

förorter. I spoken word är det budskapet som räknas, ”Det är som att prata med publiken” 
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förklarar informanten när jag frågar varför det är just spoken word som lockar. På grund av 

den etniska segregationen har de unga lite kontakt med det övriga samhället, vilket gör att 

spoken word utgör en möjlighet för att den egna situationen kan kommuniceras till andra 

(Sernhede 2002).  

 

Varje gång jag lämnar Tensta jag ser deras blickar 

varje gång jag är i stan jag drömmer mig bort 

linje 10, Akalla, Hjulsta, Husby, Rinkeby  

där ingen tittar med ögon fyllda av rädsla och hat 

 

Orten är för många det ställe där man känner sig trygg och där man får vistas utan att behöva 

möta omgivningens fördomsfulla blickar fyllda med rädsla och hat. Känslan av icke-

delaktighet, att inte passa in eller bli respekterad i det svenska samhället var vanligt hos 

ungdomar i Göteborgsförorten Angered (Sernhede 2002). Dikten ovanför handlar om 

utanförskapet och att inte passa in någon annanstans än i förorten. Varje gång förorten lämnas 

måste man vara förberedd för att bli betraktad som någon utanför. Jag kommer att analysera 

på vilket sätt samhällsstrukturer bidrar till dessa ungdomars utanförskapskänslor lite senare i 

kapitlet.  

Det är på Stockholms tunnelbanelinje 10 där poeten känner sig hemma och gemenskap. Detta 

kan förstås som att invandrarskapet blir som en identitet som växer ur utanförskap men 

samtidig bidrar till gemenskap. De här berättelserna utgör en motbild och försvar gentemot 

den territoriala stigmatiseringen och bilden på förorters invånare som t.ex. median ger oss 

(Sernhede 2002, se även Engblom 2004). Inom hip hop finns det en envis betoning på 

support, näring och gemenskap som existerar vid sidan av de hårda föreställningar som 

vanligtvis kopplas till ghettolivet (Forman 2000: 73).  

 

Det är därför trycker vi in 100 pers i en 4 på gambiansk Giente.  

Svenskar stängde dörren på oss och åt lunch med sina familjer när vi var små.  

Till och med hunden satt bredvid dem, jag satt utanför, var naiv och dum då.  

I orten står en gambian, etiopien, och syrian  

alla på samma rad i en källarmoské för att be.  

Bara Islam kan få de alla att säga assalamu alaikum till varandra och le. 
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Så varför ska jag känna mig osäker i förorten? 

                                                             - 

 Om nån är skyldig oss 5 kr ber vi inte dem att swisha, 

 vi vevar för att få betala notan för alla.  

Generositet är vårt andranamn.  

Vi vet inte vad lagom betyder. 

 

Poeten berättar om hur hon som liten fick sitta utanför när hennes svenska kompisar åt lunch 

med sina familjer. De upplevelserna utgör en stor kontrast till hennes vardagsverklighet i 

förorten, där de trycker in 100 personer på en gambiansk fest i en lägenhet på fyra rum. I 

orten är varje syster, bror, kusin och fritidsledare ens kamrat och där står alla i moskén på 

samma rad och ber. I orten är folk generösa. Dessa berättelser illustrerar gemenskapen som 

upplevs på förorterna genom att använda kategoriella attribut. Vi-gruppen tilldelas här 

kategoriella attribut som bland annat generositet och gästfrihet. Svenskarna, de-gruppen, blir 

då motsatsen till alla de här attributen. Genom att tilldela egenskaper till medlemmar i sin 

egen grupp tar man samtidigt avstånd till de andra som inte delar dessa egenskaper, vilket 

förstärker gemenskapen inom den egna gruppen (Kahlin 2008: 175). Dikten belyser också hur 

individens uppfattning om sin egen vardagsverklighet kan vara en helt annan som den 

strukturella förklaringen av vardagsverkligheter (Ahrne 1981: 39–40). Poeten frågar varför 

hon skulle känna sig osäker i förorten då gemenskapen där är så stor. Hennes uppfattning om 

sin förort är mycket mer positiv än den som median och resten av samhället har (Wikström 

2013: 320). Spoken word blir här som ett mikropolitiskt motstånd då man hyllar det som 

anses vara anledningen till kategorins underordning, t.ex. islam (Dick 2015: 19). Poeten gör 

därmed motstånd genom sin spoken word.  

 

Jag drömmer precis som du men tydligen är vi inte lika 

för de är civiliserade och jag är från orten 

och jag älskar att kriga 

ingen i orten älskar vapen, ingen i orten älskar knark 

men de sätter barriärer och det blir nästan vår enda chans 

alla vill se sina nära och kära ha det väl  

och i desperata tider är svarta och vita pengar av samma skäl 

                      - 
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Varför dör så många unga shunos bland höghusen? 

Är det för att horisonten inte är stor nog för deras framtidsvisioner?  

Kanske deras fickor bara rymmer till för det de måste beckna 

med inte för deras drömmar.  

Eller finns det ingen förebild som bor kvar?  

Inget gott att associera sig med? 

Becknar de eftersom deras fötter inte är snabba nog 

att ta sig ut från det hem median kallar problemområden?  

 

Att ta upp både de positiva och negativa sidorna av sin egen förort i en och samma dikt var 

typiskt i nästan alla texterna som jag har analyserat under denna rubrik. Detta kan förstås i 

förhållande till att det finns likheter mellan hip hop och spoken word. Den rumsliga 

medvetenheten är ofta mycket tydlig inom hip hop, och den egna förortens undersida 

kritiseras samtidigt som dess positiva egenskaper och gemenskap hyllas (Forman 2000).  

Samtidigt som förorten anses vara det trygga stället där man accepteras som man är och som 

ger en kunskap och visdom, så berättas det om barndomsvänner som blivit offer till tankar 

som styrs av droger och pengar. Hur de gick från en till separat och hur i desperata tider är 

lagliga och olagliga pengar av samma skäl. Droghandel och drogmissbruk tas upp i texter som 

en sorglig men på något sätt förståelig väg för många, speciellt unga män, att ta. Berättelser 

om unga killar som dör mellan höghusen förknippas med maktstrukturer och brist på resurser. 

Är det för att det inte finns några förebilder kvar på orten? Är det för att det inte går att ta sig 

ut därifrån? Båda dikterna tar upp upplevelsen av att de bor i ett spärrade område där man 

måste ibland vända sig till kriminalitet för att överleva, då det inte är lätt att ta sig därifrån. 

Motstånd enligt Raby (2005) innebär medvetna och politiska handlingar. Medvetenheten som 

poeterna har blir tydlig när t.ex. förortskriminalitet problematiseras. Detta kan förstås som 

medvetenhet om de postkoloniala maktstrukturer som fortfarande präglar vårt moderna 

samhälle och strukturerar handlingsutrymme i vardagsverkligheter (Wikström 2013, se även 

Foucault 2000). Enligt Socialstyrelsen (2010) är invånarna i de fattigaste områden i Sveriges 

storstadsregionerna i stort sett personer med ”synlig” invandrarbakgrund. Frustrationen och 

känslan av att inte kunna ta sig därifrån kan kopplas till kunskapen om den etniska 

bostadssegregationen och dess konsekvenser som råder i Sverige.  
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Känslan av att inte bli erkänd och betraktad av det övriga samhället som civiliserad, utan 

istället bli sedd som någon från orten som älskar vapen och droger är även det en produkt av 

de gamla koloniala strukturer som påverkar våra vardagsverkligheter. Denna 

vardagsverklighet som poeten upplever grundar sig i en systematisk anonymisering, 

nedvärdering och marginalisering av människor i ”den tredje världen”, vilket skapar en 

berättelse om de andra som en motbild för den västerländska moderna idealen. Det grundar 

sig i att koloniseringen medförde inte bara en ny ekonomisk och social ordning i världen, utan 

har också upphöjt det europeiska modernitetsprojektet till en modell för hela mänskligheten 

(De los Reyes & Mulinari 2005: 75, se även Said 2016). På grund av den etniska 

bostadssegregationen anses de, alltså de med invandrarbakgrund, i förorten ha en ”kultur” 

som förknippas med patriarkatet, gammaldags traditioner och våldsamhet. Detta jämförs med 

”det europeiska modernitet” vilket leder till att det övriga samhället får en bild av förortsbor 

som ociviliserade och primitiva (Wikström 2013: 324). Att det finns vapen, våldsamhet och 

kriminalitet på förorterna blir då lätt förklarade med deras kultur, och förortsbor ses då som en 

homogen grupp med en och samma kultur. Poeten vill framhävda att ingen i förorten älskar 

vapen eller väljer kriminella livsstil bara för att. Dikten ger en motbild till den kulturella 

förklaringen och menar att det är istället strukturer som begränsar förortens invånares 

handlingsmöjligheter. Detta kan förstås utifrån Foucaults perspektiv på maktstrukturer. Makt 

tvingar inte killar på förorten att bli kriminella, men den strukturerar deras handlingsutrymme 

på ett sätt som får de att agera på ett visst sätt som de kanske utan dessa maktstrukturer inte 

skulle göra (Foucault 2000: 341).  

 

Så vad är skillnaden till mig? 

Är det mitt sätt att gå 

eller är det för att du aldrig vågat lära känna mig 

och du tror att jag är explosiv? 

                             - 

Invandrare står synonymt till problem. 

Invandrartäta områden betyder svenskglest.  

Och svenskt, det betyder bra. Litet av detta betyder fara.  

FARA BETYDER INVANDRARE  

Så när folk ser mig tänker de SPRING.  

Men jag står kvar, på betongen och skriver min förortslyrik 
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 på en sprucken asfalt där det växer maskrosor under vintern. 

                                    - 

Jag tänker inte råna dig, jag gillar bara luvan 

                            Jag tänker inte skada dig, vi är inga tjuvar 

vi är enbart ett gäng killar som älskar att tugga 

vår förortsbänk, det är vårt semesterhem 

vår förort är vårt behandlingshem 

 

Poeten reflekterar över sitt eget utanförskap och hur det övriga samhället skapar hans 

utanförskap. Han reflekterar kring varför de tänker att han är så annorlunda och ifall det är 

han sätt att gå, eller kanske tänker de andra att han är explosiv för att de inte har vågat lära 

känna honom. Att vara rädd för att någon ska betrakta en som tjuv är vardag även för 

informanten som intervjuades varje gång hen åker in till stan. Hen berättar att folk flyttar sig 

när hen kliver på bussen och ingen vill sitta bredvid hen. När hen går och handlar så följer 

butikskontrollanter efter vart hen än går. Detta sker inte på förorten där hen känner sig allra 

bekvämast. Svenskt betyder bra och lite av svenskt betyder fara. Detta kan kopplas till det 

som tidigare skrevs om att svenskarna inte har kultur medan de i förorter har kultur som 

förknippas med negativa attribut. Men varför betyder fara invandrare och varför står 

invandrare synonymt till problem? Varför känner ungdomarna att de bidrar till turism och att 

de möts med rädsla och hat när de befinner sig utanför sin egen förort? Detta kan tolkas bero 

på att invandrare, ”andra generationens invandrare” och förort har blivit att betraktas som 

sociala problem i sig. Dessa postkoloniala strukturer har en påverkan i poetens vardag i form 

av blickar och fördomar (Wikström 2013: 320, se även Ahrne 1981). De Andra ses som 

kriminella eftersom de blir tilldelade kategoriella attribut, det vill säga egenskaper som då 

förknippas med alla medlemmar i en kategori. Det innebär att hela kategorin kan behöva bära 

ett kollektivt ansvar t.ex. för några personers kriminella handlingar (Kahlin 2008: 22-23). 

Poeten gör motstånd mot dessa negativa kategoriseringar och kollektivt ansvar genom att ge 

en motbild om sig själv och sina kompisar som vanliga killar (Kahlin 2008; Engblom 2004).  

 

De vill leva som oss men absolut inte vara som oss 

De vill vara svarta men inte smaka hatets skott 

inte känna vår sorg, inte vara tvungna att stå från 9 till 5 på vår torg 
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De vill vara oss på deltid, 50 procents kontrakt 

och känna sig coola och tagga när något blir fucked 

Vi valde inte detta 

ni valde detta för oss 

er horungar 

 

Denna del beskriver hur strukturerna formar våra vardagsverkligheter och hur människan bara 

anpassar sitt vardagliga liv efter de här förutbestämda strukturella ramar (Ahrne 1981: 44). 

Poeten beskriver hur de är tvingade att stå hela dagar på sitt torg, men att de inte valde detta 

utan ”ni valde detta för oss”. ”Ni” tolkar jag här som strukturer. ”De vill leva som oss men 

absolut inte vara som oss” innebär en kategorifördelning mellan vi och de, där ”de” har 

möjlighet att ta de positiva egenskaper som ”vi”-gruppen har, men är på grund av strukturer 

tillräckligt privilegierade för att kunna återvända till sin egen livsvärld där de kan undvika det 

negativa som ”vi”-gruppen tvingas att anpassa sig till (Kahlin 2008; Ahrne 1981). Detta 

illustrerar även Foucaults maktperspektiv då strukturerna skapar helt olika handlingsutrymme 

för ”de”-gruppen (icke-förortsbor). De kan välja att hänga i förorten, men har även en 

möjlighet att ta sig därifrån vilken möjlighet ”vi” som bor där inte har (Foucault 1977). Det 

kan även förstås utifrån intersektionalitet, att någon som kanske delar samma etniska 

bakgrund men har en annan klasstillhörighet, kan ändå ta sig därifrån när hen vill, vilket de 

som bor i områden inte kan göra (de los Reyes & Mulinari 2004).  

Informanten berättar att hen skriver utifrån ilska och när hen verkligen känner att något är fel. 

I den här delen av dikten är frustrationen och ilskan över de strukturerna som påverkar 

förorternas verklighet tydlig. Hen berättar att utan att ha hittat poesin och dess sätt att uttrycka 

känslor skulle hen vara ute och ta ut ilskan på ett mer negativt och våldsamt sätt. Detta belyser 

hur poesin kan ha en positiv påverkan för ungdomarnas sätt att hantera känslor och tankar 

(Nyawira Gatonga & Delport 2015).  

 

Titta svartskallen färgar håret och köper linser 

Byter namn, hens svenska låter som breven man får från försäkringskassan  

Lämnar höghusen och intar villan  

Ingen ide, du kommer aldrig bli svensk 

Blattebarn sluta böna och be om att bli accepterade  
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deras människosyn brister om vår etnicitet gör att vi inte ens kan bli tolererade  

Sanningen är jag är inte svensk och jag vill inte vara det 

Men jag bor i Svea och jag vill bli jämlikt behandlad  

 

Poeten anser sig inte vara svensk men uttrycker sig om problematiken i att ens etnicitet 

påverkar hur man blir behandlad av resten av samhället. Jag tolkar detta som att icke-

svenskhet är en central del av ens identitet och vardag, och att poeten inte ens strävar efter att 

bli svensk. Samtidigt kritiseras den sociala ordningen i det svenska samhället som gör att 

etniskt födda svenskar blir bättre behandlade än de med en annan etnisk bakgrund. I hip 

hopen är det centralt att uttrycka det positiva i den svarta existensen samtidigt som man 

identifierar sig starkt med annanhet i relation till det övriga samhället. Perry menar att det 

finns en parallell rörelse av social kritik och hyllandet av status quo. Den historiska 

konstruktionen av svarthet i kontrast till vithet där svartheten blivit demoniserad, har blivit en 

del av konstformens medvetenhet (Perry 2004: 47). Att hylla det som anses vara anledningen 

till gruppens underordning är ett sätt att göra mikropolitiskt motstånd (Dick 2015). Det är 

denna annanhet som poeternas vardagsverkligheter präglas av.  

 

Vi måste kämpa tusen gånger hårdare än svenskar,  

ligga alltid 10 steg före 

Så att när de gör sitt första drag säger blattebarnet redan Chack matt.  

Och om man har en svart drottning i rockarmen är man redan klar 

 

”Vi måste kämpa tusen gånger hårdare än svenskar, ligga alltid 10 steg före” sammanfattar 

det som ofta förekommer i dessa dikter, att man som ett förortsbarn måste kämpa betydligt 

mer än andra för att bli respekterad av det svenska samhället eller att överhuvudtaget få 

samma villkor än andra. Anledningen till det ovanstående kan kopplas till den dumma, lata 

och primitiva bilden av icke-vita (Said 2016). Jag tolkar det som att som icke-vit måste man 

då jobba lite hårdare och vara alltid lite smartare för att få respekt, något som vita inte 

behöver anstränga sig för i samma omfattning. Diskrimineringen som poeten beskriver om 

grundar sig i intersektioner etnicitet och klass, och kan leda till psykologiska och praktiska 

konsekvenser då förortsbor känner press för att de förväntas att misslyckas, och för att de blir 

förbisedda i skolan eller på jobbet (Settle 2006: 598). Poeten beskriver vidare hur vissa med 
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invandrarbakgrund försöker bli accepterade i det svenska samhället genom att försöka 

efterlikna etniska svenskar. Det här kan förstås utifrån Skeggs teori om dialogiskt erkännande. 

Invandrare som en grupp har så stark negativ innebörd i det svenska samhället och denna 

innebörd påverkar vissa kategorimedlemmars självbild så att de ser sig själva som mindre 

värda och därmed ber om acceptans och godkännande som värdiga medborgare (Skeggs 

1997).  

Dikten utmanar till att göra motstånd mot samhällets normer och sluta be om att bli 

accepterade. Detta motstånd kan ske genom mikropolitiska handlingar. Mikropolitiska 

handlingar är vardagliga handlingar utan någon ideologi eller organisation som står bakom 

dem (Bayat 2013: 15). Dikten utgår ifrån att man kan göra motstånd med mikropolitiska 

aktiviteter genom att sluta färga sitt hår, sluta byta sina namn till svenska namn, sluta använda 

färgade linser eller sträva efter att lämna förorten och flytta till en villa, vilket poeten anser att 

de med invandrarbakgrund gör för att bli accepterade som svensk. Den utmanar även till att 

starta egna företag för att sluta vara beroende av svenskarnas acceptans på t.ex. 

arbetsmarknaden. Det är viktigt att ge uppmärksamhet till dessa mikropolitiska handlingar, då 

det är genom handlingar i vardagsverkligheter en situation kan förändras i strukturer. 

Strukturer blir då beroende av händelser i vardagsverklighet, då det är den som ligger 

subjekten nära (Ahrne 1981: 81).   

 

7.2. Förortsfeminism 
 
Detta tema handlar om vardagsverkligheter ur tjejernas perspektiv. Eftersom det framstår i 

dikterna att tjejer upplever att de inte hörs och syns i förorten lika mycket som killarna, så 

ville jag ägna ett eget tema för de kvinnliga vardagsverkligheterna. Jag kommer att ta upp 

frustrationer om dubbelmoral vad gäller förväntningar för tjejer respektive killar, känslor om 

att inte tillhöra orten lika mycket som ”grabbarna” och mycket mer. Här blir den 

intersektionella analysen speciellt relevant då de här berättelserna drar många jämförelser 

mellan tjejer och killar och deras vardagsverkligheter.  

 

Vi flickor är från födelsen ärrade 

Men vi tjejer från orten 

vårt liv är som tunnelbanestation utan SL-kort 
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Vi e fucking spärrade  

Vi bor också här men det är ej det tänket 

vi undviker centrum, torget, bänken 

                               - 

Lyssna, vi e 50% av orten men hörs inte  

vi e 50% av orten men syns inte  

grabbarna gör orten osäker på kvällarna 

samma grabbar blir anställda för att patrullera 

 

 

Att som tjej inte riktigt synas och höras när det pratas om orten och att tjejer och killar har helt 

olika villkor i orten är återkommande tema i några av dikterna. Känslan av att vara spärrad till 

sin egen förort kan kanske killarna också relatera till, då jag tolkar det som resultat av den 

etniska bostadssegregationen (Wikström 2013). Men förutsättningar för tjejer respektive killar 

och deras liv i förorterna upplevs vara helt olika. ”Vi undviker centrum, torget, bänken” utför 

en stor kontrast till dikter där det beskrivs hur killarna står i torget, och hur förortsbänken är 

som deras semesterhem och förorten deras behandlingshem. Killar ser sig själva som bara 

vanliga grabbar som gillar att tillbringa tid på torget, medan ur kvinnoperspektiv är det killar 

som gör orten osäker på kvällarna. Den här kontrasten belyser strukturernas intersektionell 

påverkan i vardagsverkligheter. Även om förortskillar blir diskriminerade och förtryckta av 

det övriga samhället på grund av deras etnicitet och bostadsområde, så har de fortfarande mer 

makt i förorten på grund av sitt kön (De Los Reyes & Mulinari 2005: 41). ”Grabbarna gör 

orten osäker på kvällarna” belyser hur orten inte representerar ”the safe zone” för tjejer på 

samma sätt som den gör för killar. Förorten för killar är ett ställe där de känner sig trygga och 

ska inte behöva bemöta fördomar (Sernhede 2002: 96). Det är det inte för tjejer i samma 

utsträckning och tjejer behöver istället anpassa sin egen verklighet för sin överlevnad och 

trevnad, så att de vet t.ex. hur man kommer hem utan att behöva gå igenom centrum där 

killarna hänger (Schutz 1945: 213).  

 

Vi tjejer åker in till stan, byter tre linjer för att fika 

så att ingen ska kunna spionera 

ni klär er till tre streck dress och det e helt tamam 
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när vi gör det då e vi babbe 

henne vill vi inte ha, 

vad fan ni snackar konstant slang 

men när vi gör det då låter vi som en man 

 

Upplevelsen av att behöva åka in till stan för att fika bara för att undvika att någon skulle 

spionera en är ett förekommande fenomen även i Kahlins studie. Kahlins resultat visar att det 

är speciellt tjejer som riskerar att få dåligt rykte om de vistas i offentliga platser med motsatt 

kön (Kahlin 2008: 170-171). Keddies casestudie visar samma fenomen bland brittiska 

muslimtjejer som upplever frustration mot att de blir vaktade (Keddie 2013: 367). Även detta 

illustrerar hur tjejerna ska behöva anpassa sin vardag för sin egen trevnad, då de måste åka in 

till stan för att fika för att undvika bli spionerade (Schutz 1945).  

”Vad fan, ni snackar konstant slang men när vi gör det så låter vi som man” belyser de 

rådande könsroller som definierar vad som anses vara manligt och hur man som tjej förväntas 

bete sig för att bli betraktad som en fin tjej. I slutet av dikten säger hon att ”fan vad synd, för 

att nu ska ni få höra” och börjar svära och använda sexuella och aggressiva uttryck om 

killarnas ”orealistiska ideal” (poetens egna ord). Den feministiska kritiken mot den patriarkala 

sociala ordningen som råder i förorten uttrycker poeten med hjälp av dessa ovan nämnda 

maskulina elementen, alltså våldsamhet och sexuella uttryck (Berggren 2014: 247). Det är de 

här erfarenheterna av dubbelt förtryck och behovet av att anpassa sin vardagsverklighet efter 

de patriarkala strukturer som råder i vårt samhälle som är grunden för poetens motstånd 

(Morant 2010: 72). I tjejernas dikter blir det tydligt hur olika maktstrukturer intränger sig i 

deras vardagsverkligheter och förminskar deras handlingsutrymme (Foucault 1977; 2000, se 

även Ahrne 1981).  

 

Grabbarna från orten lever la vida loca 

Röker äzi, går loss, ligger runt 

laddar kåka men de blir alltid backade 

Vi tjejer gör en lallish grej och hela vår  

rykte aka värdighet blir slaktade 

Chansen att nu bli respekterad 
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som en bra tjej är nu fuckade 

Det klart vi lacka bre 

Ni drömmer om en oskuld, fortsätt slagga bre 

Hur kan det komma sig att bara ena könet  

kan va chaggare? 

                                 - 

Alltid den första att stämpla en gäri som chagga,  

sen självklart börjar gagga. 

För han ska hitta sig en ren, orörd och fin,  

hon ska vara bra muslim  

                                     .  

Tjejerna kritiserar mycket i sina texter den dubbelmoralen som finns i samhället och som 

tjejerna i förorten upplever i sin vardag. De delarna av ovanstående dikter berättar om 

problematiken i att killar stämplar tjejen som inte längre är oskuld till hora och sprider rykte 

om henne. Poeterna menar att killar i orten får göra vad de vill, de får röka gräs och ha sex 

med många tjejer, men det är ingen som säger någonting om det. Om en tjej gör samma saker 

så är hennes rykte förstörd och hon kommer förmodligen inte längre att betraktas som en bra 

tjej. Keddie menar att skam och bestraffning tjejerna bemöter skiljer sig väldigt mycket åt 

killar (Keddie 2013: 367). ”Varför kan bara ena könet vara hora?” ställs frågan i dikten. 

Oskuld och rykte är alltså begrepp som förknippas med det kvinnliga könet och enligt Kahlin 

ofta även etnicitet (Kahlin 2008: 182). Frustrationen av att tjejer definieras av sina sexuella 

aktiviteter och i fall de gör något som går emot förväntningar om hur en fin tjej ska vara, så 

blir de definierade av allt som de har misslyckats med. Det finns många likheter med 

berättelser i hiphoplitteraturen som Cooper har analyserat, där Precious vill reagera, motstå 

och förändra berättelser om henne. Viljan av att bli sedd och erkänd som värdig oavsett sina 

handlingar blir tydligt även i dessa dikter som jag har analyserat (Cooper 2013: 61–62).  

Dikter tar även upp erfarenheter om sexuella trakasserier. Att ha behövt uppleva saker som 

inte går att förlåta, då tjejens ord inte har haft betydelse i den situationen där en man har velat 

ha sex med henne. Den feministiska kritiken mot samhällsnormer som gör att en kvinnans ord 

är mindre värdig är vanligt bland svenska kvinnliga hiphopartister (Berggren 2014). ”Inte alla 

män, men alla kvinnor har blivit diskriminerade, sexuellt trakasserade” belyser att sexuella 

trakasserier förstås vara ett universellt fenomen som alla kvinnor runt i världen drabbas av 
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(Berggren 2014). Även om sexuella trakasserier inte är ett unikt fenomen för förorter så 

belyser detta de intersektioner varför tjejer i förorten har ett mindre handlingsutrymme då de 

behöver anpassa sin vardag för att undvika trakasserier, och varför de då i sin vardag undviker 

torget och bänken som är mansdominerade ställen (de los Reyes och Mulinari 2005, se även 

Foucault 1977; 2000). 

 

Shuno den samma definitionen av dubbelmoral, 

 för att om han hör nån säga nåt  

om hans syster han fuckar ur.  

Men hur kan det vara okej för dig  

att göra så mot någon annans syster då? 

 

Samtidigt som killar sprider rykte om andra tjejer så försöker de att behålla sina systrars rykte 

och blir sura om någon pratar negativt om deras syster. Kahlin finner att ett dåligt rykte kan 

ha konsekvenser som t.ex. att ingen kommer att vilja gifta sig med henne (Kahlin 2008: 50). 

Jag tolkar dikterna så att konsekvenserna av rykte och stämpling blir att tjejen är bra nog för 

ett kortvarigt förhållande men henne vill man inte ha när man vill ha ett seriöst förhållande, 

eftersom hon nu anses vara smutsig och inte lika mycket värd som en oskuld kvinna. Känslan 

av att som tjejer i orten de har allt att förlora medan killar har allt att vinna belyser det 

dubbelförtrycket som tjejerna i förorten drabbas av på grund av de intersektionella 

maktförhållanden. Tjejerna i orten är inte bara förortsbor som förtrycks på grund av etnicitet 

och klass men även på grund av kön. Detta belyser också hur maktförhållanden och förtryck 

finns inom en samhällsgrupp, dvs. inom en etnisk grupp eller en samhällsklass (De Los Reyes 

& Mulinari 2005).  

En poet beskriver hur det är känsligt för henne att prata om dessa ämnen men att om hon inte 

pratar ut så ”förlorar jag koppen”. Denna reflektion kan förstås i relation till att spoken word 

är ett sätt att bearbeta sin egen situation som tjej i orten samtidigt som man har möjlighet att 

kommunicera den till andra, både i förorten och i det övriga samhället (Sernhede 2002). 

Denna konfronterande stil där poeterna berättar sina berättelser ärligt och utan nyansering, 

belyser dess likheter med tidiga rappare som brukade säga i början av hip hopen, ”We are 

here. This is how it is. Make of us what you will” (Smith: 192). Genom att ha framfört sina 

texter känner informanten att hen har blivit lyssnad på, och att hens ord har haft inverkan på 
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vissa människor. Hen upplever att det har ökat hens känsla av att vara erkänd. Det kan förstås 

i relation till ”substantial concept of democracy”. Spoken word tävlingen gav poeten en 

plattform där hen kunde även främja självrespekt och värdighet både på privata och allmänna 

områden (Lamotte 2014).  

Poetens reflektion kan även förstås i förhållande till spoken word som ett sätt att göra 

motstånd, vilket innebär medvetna, politiska och direkta handlingar (Raby 2005: 155–157). 

Bayat menar att även om människan är medveten om förtrycket mot sig själv så är det inte 

självklart att hon eller han gör motstånd (Bayat 2013: 43). Att poeterna är medvetna om 

förtrycket mot kvinnor i förorten är uppenbart, men jag tolkar det som att de gör ett medvetet 

beslut att även göra motstånd när de väljer att tala ut om förtrycket mot sig själva även om det 

känns svårt (Raby 2005). På detta sätt kan spoken word anses vara ”empowering” och 

befriande, då den hjälper att reflektera över de olika dimensionerna i ens liv (Nyawira 

Gatonga & Delport). Detta kan kopplas vidare till att spoken word kan ses som möjlighet för 

att kunna framföra motsatt hegemonisk auktoritet och subjektivitet till patriarkatet i svenska 

förorter och i det övriga samhället (Perry 2004: 44). Detta är ett exempel på mikropolitiskt 

motstånd. Scenen där poeterna framför sina texter kan jämföras med cipher i hiphopkulturen 

som är en plattform för friheten där man får framföra en speciell tillhörighet och 

medborgarskap, som skiljer sig åt det rådande samhällets ordning (ibid: 107). Även om 

motstånd alltid har en underordnad position till makt, då makt alltid har andra maktstrukturer 

som stöd, så kan man genom motstånd bilda alternativa maktformer, dvs. ”the space of 

potential politics” (Flohr 2016). Det i sin tur ökar känslorna av egenmakt och tillhörighet 

(Zanoni och Janssens 2007).   

 

Du vet, mina systrar bär Nefertitis skönhet 

Aldrig sett dom visa svaghet. 

Media svartmålar dom, 

Ifall dom gör något fel är dom hatiska 

När dom gör något bra är det, fan vad bra hon e för att vara från Afrika 

Dom blir uppmålade som aggressiva, explosiva, impulsiva, men mina systrar är  

positiva, effektiva, ni kanske tycker jag borde sluta överdriva? 

men det är sanningen 

och jag slutar när ni slutar göra mina systrar självdestruktiva 



36 
 

 

Dikten är skriven av en ung svart man som berättar om hur han ser sina svarta systrar bli 

behandlade i dagens Sverige. Den belyser svarta kvinnors vardagsverklighet som präglas av 

de postkoloniala tankebanor som påverkar hur den svarta kvinnan blir definierad av 

omvärlden. Om den svarta kvinnan visar frustration och går emot dessa föreställningar så blir 

hon definierat som hatisk. Om hon istället lyckas med något som samhället inte förväntar sig 

från henne blir hon sedd som ett undantag som är ”bra för att vara från Afrika”. Detta beror på 

att den svarta kvinnan förknippas med låg utbildningsnivå, arbetslöshet och offer av de 

patriarkala kulturer (Wikström 2013: 320–322). 

Erkännandets problematik är fundamental för svarta kvinnors upplevelser och erfarenheter i 

USA. Harris-Perry menar att svarta kvinnor ofta behöver försöka att stå upprätt i en miljö fyllt 

av stereotyper om svarta kvinnor som grupp (Harris-Perry: 35). Att svarta kvinnor blir 

tilldelade attribut som aggressiv och hatisk leder till att deras mänsklighet inte blir erkänd 

(ibid: 96). Said menar att ”vi” tilldelar ”de” egenskaper och talar för dem, för att vi tänkas 

veta bättre (Said 2016). De fördomarna om svarta kvinnor som icke-utbildade samt att de 

förbises i skolan och förväntas att misslyckas orsakar stress och prestationsångest hos svarta 

kvinnor (Settle 2006). Detta resulterar i att svarta kvinnor ofta känner skam för att det är även 

fysiskt smärtsamt att försöka hålla sin självbild samtidigt som man vet att andra ser en på ett 

annat, mer negativt sätt (ibid: 96). Det här förklarar varför poeten upplever att svarta kvinnor i 

det svenska samhället är självdestruktiva. Denna dikt tar alltså upp hela problematiken med 

dialogiskt erkännande, då samhällets strukturer tilldelar den svarta kvinnan egenskaper som 

förminskar erkännandet av henne som en mänsklig individ, vilket i sin tur kan bidra till 

självhat och negativ självbild hos svarta kvinnor (Skeggs 1997).  

Poeten beskriver svarta kvinnor med motsatta attributen än de som förknippas med svarta 

kvinnan av resten av samhället. Han ser sina systrar som positiva och effektiva och 

exemplifierar att den låga utbildningsnivån som kan förknippas bero på svartas primitivitet, är 

bara fördomar och stereotyper eftersom den högst utbildade gruppen i USA är den svarta 

kvinnan. Denna kontrast som poeten skapar till de skadliga fördomarna som finns om svarta 

kvinnor, kan kopplas till hur man i hip hoplitteraturen vill reagera, motstå och förändra olika 

narrativ om sig själv för att bli sedd och erkänd (Cooper 2013: 61–62). Det kan även ses som 

motstånd mot generaliserandet av kategorin svart kvinna (Kahlin 2008: 176). Poeten gör 

motstånd mot att svarta kvinnor blir definierade enbart av sina misslyckanden och deras 

positiva handlingar blir förklarade med tur eller undantag (Cooper 2013). Enligt Engblom gör 
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man motstånd för att nyansera den bilden som omgivningen har målat om en. Engblom menar 

att individen själv vill berätta hur det lägger till istället för att en utomstående talare tillskriver 

henne egenskaper (Engblom 2004).                                    

                                   

Vet ni vad som sårar mig? 

Det är inte bara den vita mannen som får dom må som sämst 

För ibland känns det som invandraren hatar dom allra mest 

allt för ofta får jag höra, häng inte med dom svarta dom är plundrare 

Allt för ofta får jag höra, akta dig för dom, dom är inget annat än pundare 

Jag är trött på att höra att vi är utanför för att vår hud inte passar dig  

Så nästa gång du tänker öppna din mun ber jag dig att passa dig 

 

Det är inte bara de vita svenskars tankar om svarta som har påverkats av kolonialismen, utan 

även andra etniska gruppers föreställningar om svarta grundas i kolonialismen. Rasismen 

bland invandrare kan också förstås i relation till kategoriseringens betydelse för 

identitetsskapandet. Genom att måla upp svarta som drogmissbrukare och tjuvar tar andra 

etniska grupper avstånd till de här negativa egenskaperna, vilket då ökar gemenskapen och 

den positiva självbilden inom den egna gruppen (Kahlin 2008: 175). Jag tolkar det som att 

även om de andra invandrargrupper känner sig förtryckta av det svenska samhället, så kan de 

förbättra sin egen självbild genom att trycka ner svarta. För detta förtryck använder de samma 

postkoloniala reflektioner av svarta som det övriga samhället gör om dem.  

Detta tydliggör de intersektioner inom klass som gör att en person är aldrig bara en medlem 

av t.ex. arbetarklass utan att vara placerad inom rashierarkier. Även detta belyser de 

intersektionella makt- och förtrycksförhållanden som kan finnas inom en och samma 

samhällsklass. Den svarta kvinnan placeras alltså inom klass-, ras-, och könshierarkier (de los 

Reyes & Mulinari 2004: 41). Dessa strukturer påverkar således den svarta kvinnans 

vardagsverklighet då de tvingas att anpassa sig till utanförskap även inom den egna förortens 

gränser. Detta gör en kontrast till de berättelser om förortens gemenskap där alla oavsett 

etnicitet t.ex. samlas tillsammans i moskén för att be. Vardagsverklighet är en individuell och 

subjektiv verklighet som innefattar både denna individ och samhället och kulturen som 

individen vistas i dagligen. Individens uppfattning om sin egen vardagsverklighet kan vara en 

helt annan som den strukturella förklaringen av vardagsverkligheter (Ahrne 1981: 39–40). Det 
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förklarar varför det finns så många olika berättelser om vardagliga erfarenheter från samma 

förorter.  

 

8. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att genom narrativ forskning med hjälp av en kvalitativ intervju 

ta reda på olika former av vardagsverkligheter i Sveriges förorter. Tanken var att 

vetenskapliggöra poeternas texter och de sociala kontext där texterna kommer ifrån, för att få 

djupare förståelse för de vardagliga erfarenheter som återberättas i ortens poesi. Jag valde 

spoken word eftersom jag är intresserad av poesi och spoken word som konstform och ville ta 

reda på vilken betydelse de kan ha för ungdomarna i förorter. Syftet var att se om spoken 

word kan ses vara ett positiv plattform för att uttrycka sig och få sin röst hörd, och om det kan 

uppfattas som en slags motståndsform. 

Jag såg flera likheter mellan den sociala kontexten där hip hop växte från och de 

vardagsverkligheterna som återberättas i ortens poesi. Hip hop har sin ideologi i motstånd mot 

den sociala ordningen vilket är det som kritiseras även i dessa Spoken word texterna, därför 

ville jag i min teoridel använda hip hop som ett exempel på mikropolitiskt motstånd. Eftersom 

både spoken word och hip hop grundar sig i poesi och ordets slagkraft, och innebär berättelser 

om vardagliga erfarenheter så valde jag narrativ forskning som metod för uppsatsen. Narrativ 

forskning tolkar berättelser för att förstå människor och vissa problem. Teoretiska bakgrunden 

för vardagliga erfarenheter har jag i begreppet vardagsverklighet, som beskriver den 

verkligheten som är mest påtaglig för individen, dvs. den omgivningen och kulturen individen 

vistas i dagligen. Strukturer utgör ramar för vardagsverklighet och vår vardagsverklighet 

präglas av olika maktstrukturer som påverkar oss med olika omfattning. Eftersom den etniska 

bostadssegregationen kan anses påverka situationer i de analyserade texterna, så valde jag att 

utgå ifrån speciellt postkolonialismens påverkan i våra samhällsstrukturer och därmed 

poeternas vardagliga erfarenheter.  

Resultat visar att vardagsverkligheter inom samma förort kan skilja sig åt mycket mellan tjejer 

och killar, och för att analysera detta använde jag mig av intersektionalitet som metodologiskt 

perspektiv. Därefter delade jag dikterna in i två teman, förortsjournalism och förortsfeminism. 

Förortsjournalism-avsnittet kan förstås som en autentisk rapport från förorten. Jag ville få 

fram att förorter i Sverige har medvetna och drivna röster som behöver att lyssnas på, för att 
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förstå det som fungerar där och hur man kan satsa på det men också för att kunna förbättra det 

som inte fungerar. Jag framhäver motståndets betydelse eftersom tidigare forskning och mitt 

eget resultat visar att det ökar individens känsla av egenmakt. Att göra motstånd i form av 

spoken word är även ett positivt sätt att uttrycka frustration, och resultatet samt tidigare 

forskning visar att genom att skriva ner och tala ut sina känslor ökar även självkännedomen 

och självreflektionen. Spoken word blir samtidigt ett sätt att kunna kommunicera de egna 

livsvillkoren och den egna situationen till det övriga samhället. Jag anser att styrkan i spoken 

word ligger i dess känslor och att det är en konstform. Det gör att det kan locka intressen hos 

de som annars inte skulle kommunicera med förortsbor. Genom att kunna framföra sin egen 

situation och känslan av att sitt ord har betydelse och påverkan ökar känslor av värdighet och 

erkännande. För att kunna motverka segregation och antalet ungdomar som känner sig icke-

delaktiga i det svenska samhället måste vi ha en plattform som ökar ungdomarnas känsla av 

erkännande och delaktighet.  

Förorten symboliserar trygghet, gemenskap och generositet för de poeterna som analyserades 

under rubriken förortsjournalism. Det är i förorten där man inte behöver akta sig för andra, där 

man blir likabehandlad av andra, där man inte behöver känna utanförskap och där varje syster, 

bror, kusin och fritidsledare är ens kompis. Dessutom präglas dessa ungdomarnas 

vardagsverklighet av utanförskap varje gång de befinner sig utanför sin förort, i stan till 

exempel. Den postkoloniala ordningen gör att de ses som tjuvar som älskar narkotika och 

vapen, som är ociviliserade och farliga. Att dessa ungdomar ses som sociala problem i sig 

förklarar varför de upplever att de blir bemötta av det övriga samhället med blickar fyllda med 

hat och skräck.  

Dock är förorten inte det trygga, fördomsfria ställe för alla som bor där. De dikterna som har 

analyserats under rubriken förortsfeminism belyser hur tjejerna undviker centrumet, torget 

och bänken, vilka för killar symboliserar eget territorium, men där tjejerna inte är välkomna. 

Tjejerna behöver anpassa sina vardagliga handlingar efter de rådande normerna för sin egen 

trevnad, t.ex. inte gå till centrum på kvällen. Kontrasten mellan tjejers och killars förhållande 

till förorten är i viss mån stor. En kvinnlig poet uttrycker frustration över att de är hälften av 

invånare i förorten men att de inte hörs eller syns. En annan poet säger att som tjejer i orten 

har de allt att förlora medan killar har allt att vinna. Dessa upplevelser måste vi som 

socialarbetare ta på det fullaste allvar. På vilket sätt kan vi öka erkännandet av tjejer i 

förorten? Jag anser att det är ett intressant och relevant forskningsområde för framtida 

forskning.  
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Tjejerna upplever också att det finns helt olika förutsättningar för tjejer och för killar i 

förorten. Här vill jag dock påpeka att det är så det ser ut i samhället övrigt och är därmed 

ingenting för förorten unikt. Men för tjejerna i förorten blir detta förtryck dubbelt så stor på 

grund av deras klasstillhörighet och etnicitet. Tjejerna upplever att killarna får göra vad de vill 

utan att nånsin behöva möta konsekvenserna av sina handlingar, medan när tjejer gör ett 

misstag eller något som går emot normerna så blir de definierade av sina misslyckanden. Det 

finns starka normer om hur en fin tjej pratar, klär sig, går och beter sig. Om en tjej pratar 

slang, har på sig Adidas-kläder eller är sexuellt aktiv så blir hon uppmålad som antingen 

manlig eller hora, och henne vill ingen ha. Även sexuella trakasserier tas upp i dikter som 

belyser problematiken med att kvinnas ord inte har tyngd vid mannens vilja. Även om 

sexuella trakasserier sker i alla samhällsklasser och etniska grupper, så illustrerar detta 

samtidigt känslan av att inte bli hörd, att tjejerna i förorten känner att deras ord inte har 

betydelse. Därför anser jag att spoken word kan ha en speciellt positiv kraft för tjejerna som 

känner att deras perspektiv och berättelser aldrig hörs eller syns i förorten eller i det övriga 

samhället.  

Att se berättelser om så pass olika vardagsverkligheter belyser hur mycket strukturerna 

påverkar de ramarna som vi anpassar vår verklighet efter. Även inom en och samma 

samhällsgrupp och klass finns det diskriminering. Till exempel svarta känner att de blir 

diskriminerade och behöver möta fördomar även bland andra invandrargrupper. Därför anser 

jag att postkolonialt och intersektionellt perspektiv på maktstrukturer är användningsbara vid 

analyseringen av olika vardagsverkligheter i dagens Sverige, då de klarlägger vilka 

maktpositioner det finns mellan och inom samhällsgrupperna. Dessa perspektiv hjälper oss att 

förstå varför det övriga samhället ser förortsbor som ociviliserade, varför tjejer i orten har 

olika förutsättningar än killar, och varför det är den svarta kvinnan som blir mest 

diskriminerad i sin egen förort, även av sina grannar från andra invandrargrupper.  

Jag anser att det är viktigt att komma ihåg dessa olika förutsättningar som präglar varje 

individens enskilda vardagsverklighet, istället för att se förortsbor som en homogen grupp 

med primitiva vanor. För att kunna öka förorters ungdomars känsla av delaktighet måste vi 

organisera oss med dessa röster för att förstå vad det är som saknas och behövs utan att ta oss 

tolkningsföreträde och tilltala det för dem. 
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8.1. Framtida forskning 
 

Som jag har diskuterat ovan så vill jag gärna se framtida forskning om speciellt tjejernas 

upplevelser i förorten. Jag anser att det är viktigt att ta fram deras röster och ge dem plats. På 

vilket sätt kan vi öka erkännandet av tjejer i förorten?  

På grund av sin positiva kraft att öka egenmakt, självreflektion och tillhörighet så anser jag att 

Spoken word kan användas också med andra utsatta grupper; kanske som metod i form av 

”Spoken word -kvällar” i ideella organisationer som jobbar med utsatta människor. Jag önskar 

att se framtida forskning om Spoken words ”metodologiska” potential, kanske till och med en 

likadan studie som Nyawira Gatonga och Delport gjorde om hip hop (se kapitel 4 om tidigare 

forskning).  
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga A – Intervjufrågor 
 

Varför poesi? Varför just Spoken word? 

 

Vilken betydelse har Spoken words budskap för dig? 

 

När du säger att du vill bara säga rakt av hur situationen är, vad menar du då? 

 

Känner du att det övriga samhället lyssnar på din röst eller förorters röst? 

 

Känner du att du blir erkänd och respekterad av det övriga samhället? 

 

Hur är din uppfattning om orten? 

 

Så hur skulle du beskriva att din uppfattning skiljer sig åt det övriga samhällets uppfattning? 

 

Tänker du att du kan påverka medias bild eller andras bild genom dina texter? 

 

Är det något som du vill tillägga eller som du tycker att jag ska ta upp i min uppsats eller som 

du tycker är viktigt eller relevant vad gäller just spoken word och poesi från förorten? 

 

Vad tror du, varför är det just rap och hiphop som lockar? 

 

Vad får dig att skriva? 

 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

10. Referenser  

 

10.1. Tryckta källor 
 
Bayat, Asef. 2013. Life as politics: how ordinary people change the Middle East. Second 

edition. Stanford, Calif.: Stanford University Press 

Creswell, John W. 2013. Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approaches. 3., [updated] ed. Thousand Oaks: SAGE Publications 

Dahlberg, Karin, Dahlberg, Helena & Nyström, Maria. 2008. Reflective lifeworld research. 2. 

ed. Lund: Studentlitteratur 

De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana. 2005. Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap. 1. uppl. Malmö: Liber 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) 

(2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik 

Fejes, Andreas & Thornberg Robert (red.). 2015. Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. 

Stockholm: Liber 

Foucault, M. 1998. [1976]. The will to knowledge: The history of sexuality volume one. 

London: Penguin Books 

Foucault, M. 2000. [1982]. The subject and power. In The essential works of Foucault 1954–

1984 volume 3: Power, ed. J. Faubion, 326–48. London: The New Press. 

Harris-Perry, Melissa V. 2011. Sister citizen: shame, stereotypes, and Black women in 

America. New Haven: Yale University Press 

Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (Red.) (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. 

Lund: Studentlitteratur 

Perry, Imani. 2004. Prophets of the hood: politics and poetics in hip hop. Durham: Duke 

University Press 



44 
 

Schutz, Alfred. 1945. “On Multiple Realities” i Collected Papers 1. The Problem of Social 

Reality. (Ed. Natanson, Maurice). Martinus Nijhoff, The Hague 1962 

Said, Edward W. 2016. Orientalism. [Ny utg.] Stockhom: b Ordfront 

Skeggs, Beverley. 1997. Formations of class and gender: becoming respectable. London: 

Sage 

Skott, Carola (red.). 2004. Berättelsens praktik och teori: narrativ forskning i ett 

hermeneutiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

Smith, Danyel. 2006. “Black Talk and Hot Sex: Why ‘Street Lit’ is Literature.” i Chang, Jeff, 

Total Chaos. 188-97. 

Wikström, Hanna. 2013. Ett postkolonialt perspektiv på sociala problem. I Meeuwisse, Anna 

och Swärd, Hans (red.). Perspektiv på sociala problem. Natur och kultur. Stockholm. 320-335 

 

10.2. Otryckta källor 
 
Berggren, Kalle. 2014. Hip hop feminism in Sweden: Intersectionality, feminist critique and 

female masculinity. European Journal of Women's Studies. Vol 21: 3.  

http://journals.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/doi/full/10.1177/1350506813518761 (hämtad 

den 23 december 2016) 

Cooper, Brittney. 2013. “Maybe I’ll Be a Poet, Rapper”: Hip-Hop Feminism and Literary 

Aesthetics in Push. African American Review, Vol 46, No 1: 55-69  

https://muse-jhu-edu.till.biblextern.sh.se/article/547082 (hämtad den 23 december 2016) 

Dick, Penny. 2015. To See Ourselves As Others See Us?Incorporating the Constraining Role 

of Socio-Cultural Practices in the Theorizationof Micropolitical Resistance. Gender, Work 

and Organization. Vol. 22 No. 1 January 2015: 16-33 

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/gwao.12062/epdf (hämtad den 

25 januari 2017) 

Engblom, Charlotte. 2004. Samtal, identiteter och positionering. Ungdomars interaktion i en 

mångkulturell miljö. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian 

Philology. 34.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International.  

http://journals.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/doi/full/10.1177/1350506813518761
https://muse-jhu-edu.till.biblextern.sh.se/article/547082
http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/gwao.12062/epdf


45 
 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189616/FULLTEXT01.pdf (hämtad den 1 februari 

2017) 

Flohr, Mikkel. 2016. Regicide and resistance: Foucault's reconceptualization of power. 

Distinktion: Journal of Social Theory. Vol 17:1. 38-56 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/1600910X.2016.1145590 

(hämtad den 14 januari 2017) 

Forman, Murray. 2000. Represent: race, space and place in rap music. Popular music. Vol 

19/1. Cambridge university press. 65-90 

https://www-cambridge-org.till.biblextern.sh.se/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/27811367BF98A2A3CF9B631E211762C0/S0261143000000015a.pdf/repr

esent-race-space-and-place-in-rap-music.pdf (hämtad den 4 december 2016) 

Lamotte, Martin. 2014. Rebels without a pause: hip-hop and resistance in the city. 

International Journal of Urban and Regional Research. Vol 38.2: 686-694 

file:///C:/Users/HP%20G6-2200/Downloads/Lamotte-2014-

International_Journal_of_Urban_and_Regional_Research.pdf (hämtad den 4 dec 2016) 

Johansson, Thomas, Lalander, Philip. 2012. Doing resistance – youth and changing theories 

of resistance. Journal of Youth Studies. Vol 15: No 8: 1078-1088 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13676261.2012.693591?nee

dAccess=true (hämtad den 2 december 2016)  

Kahlin, Linda. 2008. Sociala kategoriseringar i samspel: hur kön, etnicitet och generation 

konstitueras i ungdomars samtal. Diss. Stockholm: Stockholms universitet 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198377/FULLTEXT01.pdf (hämtad den 7 december 

2016) 

Kettle, Amanda. 2013. Identity politics, justice and the schooling of Muslim girls: navigating 

the tensions between multiculturalism, group rights and feminism. British Journal of 

Sociology of Education. Vol. 35, No. 3: 353–370 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/01425692.2013.776930 

(hämtad den 10 december 2016) 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189616/FULLTEXT01.pdf
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/1600910X.2016.1145590
https://www-cambridge-org.till.biblextern.sh.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/27811367BF98A2A3CF9B631E211762C0/S0261143000000015a.pdf/represent-race-space-and-place-in-rap-music.pdf
https://www-cambridge-org.till.biblextern.sh.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/27811367BF98A2A3CF9B631E211762C0/S0261143000000015a.pdf/represent-race-space-and-place-in-rap-music.pdf
https://www-cambridge-org.till.biblextern.sh.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/27811367BF98A2A3CF9B631E211762C0/S0261143000000015a.pdf/represent-race-space-and-place-in-rap-music.pdf
file:///C:/Users/HP%20G6-2200/Downloads/Lamotte-2014-International_Journal_of_Urban_and_Regional_Research.pdf
file:///C:/Users/HP%20G6-2200/Downloads/Lamotte-2014-International_Journal_of_Urban_and_Regional_Research.pdf
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13676261.2012.693591?needAccess=true
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13676261.2012.693591?needAccess=true
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198377/FULLTEXT01.pdf
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/01425692.2013.776930


46 
 

Morant, Kesha. 2011. Language in Action: Funk Music as the Critical Voice of a Post—Civil 

Rights Movement Counterculture. Journal of Black Studies. Vol. 42, No. 1: 71-82 

http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/25780792?seq=2#page_scan_tab_contents 

(hämtad den 16 december 2016). 

Nyawira Gitonga, Priscilla, Delport Aletta (2015). Exploring the use of hip hop music in 

participatory research studies that involve youth. Journal of youth studies. Vol 18 (no 8): 984-

966 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/13676261.2015.1020929 

(hämtad den 15 december 2016) 

Pearson, Jonna Lian. 2007. Multicultural Feminism and Sisterhood among Women of Color in 

Social Change Dialogue. The Howard Journal of Communications, 18:87-109 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/10646170601147499?needA

ccess=true (Hämtad den 27 november 2016) 

Power Poetry 

http://www.powerpoetry.org/actions/5-tips-spoken-word (hämtad den 5 december 2016) 

Raby, Rebecca. 2005. What is Resistance?, Journal of Youth Studies, 8:2, 151-171 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13676260500149246?needA

ccess=true (hämtad den 4 december 2016) 

Settles, Isis.H. 2006. Use of an Intersectional Framework to Understand Black Women’s 

Racial and Gender Identities. Springer Science + Business Media: Sex Roles. 54: 589-601. 

http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s11199-006-9029-8 (hämtad den 

27 december 2016). 

Socialstyrelsen. 2010. 

https://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/17957/2010-3-11.pdf (hämtad 

den 27 december 2016) 

Vetenskapsrådet 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad den 13 december 2016) 

http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/25780792?seq=2#page_scan_tab_contents
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/13676261.2015.1020929
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/10646170601147499?needAccess=true
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/10646170601147499?needAccess=true
http://www.powerpoetry.org/actions/5-tips-spoken-word
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13676260500149246?needAccess=true
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13676260500149246?needAccess=true
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s11199-006-9029-8
https://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/17957/2010-3-11.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


47 
 

Zanoni, P., & Janssens, M. 2007. Minority employees engaging with (diversity) management: 

an analysis of control, agency, and micro‐emancipation. Journal of Management 

Studies, 44(8), 1371-1397. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2007.00700.x/full (hämtad den 28 

januari 2017) 

 

  

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2007.00700.x/full

