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Sammanfattning 

I dagens samhälle känner allt fler unga ett utanförskap och hiphopen har blivit ett viktigt 

medel för att illustrera detta utanförskap. Syftet med uppsatsen är att belysa hur en 

motståndskultur kan komma till uttryck via musik. En textanalys på gangsterrappgruppen 

Kartellens låttexter har utförts för att klarlägga vilken motståndskultur gruppen uttrycker i 

texterna, samt vilka centrala aspekter denna kultur innehåller. För att besvara studiens 

frågeställningar har Howard S Beckers teori om avvikande och R W Connells teori om 

maskulinitet använts. I rapporten har även tidigare forskning kring gatukultur, hiphop och 

utanförskap behandlats. De centrala aspekterna i resultatet rör gatukultur, maskulinitet, 

utanförskap och de fiender som gruppen anser sig ha. Det finns påtagliga kopplingar mellan 

dessa teman och hur de påverkar varandra. Ett av de tydligaste budskapen Kartellen förmedlar 

i sina texter rör den politik som förs i Sverige och gruppens polisförakt. De har både blivit 

hyllade och kritiserade i media för sina låttexter som ofta innehåller grova våldsskildringar 

men som samtidigt belyser segregation och utanförskap.   

 

Nyckelord: Hiphop, gangsterrapp, gatukultur, maskulinitet, utanförskap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

In today's society more and more young people feel alienated and hip-hop has become an 

important instrument to illustrate this exclusion. The purpose of this paper is to illustrate how 

a resistance culture can be expressed through music. A textual analysis of the gangster rap 

group Kartellen has been performed to elucidate what resistance culture the group express in 

the lyrics, as well as the key aspects that this culture contains.To answer the study questions, 

Howard S Becker's theory of deviant and RW Connell's theory of masculinity has been used. 

The report also contains earlier research on street culture, hiphop and alienation. The key 

elements in the result related to street culture, masculinity, alienation, and the enemies that the 

group claims to have. There are clear links between these themes and how they impact each 

other. One of the clearest messages Kartellen convey in their texts relates to the policies in 

Sweden and their police contempt. They have both been praised and criticized in the media 

for their lyrics, which often contains gross violence but at the same time highlights the 

segregation and isolation. 

 

Keywords: Hiphop, gangster rap, street culture, masculinity, exclusion  
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Förord 

Vi som skrivit denna uppsats har under vår utbildningstid på Södertörns högskola engagerat 

oss för frågor som segregation, utanförskap och identitet. Vi visste tidigt att vi ville skriva vår 

C-uppsats om något som berörde dessa ämnen och kom under hösten på idén att studera hur 

hiphop kan inverka på identiteten och på hur folk ser på sig själva. Vi har under tidigare 

uppsatser berört ämnen som segregation och utanförskap och dessa gånger använt oss av 

kvalitativa intervjuer. Denna gång ville vi prova någonting nytt och bestämde oss således för 

att göra textanalys på gangsterrappgruppen Kartellens texter. Vi anser att detta ämne som vi 

valt är aktuellt och viktigt att belysa då det blivit vanligare att framförallt ungdomar uttrycker 

sina tankar och känslor i musik. Vi har under uppsatsens gång skrivit alla delar gemensamt. 

Namnet på uppsatsen är ett citat taget från Kartellens låt Remenissar (2011). 

 

Vi vill härmed tacka vår handledare Lisa Kings för bra tips och uppmuntran under uppsatsens 

gång. Vi vill även tacka våra nära och kära som tagit sig tid att läsa och ge sina synpunkter. 

Till sist vill vi självklart tacka varandra för ett gott samarbete. 
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1. Inledning 

Musik har länge varit ett redskap för att kunna förmedla aktuella och angelägna budskap, 

hiphopen är en av dessa musikgrenar som tydligt används som ett instrument för att uttrycka 

missnöje. Vilka budskap döljer sig i dessa låttexter och varför har de uppkommit? Det finns 

redan mycket forskning kring hiphop, vi valde därför att studera gangsterrappen som är en 

gren inom hiphopen som är mindre undersökt. Gangsterrappen skiljer sig från vanlig hiphop 

och har ofta en hård tongång, vilket gör att budskapet många gånger blir negligerat. 

Gemensamt för många rapartister är att de befinner sig långt nere i samhällshierarkin, 

uteslutna och marginaliserade, som ett svar på detta gör de motstånd mot samhället (Lalander 

2009:124). 

 

Kartellen är en gangsterrappgrupp som slagit igenom kommersiellt i Sverige under de senaste 

åren. De är en av Sveriges för tillfället mest uppmärksammade, provocerande och 

kritikerrosade hiphopgrupp. Deras sätt att uttrycka sig i texterna kan ses som provokativt och 

stötande, vilket även var vår reaktion när vi lyssnade på låtarna. Bakom den hårda tongången 

döljer sig dock ett tydligt budskap.  Kartellen menar att de gör verklighetsbaserad hiphop från 

gatan och att de representerar alla miljonprogramsområden. Det är därför viktigt att belysa 

Kartellens låttexter, eftersom många unga anser att Kartellen förmedlar deras verklighet.  

 

Vi tror att denna uppsats kan bistå med en bättre förståelse för hur gatukultur och hiphop 

samverkar, samt en ökad förståelse för ungdomarna som är en del av denna motståndskultur. 

Vi anser att detta är ett aktuellt ämne inom socialt arbete då musiken är ett alternativt sätt att 

uttrycka sin frustration gentemot samhället. Det är därför viktigt att förstå de underliggande 

budskapen som hiphoptexterna försöker att förmedla. Dels för att kunna möta den kritik 

ungdomar uttrycker dels för att förstå orsaken till varför man ansluter sig till en avvikande 

kultur. Vi anser att denna uppsats kan bidra med en ökad förståelse för ungdomars upplevda 

utanförskap som kommer till uttryck via musik.    

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att belysa en motståndskultur som kommer till uttryck genom musik. 

Vi har därför valt att studera hiphoptexter med fokus på gangsterrappgruppen Kartellen. 
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Syftet uppnås genom att göra en kvalitativ textanalys av Kartellens låttexter där vi belyser 

låtarnas centrala delar och hur detta motstånd gestaltas. 

 

- Hur begreppsliggör Kartellen motstånd i låttexterna?       

-Vilka centrala aspekter begreppsliggör detta motstånd?  

 

2.1 Avgränsning 

Inom ramen för vår C-uppsats har vi behövt göra en del avgränsningar. Medvetna om 

begränsningarna har vi valt en hiphopgrupp, Kartellen. Vi vill genom denna uppsats ge en 

bild av vad Kartellen vill förmedla i sina texter men gör inte anspråk att ge någon heltäckande 

bild på svensk hiphop. Vi valde gruppen Kartellen då de är den första gangsterrappgruppen 

som slagit igenom kommersiellt i Sverige. Att vi endast valt att studera en grupp anser vi kan 

ha både för och nackdelar. Vi ville få en så djup förståelse som möjligt och ansåg att med den 

tid och de resurser vi hade så skulle resultatet bli lämpligast med bara en grupp. Vi är dock 

medvetna om att resultatet av denna studie inte ger någon allomfattande bild av gangsterrapp i 

Sverige.  

2.2 Disposition 

I bakgrunden kommer vi ge en kort beskrivning av hiphopkulturens uppkomst och hur den 

kom till Sverige. Vi kommer också beskriva fenomenet gangsterrapp och ge en kort bild av 

Kartellen som grupp. I tidigare forskning kommer vi redogöra för fyra olika delar som vi 

anser är centrala inom forskningen för att förstå hiphopen och gatukulturen. I teoridelen 

kommer vi beskriva Howard S Beckers teori om avvikare för att studera gatukultur och för att 

förstå gatukulturen har vi också använt oss av R W Connells teori om maskulinitet. Vi har valt 

att exemplifiera teorierna med hjälp av centrala delar inom tidigare forskning. I resultat och 

analysdelen följer en genomgång av resultatet för vårt empiriska material som sedan 

analyserats med hjälp av tidigare forskning och teori. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande reflektion där resultaten sammanställs och diskuteras utifrån våra egna 

reflektioner. 

 

3. Bakgrund 

3.1 Hiphopens uppkomst  
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Den globala hiphopen
1
 är uppmärksammad och gör avtryck runt om i världen. Den har sedan 

starten för över trettiofem år sedan varit ett politiskt verktyg och ett uttryckssätt för ungdomar 

att beskriva orättvisor och sociala förhållande (Sernhede 2011:14). Rapp är en berättande 

form av sång som talas rytmiskt till en takt (Bennett 2001:89). Rappmusiken växte fram i 

ghetton på USA:s östkust under 1970-talet, musiken var ett effektivt sätt att ge uttryck för den 

brutala verklighet som många svarta
2
 människor levde i (Sernhede 2002:172).  

 

Rappmusik har blivit starkt sammankopplad med kriminalitet och våld, mer än någon annan 

modern musikgenre (Benett 2001:88). Rapp var i första hand unga svartas sätt att 

kommunicera med varandra. Fram till slutet av 1980-talet var rappmusiken enbart en svart 

angelägenhet. Idag har rappmusiken och hiphopkulturen istället blivit mainstream och tillhör 

en av populärkulturens mest expansiva grenar. Utövarna av rappmusiken är idag inte bara 

svarta utan artister som Eminem och latinorappare som Cypress Hill har brutit dessa 

stereotypa föreställningar (Sernhede 2002:172-173). Rappmusiken är inte en enhetlig stil den 

innehåller alltifrån stereotyp macho till multikulturell radikalism. Ett av de centrala dragen har 

dock varit en kaxig attityd och den aggressiva samhällskritiken (Sernhede 1994:422). Rapp är 

inte bara en protestmusik utan det finns även utrymme för underhållning, fest och 

undervisning (Sernhede 2002:146).     

 

3.2 Hiphopens ankomst till Sverige 

Den första svenska hiphopskivan producerades i Sverige år 1979, inte långt efter den första 

amerikanska lanserades, men det tog ytterligare ett par år innan hiphopen fick fäste i Sverige. 

Till följd av rappmusikens uppkomst har det växt fram en hel sub-klass av vita som både gör 

svart musik och försöker efterlikna svarta. Rappartisterna som identifierar sig med svarta 

menar att svarthet inte i första hand har med hudfärg att göra utan att kategorier som ras och 

etnisk identitet endast är sociala konstruktioner. Med hjälp av att identifiera sig med dagens 

svarta ghetto-kultur blir det möjligt att göra motstånd mot den dominerande vita 

medelklasskulturen (Sernhede 1994:395-396). Det går inte att jämföra livsvillkoren i de svarta 

ghettona med förhållandena i förorten i Sverige. Det är däremot inte ovanligt att svenska 

ungdomar identifierar sig med svartas problematik, då de känner ett utanförskap och 

alienation inför den dominerande kulturen (Sernhede 1994:399). Det finns idag ett globalt 

                                                 
1
 Vi kommer i texten att använda begreppen hiphop och rapp synonymt med varandra. 

2
 Uttrycket svart har vi tagit rakt av från det engelska begreppet black. Detta är ett vedertaget ord inom 

musikkulturer och begreppet används även inom svensk forskning kring musik.   
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hiphopmode som i Sverige markerar generationstillhörighet men kan dessutom markera lokal, 

klassmässig och etnisk tillhörighet (Sernhede 2011:14–16). En viktig aspekt inom hiphop är 

den lokala tillhörigheten, förorten intar en central ställning i denna kultur (Sernhede 

2002:151). Många hiphop-artister, däribland Ken Ring och Latin Kings har låtar som 

förklarar kärleken till den egna förorten (Sernhede 2002:190).  

 

3.3 Gangsterrappgruppen Kartellen 

De senaste två årtiondena har hiphopen genomgått stora förändringar, en av de stora och mest 

signifikanta förändringarna är uppkomsten av gangsterrapp. Gangsterrapp definieras som den 

mest kontroversiella typen av rappmusik och har blivit känd för att ha sexistiska, misogyna 

och homofobiska texter samt våldsamma beskrivningar av ghettolivet (Kubrin 2005: 360-

361). Kartellen är en musikgrupp som producerar denna genre av musik och gruppen har fått 

stort genomslag bland unga i förorten. Gruppen bildades 2008 och består av frontfigurerna 

med artistnamnen Sebbe Staxx, Kinesen samt Kaka och Maskinisten (Dagens nyheter 2012-

12-02). 

 

Gangsterrapp är den mest våldsinriktade grenen inom hiphopkulturen och har sitt centrum i 

South Central Los Angeles gängkultur. Gangsterrappen går ut på att hylla en överdriven 

konsumtion, pengar och förmedla respekt (Lalander 2009:124). Det är den form av hiphop 

som vanligtvis kritiseras hårdast både av utomstående men även bland hiphoparna själva 

(Strage 2001:116). Kartellen producerar hiphoptexter som vuxit fram genom ett liv av 

utanförskap och en vardag som präglats av kriminalitet och fängelsestraff. Musiken har blivit 

ett sätt för gruppen att uttrycka frustration och en ansats att ventilera sina känslor (Dagens 

nyheter 2012-12-02). Gangsterrapp relaterar till rapparnas egna livserfarenheter och texterna 

porträtterar gäng och ghettokultur från en kriminells perspektiv (Kubrin 2005:360-361). 

Texterna kan också innehålla ett politiskt budskap, det som däremot kan försvåra att 

budskapet når ut är att texterna kan innehålla mycket svordomar och könsord, vilket gör att 

äldre lyssnare skräms bort (Strage 2001:116). 

 

Inom gangsterrapp handlar det om att vara farlig, hård och cool, det finns även fascination för 

vapen och grovt våld (Sernhede 1994:426). Gangsterrappen handlar också till stor del om 

manlighet och stolthet (Lalander 2009:123). Flera av medlemmarna i Kartellen är grovt 

kriminella och har dömts för bland annat anstiftan till mord, vapenbrott och droginnehav. En 

av medlemmarna har även varit aktuell för utredning av säkerhetspolisen, då han mordhotat 
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Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (Nyheter 24 2013-01-08). Kartellen är en 

grupp som väckt stor uppståndelse i media och är kända för att vara provocerande. En del av 

deras image har varit att posera på bilder med illegala vapen, dyra bilar och rånarluvor. 

Kartellen har också uttryckt sitt stora hat mot polisen, regeringen och rasister. De är både 

hyllade för sina hårda låttexter om segregation och utanförskap men samtidigt starkt 

ifrågasatta för att förhärliga kriminalitet (Dagens nyheter 2012-12-02). Något som Kartellen 

uttrycker stor vrede mot är att de ständigt anklagas för att glorifiera kriminalitet. Texterna om 

den ångest och de problem det kriminella livet innebär är det få som reagerar på. Gruppen 

menar att de inte glorifierar våld utan endast porträtterar det. De menar även att de bara 

skildrar sin verklighet i miljonprogrammen, något som de anser att makteliten fortsätter att 

ignorera (Dagens nyheter 2012-12-02).  

 

4. Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys där syftet är att läsa och analysera handskrivna 

texter (Widen 2011:137). Andledningen till att vi valde kvalitativ textanalys är för att det är 

den metod som är mest lämplig för vårt syfte, då vi studerat den motståndskultur som kommer 

till uttryck i Kartellens låttexter. Vi har valt att använda oss av primära dokument vilket 

innebär att materialet är nedskrivet av dem som upplevt händelsen (May 2009:217). I vårt fall 

är de gruppmedlemmarnas egen skildring kring livssituationen och uppväxtvillkoren i 

förorten. När man gör en textanalys är det också viktigt att fundera kring tillgängligheten av 

materialet (May 2009:217). Vi har valt att använda oss av låttexter som är öppna för 

allmänheten och det är således inte ett problem för oss att få tillgång till texterna eller för 

någon annan. 

 

Att tolka texter har sina rötter inom hermeneutiken, som handlar om att tolka och förstå olika 

fenomen och händelser. Inom hermeneutiken finns det flera sätt att förstå världen eller en viss 

företeelse. Det går aldrig att helt ställa sig utanför oss själva när vi studerar verkligheten, då vi 

ser allt från olika aspekter. Hur vi tolkar och förstår olika fenomen är alltid påverkade av att vi 

är historiska varelser (Ödman 2007:13-15). Det är därför viktigt att vara medveten om att 

varje text som vi studerar granskas med en viss förförståelse, det kan vara allt ifrån vår 

uppfattning av världen till våra kunskaper (Bergström & Boréus 2005:25). I analysen av 

texterna har vi varit medvetna om att vår förförståelse för utanförskap kan vara påverkad av 

att vi läst mycket om ämnet under utbildningstiden samt att vi valt att tidigare skriva en 
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uppsats inom detta ämne. Det är viktigt att inte bara välja ut texter som stödjer våra tankar och 

förförståelse utan det är även nödvändigt att presentera fakta som motsäger resultatet (Patel & 

Davidsson 2003:65). 

 

En annan aspekt att ta hänsyn till när man analyserar texter är att det inte går att läsa 

dokument på ett objektivt sätt (May 2009:220). Det är därför viktigt att tydliggöra att detta är 

våra tolkningar av hur vi uppfattar texterna. På samma sätt bör man också vara medveten om 

att texter inte är neutrala och att låtskrivarna är subjektiva i sin skildring av deras sociala 

verklighet (May 2009:220). Det kan således bli nödvändigt att betrakta texterna utifrån 

intentionerna hos låtskrivarna och att låttexterna ses i den sociala kontext där den 

producerades (May 2009:222). Texterna är hämtade från Internet hemsidan hiphoptexter.com, 

för att säkerställa att texterna är rätt nedskriva har vi lyssnat igenom låtarna via youtube.com 

för att upptäcka eventuella skrivfel. Vid genomlyssningen av låttexterna upptäcktes flera 

skrivfel, vi har därför ändrat de utvalda citaten så de stämmer överens med Kartellens 

framträdanden.    

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och huruvida andra forskare skulle få samma resultat vid 

ett senare tillfälle. Det som kan göra vår reliabilitet problematisk är att vi grundar vår analys 

på egna tolkningar. Vilket betyder att andra forskare kan tolka texterna annorlunda och 

därmed få ett annat resultat (Kvale & Brinkmann 2009:263). För att försöka öka vår 

reliabilitet har vi varit medvetna om vår förförståelse och hur detta kan påverka resultatet. Via 

valda teorier och tidigare forskning har vi försökt stärka våra tolkningar. Validitet rör studiens 

giltighet och om den faktiskt undersökt det den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann 

2009:264). Under hela forskningsprocessen är det viktigt att ständigt kontrollera 

forskningsresultatets trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 

2009:268). Genom att ha detta i åtanke under hela vår studie kan vi på så vis bidra till att öka 

vår validitet. Ur ett etiskt perspektiv är vi medvetna om att de låttexter vi analyserar är 

producerade av individer som skrivit dem ur sin synvinkel. Det betyder att vi måste visa 

hänsyn gentemot författarna och deras texter.  

4.1 Tillvägagångssätt och bearbetning 

För att avgränsa studien har vi valt att endast gå igenom tjugo av Kartellens låttexter. Vi 

gjorde ett slumpmässigt urval av gruppens låttexter som producerats mellan 2009-2012. Vi 

började med att göra en övergripande genomgång av det tjugo utvalda låttexterna. Efter 
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grovgenomgången kom vi fram till att vi skulle koda in texterna utifrån tre olika teman, det 

personliga, utanförskap samt fiender. Vi valde dessa tre teman för att vi under första 

grovgenomgången upptäckte att det var de mest framträdande och återkommande delarna i 

texterna.  

 

Efter att ha gjort en noggrann genomgång av alla texterna bestämde vi oss för att enbart välja 

ut de texter som uppfyllde alla tre teman, dels för att kunna avgränsa oss vid sammanställning 

av empirin, men också för att få en jämn vikt mellan alla teman. Av det tjugo låttexter vi 

studerade var det nio stycken som alla innehöll de tre utvalda kategorierna. Vi gick sedan 

igenom varje utvald låttext och sammanställde materialet under varje tema. När alla låtar var 

sammanställda gick vi igenom vad som var det mest betydelsefulla i de tre olika teman. Vi 

insåg då att ett nytt övergripande tema hade växt fram som genomsyrade alla teman, detta var 

gatukulturen. Vi insåg även att gatukulturen var starkt sammankopplad med maskulinitet som 

fick bli ytterligare ett undertema. Vi valde således att gatukultur skulle bli vårt övergripande 

tema och det personliga blev en del av gatukulturen. Kvar hade vi tre underteman 

maskulinitet, fiender och utanförskap. Utifrån de nio låttexterna valde vi sedan ut de mest 

centrala citaten som tydligast belyste det viktigaste i varje tema vi fått fram.  

 

Slutligen har vi analyserat citaten utifrån våra teorier och tidigare forskning genom att göra en 

tematisk analys. Tematisk analys används för att skapa förståelse och är ett sätt att bearbeta 

sitt material (Boyatzis 1998:4). Vi har under uppsatsens gång haft ett induktivt 

tillvägagångssätt. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att materialet är utgångspunkten för 

teori och tidigare forskning, det är följaktligen materialet som leder fram till de teman som 

används i analysen (Boyatzis 1998:41). Vi har därför låtit empirin varit utgångspunkten när vi 

letat fram fungerande teorier och tidigare forskning.   

 

5. Tidigare forskning 

5.1 Hiphopens budskap 

En central del inom forskningen kring hiphop är att tydliggöra vad hiphopen försöker 

förmedla. Det finns inom svensk hiphop ofta en politisk dimension och det är viktigt för 

artisterna att synliggöra de orättvisor som finns och mana till förändring (Dahlstedt 

2005:156). Hiphoparens egna ambition är många gånger att kasta kritiskt ljus på utanförskap 
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och stigmatisering. Kritik av makt och auktoritet däribland polisen är ett av hiphopens mer 

välbekanta teman (Sernhede 2002:145). De flesta hiphopgruppers texter handlar om vardagen 

i förorten, polisbrutalitet, diskriminering och rasism i det svenska samhället, men även om 

gemenskap och att festa (Sernhede 2002:186). Dilemmat för många hiphopare är dock att den 

politiska kampens fokus förflyttas från exempelvis problemformulering och åtgärdsförslag, 

till att istället handla om berättaren och var artisten är född, bor och heter. Det kan vara svårt 

för artisten att få tillgång till det offentliga samtalet och de väljer att uttala sig om 

förhärskande myter kring förorten som exempelvis slum, betong och droger. Detta leder i sin 

tur till att upprätthålla de djupt förankrade föreställningar som existerar kring förort och 

identitet (Dahlstedt 2005:162).  

 

Ove Sernhede menar att motstånd mot representanter från myndigheter blir ett sätt att stärka 

sin egen identitet (Sernhede 2002:186). Forskning har utförts kring föraktet mot polis som 

många gånger uppstår i marginaliserade områden. Poliserna ses som representanter för den 

orättvisa omvärlden och blir fiender som utsatta ungdomar måste slåss mot. 

Sammandrabbningar mellan polisen och de unga männen handlar om vem som har makten 

över vem och vem som kontrollerar förorten. För att kunna lägga anspråk på förorten krävs en 

stark social sammanhållning. I Stockholm, Malmö, Uppsala och Göteborg finns det exempel 

på upplopp och manifestationer som har ägt rum i marginaliserade förorter. I media har man 

kunnat se ungdomar som kastar molotovcocktails och stenar på polisen. Det är viktigt att se 

det politiska budskapet som ligger till grund för dessa upplopp. Lalander och Sernhede menar 

att utbrotten är ett svar på den desperation som framkallas i marginaliserade områden 

(Lalander & Johansson 2012:135).  

 

Lalanders och Johansson beskriver att unga hiphopartister identifierar sig med den vrede och 

frustration som utformas i den amerikanska ghettokulturen. En central del i sammanhanget är 

respekt och att ungdomarna känner sig orättvist behandlade. Många rapartister ser sig själva 

som förortssoldater där musiken används som ett vapen för att bekämpa förtryck och 

orättvisor (Lalander & Johansson 2012:96).  

 

5.2 Betydelsen av plats inom hiphop   

En annan central del inom den forskning som utförts kring hiphop är betydelsen av plats, det 

finns föreställningar om att hiphopartister alltid ska bibehålla en nära kontakt med förorten 

(Dahlstedt 2005:143). Vidare menar Sernhede att stadsdelen kan ses som en förlängning av 
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moderns kropp. Mamman och den egna stadsdelen utgör grunden för all trygghet och 

identiteten grundas genom identifikationen med den egna stadsdelen (Sernhede 2002:190). 

Det finns ofta en dubbelhet till sin förort, att å ena sidan vilja bort från den på grund av det 

dåliga rykte som området representerar. Å andra sidan vill man inte till ”svenskarnas” 

stadsdelar som istället ses som socialt fattiga. Detta leder till att många ungdomar identifierar 

sig med sitt eget område och även romantiserar det, för att försvara sitt område förklaras ofta 

vad som är positivt med förorten. Några positiva aspekter är den stora variationen av kulturer 

och att man härdas genom det hårda livet i förorten. Många unga anser att det är deras plikt att 

ändra på den negativa bilden som förekommer om förorten (Sernhede 2002:91). Hiphopen 

utgör således ett försvar gentemot medial stigmatisering av människorna som lever i området. 

Hiphoptexterna rymmer samtidigt redogörelser för kriminaliteten och våldet i förorterna och 

det finns en ambivalens inför livsvillkoren i området. Berättelserna och mytologier om 

förorten är grundade i en levd verklighet. Förortsrappen har sin utgångspunkt i sociala villkor 

och i en livsvärld som på många punkter skiljer sig från majoriteten av medborgarna i Sverige 

(Sernhede 2002:19).  

 

En annan forskare som belyser betydelsen av plats som en del av identitetsskapandet är 

Elisabeth Lilja. Hon menar att miljön och bostadsområdet bidrar till att skapa identitet och 

mening för de människor som bor i området. Brist på positiva upplevelser och platsens 

mening är ett hot mot identiteten och kan orsaka känslor av osäkerhet och utsatthet. De 

känslor som är sammankopplade med miljön bygger både på de boendes egna upplevelser och 

omvärldens uppfattning (Lilja 1999:20). Det kan därför uppstå en diskrepans mellan de 

boendes egna värderingar och andras uppfattningar om området, vilket blir särskilt tydligt i 

segregerade områden. Genom vårt agerande i relation till omgivningen försöker vi skapa 

mening i vardagen och i samhället. Det handlar sammanfattningsvis om att se, bli sedd och 

göra sig synlig (Lilja 1999:21). 

 

5.3 Gatukultur och gängbildning 

För att kunna förstå hiphopen och dess kultur är det viktigt att se hur den är sammankopplad 

med gatukulturen och den manliga kulturen. I Amerikanska studier som utförts har det visats 

att det finns tydliga samband mellan den manliga kulturen och hur gemenskap utvecklas på 

gatan. De unga männen samlas tillsammans på gatan, detta blir till en ritual där gemenskapen 

får struktur och normer. I socialt utsatta områden har gatan en betydelse för gängbildning. 

Unga män lär sig tämligen snabbt att behärska gatan och ta del av denna form av sociala 
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gemenskap (Lalander & Johansson 2012:147). Gruppidentiteten i ungdomsåren är inte 

nödvändigtvis kopplad till familjens socioekonomiska status, det kan istället vara en följd av 

individens eller den nära kamratkretsens gemensamma attityder och ståndpunkter (Kotsinas 

1994:315).  

Gatukulturen är både lokal och global, den grundar sig på lokala förutsättningar samtidigt som 

den sammanbinds med en global gatukultur som är kritisk mot hur jordens resurser fördelas 

(Lalander 2009:271). Gatukulturen präglas av en kriminell livsstil i den meningen att polisen 

är fienden och att folk inte skvallrar på varandra. Att ta hjälp av polisen ses som ett stort svek. 

Inom gatukulturen sker det bland annat stöld, häleri och drogförsäljning viket gör den 

konfliktdrabbad men även håller den samman (Lalander 2009:205). Användningen av droger 

kan ses som ett försök att dra sig undan den värld som står för förpliktelser och ansvar, samt 

ett sätt att tillfälligt fly undan tillvaron (Lalander 2009:99).  

Det är viktigt att påpeka att gatukultur inte alltid behöver innebära en kriminell livsstil utan att 

det i stort handlar om en motståndsstrategi som en effekt av marginalisering och segregering 

(Lalander 2009:271). Denna motståndsstrategi kan bli komplex då de unga männen uttrycker 

sig på ett sätt som gör att de betraktas som farliga, vilket leder till att de med makt istället ser 

dem som ännu mer marginaliserade (Lalander 2009:124). Något som kan ses som ett 

kännetecken för gatukulturen är det fysiska våldet. Genom våldet skapas en skillnad i 

förhållande till majoritetssamhället, det visar att man löser situationer enligt gatans lag och 

utan inbladning från välfärdssamhällets aktörer (Lalander 2009:229). Våldet ses som en 

problemlösningsstrategi och anses vara naturligt att använda i specifika situationer, våldet är 

nästan alltid riktat mot personer som tillhör gatan (Lalander 2009:207, 239). 

5.4 Utanförskap som en följd av bostadsområdet  

Hiphop uppstår som tidigare nämnts ofta i marginaliserade områden där en känsla av 

utanförskap är påträngande. Hushåll med mindre ekonomiska och sociala förutsättningar 

samlas ofta i de minst attraktiva bostadsområdena. Dessa områden beskrivs ofta som 

anonyma, otrygga, med bristande service och kommunikationer. De bristande resurserna i 

områdena leder till att försämra levnadsvillkoren för de människor som bor där (Magnusson-

Turner 2008:16). Den fysiska uppdelningen som idag präglar förorten framkallar ofta känslor 

av utanförskap, vilket leder till brist på tillhörighet (Lilja 1999:47). Den geografiska 

skillnaden mellan rika och fattiga skapar skilda förutsättningar för skolor och 
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affärsverksamheter. Skolintegrationen och boendesegregationen går hand i hand och har stor 

betydelse för individernas framtida karriärmöjligheter (Magnusson-Turner 2008:122-123). 

Det finns ett nära samband mellan segregation på boendemarknaden och arbetsmarknaden. 

Att ha en förankring på arbetsmarknaden är en väsentlig faktor för att öka valmöjligheterna på 

bostadsmarknaden (Magnusson-Turner 2008:16-20). Studier om fattigdomen hos unga vuxna 

och invandrare tyder på att nordiska länder och däribland Sverige är sämre än andra länder på 

att bekämpa fattigdomen hos dessa två grupper. Däremot är Sverige ett av de länder som är 

mest framgångsrika med att bekämpa fattigdom i de sociala grupper som traditionellt har setts 

som utsatta. Vidare menar Johan Fritzell att om arbetsmarknaden och välfärdstaten även ska 

gälla dessa grupper måste förändringar ske och Sverige står inför en stor utmaning (Fritzell 

2011:49). Utmärkande för segregation är att det leder till att många inte blir erkända och 

sedda som de personer de är och vill vara. Denna kränkning kan ske på två olika sätt, antingen 

genom att personen existens förnekas eller att personen kategoriseras och därmed inte ses som 

den individ hon är (Magnusson-Turner 2008:30). 

 

För att förstå vår empiri är det viktigt att tydliggöra tidigare forskning som utförts kring 

hiphop. Sammanfattningsvis är budskapet som hiphopen vill förmedla den mest betydelsefulla 

delen men även meningen av plats, gatukultur och utanförskap är centrala delar. Alla dessa 

delar har en inverkan på varandra och är starkt sammankopplade. 

 

6. Teoriram 

6.1 Gatukultur som en avvikandets kultur 

Howard S Becker (2006) beskriver i boken Utanför Avvikandets sociologi hur det i alla 

sociala grupper finns regler, både synliga och osynliga som bör följas. Becker definierar 

begreppet utanförstående som en individ som bedöms vara avvikande från den normala 

gruppen (Becker 2006:26). En regel som är etablerad i en grupp ska inte brytas och en individ 

som gör detta blir då en utanförstående eller avvikare. Med avvikelse menas en oförmåga att 

kunna följa gruppregler av olika slag (Becker 2006:17-18). Detta kan exemplifieras genom att 

studera gatukulturen, som betraktas som en avvikande kultur. Den avvikande kulturen mynnar 

ut i en motståndskultur som i denna uppsats är gatukulturen. Philip Lalander beskriver att 

gatukulturen har sina egna lagar och regler som medlemmarna lär sig att följa. Detta gör att 

tillvaron blir mer konkret genom att gatans lag tillämpas av människor man känner och inte av 
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abstrakta politiker (Lalander 2009:99). Genom att medlemmarna har sina egna lagar och 

regler kan de därmed ses som avvikare från majoritetssamhället.  

 

Gatukulturen som en avvikande kultur går inte enbart att studera i relation till 

majoritetssamhället, utan måste även studeras inom den egna gruppen. Becker menar att det i 

alla sociala sammanhang uppstår regler och lagar. Det kan både handla om formella lagar som 

en individ bryter mot, men även om sociala koder som gäller i en grupp (Becker 2006:17-18). 

Becker menar också att det är viktigt att poängtera att det som anses normalt i en 

sammansättning kan anses avvikande i en annan (Becker 2006:19). Inom gatukulturen är det 

viktigt att vara medveten om vilka regler som gäller inom gruppen, samt veta hur olika 

situationer på gatan ska hanteras och tolkas (Lalander 2009:35). Det betyder att det även inom 

gatukulturen kan finnas avvikande beteenden, även om dessa beteenden i en annan 

sammansättning anses normalt, genom följande exempel blir detta synligt. En viktig lag inom 

gatukulturen är att inte skvallra, skvallraren ses som den utstötte figuren i kriminella kretsar. 

Den som får stämpeln skvallrare anses vara en vek man som inte går att lita på och som inte är 

kapabel till att lösa situationen på egen hand (Lalander 2009:237).  

 

Becker menar att en anledning till att individer söker avvikande sätt att nå resultat beror på 

oförmåga att uppfylla andras förväntningar, något som kommer automatiskt för en ”normal 

person” (Becker 2006:42). Det går att dra kopplingar till det Lalander beskriver, han menar att 

unga män i marginaliserade positioner begår kriminella handlingar för att skapa möjlighet till 

ett bättre liv (Lalander 2009:123). Becker menar att vad som avgör om något är avvikande är 

hur gruppen reagerar på en persons handlande. Becker beskriver vidare att en person kan ha 

brutit mot en regel som gäller i den sociala sammansättningen men blir detta inte allmänt känt 

så anses inte personen vara avvikare. Det spelar även in vem det är som begår handlingen som 

anses avvikande och vem det är som tar skada utav det. Studier har bland annat visat att 

pojkar från medelklassområden inte kommer lika långt i rättsprocessen som killar från 

slumområden (Becker 2006:25).  

 

Becker ger olika exempel på grupper som anses vara avvikande, ett exempel som han i boken 

beskriver är dansmusiker. Denna grupp bryter inte mot några formella lagar men deras sätt att 

leva och deras kultur gör att de anses vara utanförstående eller avvikare (Becker 2006:77). 

Det är vanligt att avvikargrupper har en självförsvarande motivering till sitt avvikande 
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beteende. Motiveringen fyller funktionen att den förser individen med skäl som verkar rimliga 

för att fortsätta den valda handlingslinjen (Becker 2006:44). 

 

Becker beskriver även förekomsten av något som han kallar kampanjer och han menar att 

över tiden förändras det som anses vara avvikande. Något som anses vara avvikande idag 

behöver inte vid ett senare tillfälle betraktas som avvikande, här har kampanjer en stor 

inverkan. Det kan exempelvis handla om att massmedia väljer att rapportera så mycket om ett 

specifikt fenomen att det kan uppfattas som ett angrepp (Becker 2006:25). 

 

 I dagens samhälle har media en stor inverkan på unga människors identitet. Medierna 

erbjuder en mängd information, bland annat har förortskillar varit ett vanligt fenomen att 

beskriva (Hammarén 2008:116). Den avvikande gruppen är följaktligen föremål för mycket 

spekulation, teoribildning och vetenskapliga studier. Anledning till detta är för att samhället 

vill veta anledningen till varför de är avvikande och hur det går att förklara den avvikande 

gruppens regelbrott (Becker 2006:18). Ett exempel på en grupp som får mycket medial 

uppmärksamhet är olika ungdomskulturer, där alla har gemensamt att de utvecklats på gatan. I 

medierna framställs ofta dessa grupper ”som en förening mellan avvikande lättledda unga och 

spekulativa, kommersiella intressen” (Sernhede 2011:57).  

 

I motståndskulturer kan det avvikande beteendet ses som kollektiva svar eller reaktioner på 

särskilda levnadsvillkor. En av dessa avvikande motståndskulturer är hiphopkulturen, som 

idag är vanligt förekommande i de svenska miljonprogramsområdena (Sernhede 2011:57). 

Hiphopstilen kan beskrivas som en musikaliskt baserad subkultur (Kotsinas 1994:313). Inom 

hiphopkulturen handlar det om män som kan hantera gatan och som uttrycker stolthet över att 

leva där, hiphopkulturen har starka kopplingar till gatukulturen (Lalander 2009:124). Ett sätt 

att se på kultur är att den uppstår som en reaktion på ett problem som en grupp människor 

delar, förutsatt att gruppen kan interagera och kommunicera med varandra. De grupper som 

ägnar sig åt aktiviteter som betraktas som avvikande har vanligtvis problemet att synen på 

deras handlingar inte delas av majoritetssamhällets. Inom kulturen utvecklar medlemmarna 

perspektiv på sig själva, sina avvikande aktiviteter och relationer till andra medlemmar i 

samhället (Becker 2006:78).  

 

En stor grupp ungdomar i Sverige upplever och uttrycker känslor av hemlöshet och vanmakt. 

När utanförskap inte är ett medvetet val skapar detta känslor av maktlöshet som i sin tur leder 
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till ett behov av motidentitet. Ett sätt att hantera detta kan vara att bli sedd som farlig och 

därmed söka sig till gangsterrapp (Sernhede 1994:426). Sernhede menar att istället för att 

fokusera på ungdomars identifikation som gangsters rikta fokus på de materiella villkor, den 

diskriminering, segregation och det utanförskap som utgör grunden för denna typ av 

identifikation (Sernhede 2011:66). 

 

Det går därmed inte enbart att studera gatukulturen utifrån att det är en avvikande kultur. Det 

är även av stor vikt att ta reda på vad som sker när en grupp blir stigmatiserad och utpekad 

som andra klassens medborgare bara för att man bor i ett särskilt område. Att vara 

stigmatiserad kan leda till ett behov av att försvara sin identitet och därmed också sin stadsdel. 

Detta kan ta sig uttryck genom att leva upp till de bilder av farlighet som media producerar 

om området (Sernhede 2002:60). Amerikanska ghetton och de europeiska motsvarigheterna 

har det gemensamma att de ses som områden där det förekommer mycket våld och 

kriminalitet, detta är något som media har haft stor inverkan på. Massmedia har en avgörande 

betydelse för vad den breda majoriteten människor upplever som angelägna samhällsfrågor. 

Det finns en stor diskrepans mellan verkligheten och den bild som media speglar av den 

farliga förorten (Sernhede 2002:63). Ungdomar har en tendens att romantisera tillvaron i sin 

förort. När någon inte uppfattar sig som hemma i svenska samhället blir tryggheten i platsen 

där du är uppväxt och bor viktig för identitets- och trygghetsskapande faktorer. I 

rapporteringen om förorten finns en distans mellan vi och dem, alltså mellan det normala och 

det avvikande (Dahlstedt 2005:145). 

 

För att kunna förstå beteendet hos dem som ingår i en avvikande grupp är det viktigt att förstå 

deras levnadssätt (Becker 2006:77). Inom forskningen definieras gatukultur som en 

konfliktfylld och komplicerad del av symboler, attityder, livsstrategier som uppstår i protest 

mot det samhälle som gatukulturens medlemmar lever i och är missgynnade av. Inom 

gatukulturen söker man en känsla av makt och värdighet och att vara en del av en gatukultur 

kan ses som en möjlighet att uttrycka manlighet. Det kan även ses som ett motstånd då man ur 

ett klassperspektiv upplever en lägre rang i samhället (Lalander 2009:34-36). Gatukulturen 

präglas av närhet och en stark gemenskap, man erhålls även gatukunskaper och detta 

gemensamt gör att individen får en känsla av identitet på gatan. En stor del av gatukulturen 

går ut på att utveckla enkönade relationer och att i dessa försöka överordna sig andra män 

eller jämställa sig med andra män som man ser upp till (Lalander 2009:98). Kön är en central 

del av gatukulturen då de som anses överleva på gatan är män, män som använder kriminell 



15 

 

verksamhet för inkomst och män som använder sig av våld. En kompensatorisk maskulinitet 

växer fram för unga män som marginaliserats från samhället (Lalander 2009:272). 

 

6.2 Maskulinitet 

Maskulinitet kan ses som en del i den avvikande gatukulturen. R W Connell beskriver att 

genus skär tvärs igenom och är integrerat i hela samhället. Det är inte bara synen på kvinnor 

och män utan genus interagerar även med raser och klasser. Detta faktum är viktigt att ta 

hänsyn till vid analysen av maskulinitet. Ett exempel som Connell förklarar är att vita mäns 

maskulinitet inte enbart går att se i relation till kvinnor utan även i relation till svarta män, 

maskulinitet måste även belysas i relation till klass och område (Connell 1995:99). Connell 

beskriver protestmaskulinitet som något som uppstår under barndomens erfarenheter av 

maktlöshet vilket kan resultera i en överdriven begäran på den slags makt som den europeiska 

kulturen förknippar med maskulinitet. Detta är vanligt bland etniska minoriteter och gatugäng 

i USA. Protestmaskulinitet uppstår främst i miljöer där fattigdom och våld är vanligt 

förekommande. I denna uppväxtmiljö växer ett anspråk på makt fram, utan att besitta några 

maktresurser. Maskuliniteten kopplas i detta fall ihop med bland annat våld, motstånd mot 

sociala myndigheter och polis, brott och bruk av droger/alkohol (Connell 1995:137). 

 

Ett exempel på hur maskulinitet kan komma till uttryck går att se inom hiphopkulturen. 

Hiphopen kritiseras ofta för dess kvinnosyn och har anklagats för att vara såväl 

våldsförhärligande som misogyn och sexistisk. Hiphop arbetar generellt med att förstärka 

skillnaderna mellan könen. Relationen mellan könen inom hiphopen kan i vissa avseenden 

liknas med bland annat skinnskallekulturen. Denna kultur är också manligt dominerande och 

kretsar kring killarnas aktiviteter och deras machoattityder (Sernhede 2002:181). Kvinnor är 

ofta marginaliserade och framträder ofta bara som objekt (Lalander 2009:124).  

 

Ytterligare ett exempel på hur manlighet kan ta sig uttryck har Ralph Bolton studerat i sin 

essä om hur manliga lastbilschaufförer i Peru ser på machoattityder vilket även går att dra 

kopplingar till hiphopen. Han menar att för att ses som macho måste mannen vara bestämd, 

mäktig, aggressiv och oberoende, han måste även kunna försvara sin heder och sina 

rättigheter genom att visa sig överlägsen. Tävlan mellan män är en viktig aspekt inom 

machokulturen. Vad som anses macho skiljer sig åt inom olika kulturer men gemensamt är 

ofta att vara delaktig i handlingar som normalt inte anses legitima. Exempelvis anses begå 

mord väldigt macho, framför allt om personen lyckas komma undan straff för brottet. 
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Machoattityden innehåller även ett visst förhållningssätt till kvinnor som går ut på att 

demonstrera sin överlägsenhet gentemot kvinnor. Detta ter sig följaktligen genom att visa sin 

överlägsenhet mot andra män. Även aggression är en central del för att anses macho. Hot, 

tävlingar, förolämpning, nedsättande uttalanden om andra och socialt störigt uppträdande är 

en form av aggression som ofta används av machomän (Bolton 1979:319-329). 

 

Sammanfattningsvis går det att se gatukulturen som en motståndskultur och en avvikande 

grupp, eftersom de individer som är förknippade med denna kultur har ett avvikande 

levnadssätt. Gatukulturen är starkt sammankopplad med maskulinitet, då det centrala inom 

denna kultur är att uttrycka sin manlighet. Med utgångspunkt i dessa teorier kommer vår 

empiri att analyseras och tolkas.   

7. Resultat och analys 

Den motståndskultur som framkommit i empirin är gatukulturen, som uppstått tillföljd av det 

utanförskap som Kartellen upplever. Gatukulturen utgörs och kan förstås utifrån tre centrala 

aspekter som alla tydligt begreppsliggörs i låttexterna. De tre underteman rör maskulinitet, de 

fiender som gruppen anser sig ha samt det utanförskap medlemmarna upplever. Dessa teman 

är starkt sammankopplade och har en betydande inverkan på varandra. I alla låttexter går det 

också att se tydliga kopplingar till våld och kriminalitet, men vi har valt att inte ha dessa som 

teman utan de framträder löpande i texten. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och 

tidigare forskning följer vidare en analys där resultaten tolkas. Vi kommer inledningsvis att gå 

igenom gatukulturen, sedan kommer vi att fortsätta med tre underteman som alla är en del av 

gatukulturen, dessa är maskulinitet, fiender och utanförskap. 

 

7.1 Gatukultur  

Det centrala temat i vår empiri rör gatukultur och dess effekt på medlemmarna som lever 

inom denna kultur. Gatukulturen kan förstås som en avvikande kultur då den bryter mot 

sociala normer och i vissa fall även formella lagar. Det är tydligt i många av Kartellens texter 

hur gatukulturen har haft en avgörande roll för deras identitetsskapande och hur den uppstått 

på grund av en känsla av utanförskap. Gatukulturen kan ses som ett uttryck för missnöje och 

protest mot samhället. Individerna söker efter värdighet och makt något som de upplever sig 

sakna i samhället (Lalander 2009:34). Kartellen uttrycker i sina låttexter hur gatan blev en del 

av deras liv.  
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Ey yo, gatan blev min lärare,  

Utanförskapets tyngd visste ej hur jag skulle bära den,  

Det var osammanhängande impulser som styrde mig 

Klara sig den som klara sig kan 

Det var då gatan tog min hand 

Jag följde bara strömmen ville komma i land (Mina områden 

2012) 

I detta citat från Kartellen finns betoning på en känsla av utanförskap och maktlöshet där 

gatan blev en utväg. Kartellen beskriver att utanförskapet var för stort att hantera på egen 

hand, vilket ledde dem till den avvikande gatukulturen och det levnadssätt som präglar denna 

kultur. De skriver att de vill komma i land, vi tolkar deras beskrivning av att komma i land 

som ett sätt att känna gemenskap och trygghet i en motståndskultur. Detta går att koppla till 

Lilja som betonar hur utanförskap föder brist på tillhörighet (Lilja 1999:47). Texten uttrycker 

en känsla av att inte vara en del av samhället och gruppen söker därför gemenskap och 

tillhörighet på annat håll. Detta kan vara en förklaring till varför ungdomar väljer att ansluta 

sig till gatukulturen, som blir en räddning där närhet och gemenskap utvecklas (Lalander 

2009:98). I texten framkommer också att man får klara sig på egen hand, vi uppfattar det som 

att Kartellen känner sig exkluderade och utelämnade av samhället. Att klara sig på egen hand 

kan också utgöra en grund till varför man väljer att ansluta sig till gatukulturen.    

Det syns tydligt i texterna att gatukulturen har blivit en central del i utsatta områden där 

känslan av att klara sig på egen hand leder dem till gatukulturen. Kartellen förklarar hur gatan 

tog deras hand och blev till en lärare. Genom att bli en del av gatan och därmed en del av de 

regler och koder som gäller inom gatukulturen kan vardagen bli lättare att hantera. Kartellen 

beskriver hur de drevs av osammanhängande impulser tills de blev en del av gatan. Det går att 

tolka det som att gruppen då fick en struktur i vardagen, som styrdes av de lagar och koder 

som finns inom gatukulturen. Det går att koppla till Lalanders beskrivning om hur gatan blir 

till en vägledare. Där det är viktigt att veta de lagar och koder som gäller, samt ha förmåga att 

kunna hantera de situationer som uppstår på gatan (Lalander 2009:34). Vi kommer i följande 

citat se vikten av att veta vilka gatukoder som gäller. 

Vi har inte sagt någonting vi har inte hört någonting                                                                       

Vi har inte sett någonting vi har inte gjort någonting                                                                                         

Koderna gäller, Kartellen nutidens rebeller                                                                                                            

Lämnats utanför rättssamhället                                                                                                                            

Beväpnar oss med vapen stora som fan (Här vi hamna 2009) 
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I texten framkommer vikten av att inte skvallrar på varandra, något som är ett återkommande 

tema i Kartellens texter. De skriver att de inte har gjort någonting och att de inte har sett något 

och att det är dessa koder som gäller. Genom att följa gatulagarna som upprättats av 

människor man känner kan tillvaron bli mer konkret och lätthanterlig. På samma sätt som det 

finns avvikande beteenden i majoritetssamhället, finns det beteenden som anses avvikande 

inom den avvikande kulturen (Becker 2006:25). I Kartellens fall betraktas att skvallra och 

lägga sig i andras liv som avvikande. Det bekräftar vad Lalander skriver då han menar att den 

mest betydelsefulla lagen att följa inom gatukulturen är att inte blanda in myndigheter för att 

lösa konflikter (Lalander 2009:236). Gruppen beskriver även hur de beväpnar sig med vapen 

stora som ”fan” och de gör anspelning på sin kriminella livsstil. Det tydliggörs här hur 

gruppen ägnar sig åt avvikande beteenden då de skyltar med sin kriminella livsstil. Att inte 

följa formella lagar är något som bryter mot majoritetsbefolkningens uppfattning och 

beteendet ses därmed som avvikande (Becker 2006:25).    

Citatet visar också på betydelsen av att tillhöra ett gäng, Kartellen beskriver hur de är nutidens 

rebeller och hur de har lämnats utanför rättsamhället. Det kan förstås som att de ser sig själva 

som företrädare för alla de som upplever sig utelämnade av samhället. Att vilja vara en del av 

ett gäng kan förklaras som ett sätt att söka intimitet och uppskattning, något som kan vara 

svårt att få tillgodosett på annat håll (Lalander & Johanson 2012:147). Vi uppfattar det även 

som att Kartellens ser sig som orättvist behandlade av rättsamhället och att de väljer att 

beväpna sig med vapen som ett försvar mot samhällets svek. 

7.2 Maskulinitet 

Ett annat citat som visar vilken betydelse gatan har för Kartellen är ”Har levt hela mitt 

fucking liv ute på gatan, mitt liv, mitt stress, min gun, min kniv, min väst, mitt test, mina val, 

mitt liv” (Här vi hamna 2009). I detta citat går det att tolka det som att livet på gatan innebär 

stress, där våld och vapen tillhör vardagen. Det fysiska våldet är något som kännetecknar 

gatukulturen och det anses accepterat, då det ses som en problemlösningsstrategi för att slippa 

blanda in välfärdssamhällets aktörer (Lalander 2009:229).  

 

Det som däremot utmärker detta citat från många andra är Kartellens beskrivning om val. I 

citatet skriver de mina val och mitt liv, något som kan ses som motsägelsefullt mot vad de 

annars försöker förmedla. Gruppen påpekar ofta i texterna att de inte hade något val, då de 

föddes på fel plats, vilket gör detta citat motsägelsefullt. Vi ser här ett samband med 
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maskulinitet, att inte stå för utförda handlingar anses inte maskulint. Bolton förklarar att män 

måste vara mäktiga och oberoende för att ses som macho (Bolton 1979:324). Att inte ha några 

valmöjligheter är inte liktydigt med att vara macho, Kartellen behöver därför påvisa sin 

maskulinitet genom att förklara hur de själva valt denna livsstil. 

 

Följande citat visar hur det fysiska våldet kan tillämpas som en gaturegel om någon bryter 

mot de upprättade lagarna.  

Sluta titta på oss det är bäst att du sköter dig själv                                                                                              

För jag plockar fram revolverns spottar på den stolthet                                                                                     

Nockar den till golvet med kolven på colten                                                                                                         

Vi kommer från botten mannen kusten klar                                                                                                         

Het som en mynning som precis brunnit av (Programpoesi 2009) 

Här visas ytterligare ett exempel på gatukoderna. Att inte skvallra ses som en av de starkaste 

gatulagarna, inom kriminella kretsar är skvallraren den utstötte figuren som ses som 

avvikande. Det som avgör om något är avvikande är hur resten av gruppen reagerar på 

individens handlande (Becker 2006:25). I detta fall är att få stämpeln som skvallrare liktydigt 

med att vara en svag man som inte klarar av att lösa situationen på egen hand. Att ses som 

skvallrare innebär även att tillhöra den laglydiga sidan som samarbetar med polisen, vilket 

betraktas som ett stort svek. Skvallraren gör att maskuliniteten hos den övriga gruppen 

förstärks (Lalander 2009:237). 

Kartellen beskriver i texten hur de med grovt våld hotar om att misshandla personer som 

lägger sig i deras liv. Det visar starkt på hur viktigt det är att gatukoderna följs, här går det 

också att dra paralleller till machokulturen. Bolton förklarar att kriminella handlingar kan ses 

som macho, framför allt om personen kommer undan straff för brottet (Bolton 1979:319). Om 

någon blir utsatt för misshandel så bör man att inte utnyttja samhällets insatser (Lalander 

2009:237). Detta anses inte maskulint då individen själv ska vara kapabel att lösa situationen. 

En annan förklaring till att våldet inte anmäls kan vara att våldet är en del av de unga 

männens liv och ses som en problemlösning. Det är oftast riktat till personer som tillhör gatan 

och det förväntas inte att den som blir utsatt för misshandel ska blanda in polis eller 

socialtjänst (Lalander 2009:238-239). Även detta citat visar starkt på vikten av att följa 

gatukoderna.  

Ärrad som alltid gjorde rätt och aldrig                                 

Gatuhund som följde koder, och aldrig snacka                               
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En gammal hund som har lärt sig att sitta (Mina områden 2012)

   

Kartellen förklarar att de följt de gatukoder som finns, där inte skvallra eller dra sig ur är 

viktiga delar. Att snabbt lära sig behärska gatan och ta del av de gatukoderna som existerar 

bidrar till att forma en social gemenskap (Lalander & Johansson 2012:147). Det finns tydliga 

kopplingar mellan hur gemenskap utvecklas på gatan och den manliga kulturen, att vara en 

del av gatukulturen ger en möjlighet att uttrycka manlighet (Lalander 2009:34). Kartellen 

tillhör genren gangsterrapp som är starkt sammankopplad med maskulinitet och att visa sig 

macho är en central del. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt, tydligt framträder en fascination 

för vapen och grovt våld, där det är viktigt att ses som farlig och hård (Sernhede 1994:426).  

Mamma ser du din son i ett värderån, det kan bli min väg härifrån                                                    

För hellre dör jag som en man än och lever som en fitta                                                                                        

Rebell tills jag ligger i min kista (Jag ser misär 2010) 

I många av Kartellens låtar används uttrycket rebell och anspelningar på att de begår 

kriminella handlingar. Detta är ett vanligt förekommande fenomen inom rappen där 

skildringar av våld och kriminalitet i förorten är ett återkommande tema (Sernhede 2002:19).  

Att Kartellen ser sig själva som rebeller är något som är vanligt bland rapartister. Många 

artister betraktar sig själva som förortssoldater, och de använder musiken som ett vapen för att 

bekämpa orättvisor och förtryck (Lalander & Johansson 2012:96). Att Kartellen anspelar på 

att de är riktiga rebeller kan också tolkas som ett uttryck att stärka sin identitet men framför 

allt sin maskulinitet.  

Gruppen beskriver att den enda vägen härifrån är genom att begå värdetransportrån. Vi tolkar 

det som att Kartellen anser att de inte har något annat val än att begå kriminella handlingar för 

att komma ifrån utanförskapet. De beskriver hur de ska begå en kriminell handling för att 

komma ifrån förorten när detta istället riskerar att leda dem till ett större utanförskap, vilket 

kan bli motsägelsefullt. De vill bort från förorten samtidigt som vägen dit kan innebära att de 

hamnar i fängelse.  

I exemplet blir det tydligt hur Kartellen framställer sig själva som riktiga män och som 

rebeller, Kartellens sätt att framställa sig på går att koppla till Connells teori om 

maskuliniteter. Enligt Connell är protestmaskulinitet något som kan uppstå i miljöer där 

fattigdom och våld är vanligt förekommande. Denna form av maskulinitet växer fram på 

grund av maktlöshet, för att få en ökad känsla av makt används därför våld och kriminalitet 
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(Connell 1995:137). Connells förklaring kan vara en av orsakerna men det går även att koppla 

kriminaliteten till Beckers resonemang. Kartellen beskriver i citatet ovan att de är fast i 

förorten och utanförskapet, där den enda vägen därifrån är via kriminalitet. Becker menar att 

en anledning till att individer söker avvikande sätt att nå resultat är på grund av oförmåga att 

uppfylla andras förväntningar (Becker 2006:42). Utifrån detta perspektiv går det att se på 

Kartellen som en avvikande grupp som inte klarat av att leva upp till samhällets 

förväntningar, de har istället valt den kriminella vägen som innebär att de betraktas som 

avvikande. Att begå kriminella handlingar behöver således inte enbart ses som en del av 

machokulturen. Det kan också betraktas som ett avvikande sätt att uppnå resultat, något som 

majoritetssamhället åstadkommer utan att bryta formella lagar (Becker 2006:42).  

I låttexten förekommer könsordet fitta och gruppen beskriver att de inte vill leva som en 

sådan. Kartellen använder sig att kvinnans kön som något negativt, att vara en fitta är enligt 

dem någon som inte är tuff och hård. Ordet fitta används synonymt inom hiphopen för att 

beskriva en person som är svag och en person man inte kan lita på (Lalander 2009:237). Detta 

är en vanlig företeelse inom hiphopen där kvinnosynen ofta är förtryckande och sexistisk 

(Sernhede 2002:181). Inom hiphop är kvinnan ofta marginaliserad och framkommer många 

gånger endast som objekt (Lalander 2009:124). Kartellen använder sig vid flertalet gånger av 

ord som kan ses som nedvärderande mot kvinnor. De brukar dessa uttryck främst för att 

trycka ner andra män, eller för att påvisa någonting svagt och negativt. Vidare är det inte bara 

kvinnor som trycks ned i låttexterna, nedan följer ett exempel på tävlan mellan män. 

Svenska rappare håller bläck i pennan                                          

Jag håller 30 i kallen 10 i 765:an                    

fuck the fucking world mannen                        

En skottsäker väst på mitt bröst, ey vi kör mannen (Hatarna hatar 

oss 2009) 

I denna del av låttexten förklarar Kartellen hur svenska rapartister endast håller en penna i 

handen medan de håller i vapen och använder skottsäkra västar. Bolton menar att tävlan 

mellan männen är ett sätt att bevisa sin manlighet, detta uppstår främst för att visa sin 

överlägsenhet gentemot kvinnor. En del av tävlan mellan männen innebär förolämpningar och 

nedsättande uttalanden om andra för att försöka lyfta upp sig själv (Bolton 1979:319). I det 

här citatet från Kartellen tydliggörs hur de vill framställa sig som hårdare än andra svenska 

rappare. De förlöjligar andra artister genom att understryka att de enbart har en penna i 

handen medan gruppen själva har vapen. Det går här att se tydliga kopplingar till 
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gangsterrappen, där det handlar om att visa sig farlig och hård. Det finns även inom denna 

genre en fascination för vapen och grovt våld (Sernhede 1994:426). Kartellen gör tydligt i 

sina texter vilka vapen de har och att de inte drar sig för att använda dem, vilket även det går 

att koppla till machokulturen där detta ses som manligt. I citatet syns också tydliga spår av 

Kartellens hårda tongång, de beskriver att de inte bryr sig om resten av världen utan att de 

fortsätter med sin destruktiva livsstil.   

7.3 Fiender 

I Kartellens låttexter finns en tydlig avsky gentemot den politik som idag förs i Sverige, men 

även mot myndigheter och media. Detta är vanligt förekommande inom hiphop och i 

synnerhet inom gangsterrappen där grov samhällskritik är en central del. Det som utmärker 

Kartellens låttexter är det grova hoten och våldsskildringarna gentemot personerna som är 

föremål för deras kritik. Att utgöra motstånd mot representanter för olika myndigheter blir ett 

sätt att stärka sin egen identitet (Sernhede 2002:186). I följande citat ser vi Kartellens syn på 

media. 

Kartellen är här för att stanna vi är riktiga rebeller                                                                                            

Låt tidningarna vinkla det har de alltid gjort                                                                                                      

För de har aldrig varit på vakt med en gun i sin mammas port                                                                                     

De har aldrig krigat, rånat hustlat eller snott                                                                                                 

Eller fattat att man formas från den platsen där man bott (Hatarna 

hatar oss 2009) 

Gruppen anser att media inte vet vad som pågår i förorten och att det finns en ignorans kring 

hur det är att växa upp på en plats där känslan av utanförskap är påträngande. Den avvikande 

gruppen är föremål för mycket spekulation och teoribildning. Anledning till detta är för att 

samhället vill veta orsakerna till varför de är avvikande och hur det går att förklara den 

avvikande gruppens regelbrott (Becker 2006:18). Det kan vara ett skäl till varför media 

rapporterar mycket kring gruppen och förorten, något som även Kartellen poängterar i citatet. 

Däremot menar Kartellen att media vinklar bilden kring gruppen och förorten. Kartellen 

försvarar därför sitt levnadssätt genom att poängtera att media inte har upplevt eller varit med 

om förortens villkor. Gruppen påpekar också att man formas från den plats man växt upp, vi 

tolkar det som att Kartellen anser att de inte haft något val utan att de har drivits in i 

kriminaliteten på grund av uppväxtplatsen.  

Becker beskriver att media kan ha en stor inverkan på folks uppfattning kring olika företeelser 

och hur media har makt över vad folk tycker och tänker, detta benämner han som kampanjer, 
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där media ibland stigmatiserar platser eller folkgrupper (Becker 2006:25). Det är dessa 

mediala stigmatiseringar som rappen försöker utgöra ett försvar mot (Sernhede 2002:19).  

Kartellens hårda och aggressiva sätt att uttrycka sig kan ses som problematiskt då detta inte är 

ett konstruktivt sätt att nå ut till allmänheten. Även om det når ut kan det bidra till att det 

politiska budskapet glöms bort och fokus riktas istället på deras hårda tongång. Genom att 

framställa sig på ett utmärkande sätt kan detta leda till att individerna blir ännu mer 

marginaliserade, då de som har makt ser på dem som farliga (Lalander 2009:124). 

Kartellens sätt att framställa sig själva öppnar möjlighet till spekulation och antagande om 

gruppen. Magnusson-Turner förklarar att segregation och utanförskap kan leda till att 

individer kategoriseras och blir sedda på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten 

(Magnusson-Turner 2008:30). Det går här att se likheter med Beckers beskrivning av medias 

påverkan som också menar att media har en stor roll på allmänhetens bild av förorten och dess 

invånare (Becker 2006:25).  

Att Kartellen framställer sig själva som farliga kan istället bidra till att bygga på de redan 

förutfattade meningar som finns om förorten, vilket går emot det Magnusson-Turner menar. 

Kartellens framställning av sig själva går däremot att koppla till Sernhede som menar att 

stigmatiseringen av ett område leder till ett behov att försvara sin identitet. Genom att leva 

upp till de bilder som media producerar om området blir detta en del av försvaret (Sernhede 

2002:60). Med detta perspektiv kan Kartellens framställning av sig själva ses som ett försvar 

mot medias vinkling och ett sätt att upprätthålla sin identitet. Det visar här komplexiteten 

kring vad som påverkar vad. Det som däremot går att säkerställa är att media har en stor 

inverkan i identitetsskapandet och hur andra ser på olika grupper. Nedan följer ett citat där 

samhällskritiken istället riktas mot poliser. I detta citat är tonen hård och det kriminella är en 

central del. 

Nya bunkern i Kumla inglasade celler                                                                                                                

23 timmars inlåsning och plitar som tittar                                                                                                            

Vad fan tror ni händer när de släpps ut i samhället?                                                                                            

Kallarna smäller, programrebeller                                                                                                                         

De kommer att spreja mot grisarna skott efter skott                                                                                              

Kalashnikovs, kastar sten och molotovs upplopp (Hälsning till 

högern 2009) 

Vi tolkar det som att Kartellen vill visa sitt missnöje mot samhället och förklarar därmed hur 

de ser på fängelsevården. De beskriver att poliserna ska skjutas och att det kommer att ske 
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upplopp med vapen och molotovcocktails. Sernhede och Lalander menar att det är viktigt att 

se det politiska budskapet som ligger till grund för dessa uttalanden och upplopp. De menar 

att dessa typer av utbrott sker i områden som är marginaliserade och där desperationen är hög 

(Lalander & Johansson 2012:135). Det fysiska våldet kan också förklaras som en del av 

maskulinitet och ett maktutövande (Lalander 2009:230). Även Bolton menar att våldet och 

aggressiviteten är starkt förknippat med maskulinitet och machokulturen. Han förklarar att för 

att ses som macho behöver man bland annat kunna försvara sin heder (Bolton 1979:319). Det 

går att tolka det som att Kartellen i texten känner ett missnöje med levnadsvillkoren under 

tiden i fängelset och att de därför kommer att ge igen på polisen när de blir utsläppta. De 

förklarar att individer som spenderar tid inlåsta automatiskt blir hatiska, det kan utifrån 

Boltons teori ses som gruppens sätt att ta tillbaka sin heder och maskulinitet. Det går även att 

se inslag av politiskt missnöje då gruppen ställer sig kritiska till hanteringen av fångar. Inom 

hiphopen finns ofta en politisk dimension, det är viktigt för hiphoparna att synliggöra de 

orättvisor som finns samt att uppmana till förändring. Det politiska budskapet är något som 

genomsyrar många av Kartellens låttexter.  

Segregerar skolorna och finfördelar rovorna                                                      

Klassamhället växer fram i en form                                                                                                                    

Radar upp alliansen sätter skott i alla dom                                                                                                            

Med gaturappare som Sebbe, Kaka och Aki                                                                                                        

Kommer varenda förort pumpa samhällskritik                                                                                                     

Ni säljer ut allt lämnar ute oss                                                                                                                               

Vi kommer att gå loss det är dags att slåss (Hälsning till högern 

2009)  

I det här citatet ser vi hur kritik riktas mot Alliansens politik, gruppen anser att det är deras fel 

att klassamhället växer sig starkare. Att hiphopen handlar om att göra motstånd och visa sitt 

missnöje är inget utöver det vanliga, det som däremot gör Kartellen mer utmärkande är deras 

tongång. Att betraktas som farlig kan ses som ett sätt att hantera maktlöshet och en förklaring 

till att individer söker sig till gangsterrappen kan därmed vara ett sätt att hantera maktlöshet 

(Sernhede 1994:426). Kartellen menar att Alliansen privatiserar allt mer och att detta leder till 

marginalisering och ett större utanförskap. När utanförskap inte är självvalt skapar det känslor 

av maktlöshet som i sin tur leder till ett anspråk av motidentitet. Connell menar att 

protestmaskulinitet uppstår i områden som är segregerade då individerna i området känner sig 

maktlösa. Detta leder till ett motstånd mot samhällets auktoriserade myndigheter för att få en 

känsla av makt som individerna inte besitter (Connell 1995:137). Det visar Kartellen genom 

att hota politiker till livet genom att skjuta dem. Det går att tolka det som att Kartellen ser sig 
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själva som utanför och utan några direkta maktresurser, detta leder då till att de måste ta till 

hot om våld för att känna en känsla av makt. Nedan följer ytterligare ett citat som visar 

Kartellens besvikelse och hat mot högerregeringen.  

Reinfeldt har fortfarande framställt                     

oss som bidragsfuskare fast de aldrig anställt                 

man undrar om han någonsin varit i orten                                                                             

och som grabb sett grannen beckna tjack i porten (Programpoesi 

2009)                                    

Kartellen beskriver i detta citat hur stadsminister Fredrik Reinfeldt ser på dem i förorten som 

bidragsfuskare. Gruppen menar att han inte vet hur villkoren ser ut i deras hemort där grannen 

säljer droger i trappuppgången. Förortsrappen grundar sig på de sociala villkor och en 

livsvärld som på många fall skiljer sig från resten av samhället (Sernhede 2002:19). I detta 

citat blir det tydligt att Kartellen ser på sig själva som en avvikande grupp som 

majoritetssamhället saknar förståelse för. Becker menar att det är viktigt att förstå den 

avvikande gruppens levnadssätt för att kunna förstå deras beteende (Becker 2006:77). Det är 

därför viktigt att synliggöra varför gruppen valt detta levnadssätt. Kartellen riktar i citatet 

kritik mot Reinfeldt för att sakna insikt och förståelse för deras levnadssätt. Här följer 

ytterligare ett citat på det polisförakt gruppen känner.  

Sen jag var ett barn har jag hatat polisen                                       

Där aina helikoptern cirkulerar hela tiden                  

Jag är betongbarn från söder om stan (Betongbarn 2009) 

Kartellen beskriver här sitt hat mot polisen, något som de haft sedan barnsben. De förklarar att 

de kommer från södra sidan av Stockholm där polisen ofta är närvarande. Kartellen förklarar 

att de är betongbarn vilket betyder att de ser sig själva som segregerade från majoriteten. 

Sernhede menar att poliserna är representanter för den orättvisa omvärld många lever i, 

polisen ses då som en motståndare som måste bekämpas (Sernhede 2011:40). Detta stämmer 

överens med hur Kartellen beskriver sin relation till polisen som ses som en fiende som de 

måste slåss emot. I följande del tydliggörs att Kartellen ser sig som representanter för en 

orättvis omvärld många unga upplever. 

Alla har vi haft samma öde förnedrade från barnsben utan ett öre 

hungriga magar som jagar något större                

Mitt hjärta blöder men kampen den glöder, Kartellen 4 life 

(Remenissar 2011) 
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Detta citat är relativt talande, Kartellen menar att de föddes till ett utanförskap där samhället 

ignorerat dem sedan de var barn. De beskriver hur deras hjärtan blöder men att kampen den 

glöder. Vilket går att tolka som att de är besvikna på samhället, men att de fortsätter att kämpa 

för de unga i förorten.  

 

7.4 Utanförskap  

Det sista centrala temat som utgör en del av gatukulturen rör utanförskap. I Kartellens texter 

uttrycks ofta känslor av utanförskap och misär. De förklarar att det inte är något självvalt utan 

att samhället lämnar vissa medborgare utanför. Inom hiphopkulturen är en av ambitionerna att 

kasta kritiskt ljus på utanförskap och stigmatisering (Dahlstedt 2005:162). Utanförskapet är 

tydligt kopplat till förorten och gruppen ger en bild av en förort som präglas av misär. 

Förorten förvandlar fett med liv till ruiner                                                                                                          

Ni kan hitta oss i orten där solen aldrig skiner                                                                                                       

Det är som att solen är släckt och regnet bara faller                                                                                             

Fast i ett fängelse utan något galler, här                                                                                                                

Fast i orten där livet går fort (Där solen aldrig skiner 2011) 

Kartellen beskriver här något som kan tolkas som ett område med både utanförskap och 

misär. Det beskriver hur solen aldrig skiner och hur regnet alltid faller ner, detta visar känslor 

av att tillhöra ett område som ses som negativt. Dahlstedt beskriver hur ungdomar har en 

tendens att romantisera sin ort (Dahlstedt 2005:145). Sernhede skriver också om hur det finns 

en dubbelhet till sin förort. Att både ha en längtan bort från den men samtidigt inte till 

”svenskarnas” stadsdelar (Sernhede 2002:91). I Kartellens texter går det att se en beskrivning 

av förorten som inte stämmer överrens med Dahlstedt beskrivning. Det är även svårt att se 

tecken på den dubbelhet som Sernhede redogör.  

De texter som vi har analyserat visar inga tecken på att romantisera sitt område, det går 

därmed inte heller att se någon dubbelhet. Kartellen ger nästan enbart negativa beskrivningar 

av förorten och vad det livet innebär och det visar tydligt hur de är avvikande från 

majoritetssamhället. De gör jämförelsen att förorten är ett fängelse utan galler där individer 

inte kan ta sig ifrån för att komma in i samhället. En förklaring till att Kartellen väljer att 

enbart belysa de förhärskande myterna om förorten, så som slum och betong kan vara för att 

det annars är svårt för artisten att få tillgång till den offentliga debatten kring förorten 

(Dahlstedt 2005:162). Detta gör att föreställningarna om den avvikande förorten kvarstår. De 
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beskriver också att livet i förorten går fort. Vi tolkar det som att Kartellen menar att många 

dör tidigt i förorten. Följande exempel visar ännu tydligare på att livet i förorten kostar 

människors liv. 

Jag ser området falla, här grabbar faller alltid ner                  

misären svär det allt vi ser när du färdas genom mitt kvarter 

Fallande änglar, här skotten eka här min vän           

Grabbar dör i förorten och dom färdas upp mot himmeln (Jag ser 

misär 2010) 

De menar här att området håller på att falla och att unga mäns liv rasar samman. Vi tolkar det 

som att ingen bryr sig om förorten vilket kan kosta många människors liv. Det är dock 

otydligt vad det är som orsakar unga människors död. Kartellen beskriver även hur misären är 

det enda som går att se i deras stadsdel. Detta går att tolkas som att gruppen anser att 

samhället lämnat dem i ett utanförskap som utvecklas och blir värre. Frånvaro av positiva 

upplevelser och platsens mening är ett hot mot identiteten och kan orsaka känslor av utsatthet 

och osäkerhet (Lilja 1999:20). I Kartellens redogörelse av sitt område finns inga positiva 

beskrivningar då elände och fattigdom istället är dominerande. Detta kan således förstärka 

gruppens uppfattning kring sin utsatthet, då de endast fokuserar på det negativa som sker i 

området. Det som däremot gör detta citat anmärkningsvärt är hur gruppen visar hur många 

som går bort och sorgen över att deras vänner dör. Samtidigt drar sig gruppen inte från att 

hota andra människor till livet, särskilt inte skvallrare men heller inte polisen och andra 

samhällsaktörer.      

Något som varit återkommande men också motsägelsefullt i åtskilliga av låttexterna är att 

Kartellen menar att de inte själva har valt detta liv. I tidigare citat uttrycker Kartellen att det är 

deras val och deras liv, något som går emot följande citat. Enligt Becker är det vanligt att 

avvikargruppen utvecklar en självförsvarande motivering till sitt avvikande beteende (Becker 

2006:44). Att Kartellen påpekar att de inte själva valt detta liv kan ses som en förklaring till 

varför de fortsätter med sitt avvikande kriminella beteende. 

Vi har inte valt någonting här vi hamnade                       

Betongkloss ja det klart man fastande                                      

Och Aina gör oss förbannade                     

Så kalshen och gunen hålls laddadde                                        

Vi har inte valt det brorsan knulla staten (Här vi hamna 2009) 
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I texten uttrycks känslor av att vara född på fel sida av staden. De har inte valt att hamna där, 

utan förortens förutsättningar gjorde att de fastnade i förorten. Genom att tillämpa Beckers 

resonemang om självförvarande motivering på Kartellens beteende rättfärdigar gruppen 

således sitt beteende. Den självförvarande motiveringen fyller även funktionen att den 

rättfärdigar individen att fortsätta med den valda handlingslinjen (Becker 2006:44). I detta fall 

anser Kartellen att de inte har något annat val och att det därför kan fortsätta att begå 

kriminella handlingar. Det som gör detta problematiskt är att gruppen på så vis blir kvar i 

kriminaliteten. 

Det blir tydligt i texterna hur Kartellen ser sig själva som förespråkare för förorten, vilket är 

ett vanligt fenomen inom hiphopen där artisterna ska berätta om sina egna erfarenheter och 

det som pågår i hemorten (Dahlstedt 2005:156). De menar att deras texter speglar en 

verklighet som inte framkommer i media. Genom att Kartellen skildrar sin verklighet bidrar 

de också till att resten av samhället antingen får ökad eller minskad förståelse för den 

avvikande gruppen. Sernhede menar att det bör läggas större fokus kring de materiella villkor 

och utanförskap som hiphopen försöker förmedla än att förfasas över deras maffia inspirerade 

gangsterliv (Sernhede 2011:66). Följande citat skildrar en del av Kartellens upplevda 

verklighet.    

Kartellen rapporterar det kvarteret berättar                                 

Sitter reflekterar vad som sker i våra kretsar               

Bland nio millimetrar och skottsäkra västar                                 

Och alla bara festar bort alla känslor                                          

Lyckan varar så länge cocs grammen räcker                               

Vi är distanserade ifrån majoriten                                         

Uppväxta grabbar kastar sten på piketen (Betongbarn 2009) 

 

Kartellen berättar här om ett kvarter där misär och utanförskap tillhör vardagen. Det enda 

sättet att fly undan verkligheten blir genom droger. Inom gatukulturen kan droger ses som ett 

försök att dra sig undan verkligheten som står för förpliktelser och ansvar (Lalander 2009:99). 

Kartellen beskriver även hur de ser sig själva som distanserade från majoriteten. Becker 

menar att inom den avvikande kulturen utvecklar medlemmarna perspektiv på sig själva och 

sina avvikande aktiviteter i relation till majoritetssamhället (Becker 2006:78). Kartellen 

påpekar sin distans till majoritetssamhället och är även tydliga med att deras avvikande 

aktiviteter skiljer sig från majoriteten, vilket bekräftar det Becker skriver.      
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8. Sammanfattande reflektion 

Syftet med uppsatsen har varit att belysa den motståndskultur som kommer till uttryck i 

Kartellens låttexter samt att redogöra för de centrala aspekterna inom denna kultur. Mycket av 

det som Kartellen uttrycker i sina låttexter går att förstå med hjälp av de teorier och den 

tidigare forskning vi använt oss av. I Kartellens texter framkommer tydligt hur de ser sig 

själva som en del av gatukulturen och därmed en avvikande grupp. Denna kultur är en 

motståndskultur som uppstår på grund av ett missnöje och ett upplevt utanförskap i samhället. 

Gatukulturen innehåller flera centrala byggstenar som alla tydligt framträtt i låttexterna. En av 

dessa delar är maskulinitet som är en central aspekt inom gatukulturen, det är av stor vikt att 

kunna uttrycka sin manlighet inom denna kultur. Begäret att uttrycka en överdriven 

maskulinitet uppstår i marginaliserade områden där det förekommer känslor av maktlöshet. 

En annan viktig del som Kartellen tydligt porträtterar är vilka fiender de anser sig ha, även 

detta är ett kännetecken för gatukulturen. Dessa fiender är till stor del ett uttryck för det 

missnöje och svek gruppen känner mot samhället. Den sista del som utgör gatukulturen är 

utanförskapet som är en av orsakerna till att unga män söker sig till gatukulturen. 

Utanförskapet och gatukulturen är sammankopplat med förorten och gruppen ser sig som 

representanter för denna plats. Vi kan se tydliga kopplingar mellan dessa fyra teman och hur 

de inverkar på varandra. Det går att se dessa teman som en cirkel där alla behövs och hela 

tiden påverkar varandra. Kartellen kan betraktas som en avvikande grupp både i hur de 

framställer sig själva men även hur majoritetssamhället ser på gruppen. Genom att Kartellen 

beskriver kriminella handlingar som de begår bryter gruppen från samhällets normer och 

lagar.       

 

Den stora frågan som besvarats i denna uppsats rör vilken motståndskultur Kartellen 

uttrycker. Det var tidigt tydligt att de identifierar sig med gatukulturen och gruppen associeras 

starkt till denna kultur. Det är viktigt att ha i åtanke att utanförskapet som leder till 

gatukulturen också skapar en identitet som kan innehålla positiva värden. Det finns inom 

dessa grupperingar ofta en intensiv sammanhållning, stolthet och gemenskap. Gatukulturen 

innehåller dock även mindre konstruktiva inslag där hatet mot samhällsföreträdare är en 

central del. Vad krävs för att nå ut till dessa grupperingar och skapa en dialog mellan den 

avvikande gruppen och majoritetssamhället? Det är lätt för media och politiker att enbart se 

de kriminella handlingar dessa grupperingar många gånger utför. Politikerna måste förmå sig 
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att sätta in händelserna i ett större sammanhang och försöka se de bakomliggande orsakerna 

till att det finns ett stort motstånd mot samhället.    

 

Kartellen beskriver i sina låttexter att de var födda på fel plats och på fel sida av staden och de 

menar därmed att platsen du växer upp på har en avgörande betydelse för hur din framtid 

kommer att bli. Detta har vi diskuterat under uppsatstiden, vi tycker att platsen du växer upp 

på har betydelse. Däremot är det problematiskt att hävda att individer inte har någon chans i 

livet för att de är födda på fel plats, detta leder istället till att stigmatisera alla de som är 

bosatta i dessa områden. Vi får också uppfattningen av att detta kan bli en självuppfyllande 

profetia då gruppen nästintill intalar sig själva att de var tvungna att bli kriminella för att de 

föddes på fel plats. Att gruppen hela tiden påpekar detta i sina texter kan diskuteras, gruppen 

legitimerar sitt kriminella liv på grund av platsen och vi ställer oss frågan hur detta påverkar 

ungdomarna som växer upp i dessa områden? Vi får uppfattningen att detta kan ha en negativ 

inverkan på de ungas identitet, då Kartellen uttrycker en hopplöshet inför dessa områden. 

 

Denna uppsats har gett oss en större förståelse för hur sociala frågor kan komma till uttryck 

genom musik. Det gäller att försöka se bortom den hårda tongången som gruppen uttrycker 

och istället försöka se budskapet och skälen till varför gruppen väljer att framställa sig själva 

på detta vis. Genom att blunda för denna typ av musik gör man det enkelt för sig. Vi måste 

istället försöka hitta sätt att möta denna form av samhällskritik och på så vis skapa en dialog 

mellan musiken och politiken. Musik har under en lång tid varit ett instrument för att 

förmedla budskap och uppmärksamma orättvisor. Detta är något som vi tror har fått en allt 

viktigare roll då stadsdelar blir mer segregerade och marginaliserade. Musiken blir då ett 

viktigt verktyg, i synnerhet för ungdomar då de får möjligheten att förmedla sin frustration 

kring villkoren i området.  

 

Gangsterrappen kritiseras ofta för sin hårda tongång och aggressivitet, för att kunna föra ett 

politiskt samtal måste man kunna beskriva problem på ett konstruktivt sätt. När den hårda 

tongången hamnar i fokus är det lätt att de angelägna budskapen som artisterna vill förmedla 

blir bortglömda. Även om gangsterrappen inte får gehör hos den breda allmänheten så kan 

den ändå bidra med att göra skillnad för de som bor i området. Genom att lyssna på denna typ 

av musik som behandlar de känslor många känner, kan individer finna en gemenskap och 

tillhörighet i den situation de upplever. Trots den hårda tongången som gangsterrappen 
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uttrycker, är det viktigt att komma ihåg att artisterna ser sig själva som representanter för 

förorten och att de försöker förmedla en verklighet som många unga upplever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

9. Litteraturlista  

9.1 Tryckta källor 

Becker Howard S (2006) Utanför Avvikandets sociologi. Carlshamn: Tryck & Media 

 

Bennett, Andy (2001) Cultures of Popular Music.  Philadelphia: Open university press 

 

Bergström, G & Boréus, K (2005) Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsveteskapliga text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bolton, Ralph (1979) Machismo in motion: The Ethos of Peruvian Truckers I Ethos, Nr 7 

 

Boyatzis, Richard E. (1998) Transforming qualitative information: thematic analysis and 

code development. California: SAGE Productions  

 

Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter. Daidalos, Göteborg 

 

Dahlstedt, Magnus (2005) Reserverad demokrati. Finland: WS Bookwell 

 

Fritzell, Johan (2011) ”Fattig och rik i Sverige” I, Alm S, Bäckman O, Gavanas A, Nilsson A 

(red.) (2011) Utanförskap. Falun: Scandbook AB 

 

Hammarén, Nils (2008) Förorten i huvudet – unga män om kön och sexualitet i det nya 

Sverige. Falun: Scandbook AB 

 

Kotsinas, Ulla-Britt (1994) “Snobbar och pyjamastyper-Ungdomskultur, ungdomsspråk och 

gruppidentiteter i Stockholm. I, Fornäs J, Boethius U, Forsman M, Ganetz H, Reimer B. 

(1994) Ungdomskultur i Sverige. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.    

Lalander, Philip. Johansson, Thomas (2012) Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Kubrin E Charis (2005) Gangsters, thus, and hustlas: Identity and the code of the street in rap 

music I Social Problems 52:360 -378. George Washington university  

  



34 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lalander, Philip (2009) Respekt – gatukultur, ny etnicitet och droger. Malmö: Liber AB 

 

Lalander Philip. Johansson, Thomas (2012) Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Lilja, Elisabeth (1999) Den ifrågasatta förorten- Identitet och tillhörighet i moderna förorter. 

Stockholm: Byggforskningsrådet / Borås: Centraltryckeriet  

 

 

Magnusson-Turner, Lena (red.) (2008) Invandring och Segregation. I, Magnusson-Turner L, 

Den delade staden (red.) (2008) Umeå: Borea Bokförlag  

 

May, T 2009 (1997) Samhällsvetenskaplig forskning. Malmö: Studentlitteratur 

 

Patel, Runa., Davidson, Bo. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 

ochrapportera en undersökning, upplaga 3, Lund: Studentlitteratur 

 

Sernhede, Ove (1994) “Svart musik och vit adolescens- Oidipal rivalitet, fadersfrånvaro och 

maskulinitet”.I,I, Fornäs J, Boethius U, Forsman M, Ganetz H, Reimer B. (1994) 

Ungdomskultur i Sverige. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.    

 

Sernhede, Ove (2011) Planet Hiphop- Om hiphop som folkbildning och social mobilisering. 

Malmö: Liber  

 

Sernhede, Ove (2002). AlieNation is my Nation: hiphop och unga män i det nya Sverige.  

Stockholm: Ordfront 

 

Strage Fredrik (2001) Mikrofonkåt. Norhaven paperback A/S: Atlas  

 

Widen, P (2011) Kvalitativ textanalys. I, Fejes A. & Thornber R.(2011) Handbok i kvalitativ 

analys. Stockholm: Liber  



35 

 

 

Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning förståelse vetande: hermeneutik i teori och praktik. 

Stockholm: Nordsteds 

 

9.2 Elektroniska källor  

Dagens nyheter kultur (2012-12-02) Kartellen mellan två världar (elektronisk) Tillgänglig 

<http://www.dn.se/kultur-noje/musik/kartellen-mellan-tva-varldar> 2013-04-25 

 

Nyheter 24 (2013-01-08) Kartellen-Sebbe döms för hot mot Jimmie Åkesson (elektronisk) 

Tillgänglig <http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/736867-kartellen-sebbe-doms-for-hot-

mot-akesson> 2013-04-26 

 

Kartellen (2009, September) Betongbarn. [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=FVURWaMQuMU  

 

Kartellen (2011, Juli) Där solen aldrig skiner. [Video] Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=SkP3_2efNI0  

 

Kartellen (2009, Februari) Hatarna hatar oss. [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=USjsQ7k5Q9c  

 

Kartellen (2009, Februari) Här vi hamna. [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=b9cSLCKkd5Q  

 

Kartellen (2009, Maj) Hälsning till högern. [Video] Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=_wYHpdUWcY8  

 

Kartellen (2010, December) Jag ser misär. [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=W8u8hXNPGnM   

 

Kartellen (2012, Augusti) Mina områden. [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=OtUn-Ccb-DU  

 

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/kartellen-mellan-tva-varldar
http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/736867-kartellen-sebbe-doms-for-hot-mot-akesson
http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/736867-kartellen-sebbe-doms-for-hot-mot-akesson
https://www.youtube.com/watch?v=FVURWaMQuMU
https://www.youtube.com/watch?v=SkP3_2efNI0
https://www.youtube.com/watch?v=USjsQ7k5Q9c
https://www.youtube.com/watch?v=b9cSLCKkd5Q
https://www.youtube.com/watch?v=_wYHpdUWcY8
https://www.youtube.com/watch?v=W8u8hXNPGnM
https://www.youtube.com/watch?v=OtUn-Ccb-DU


36 

 

Kartellen (2009, Maj) Programpoesi. [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=-FaqWXCsayg  

 

Kartellen (2011, Februari) Remenissar. [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=MArPy_oc3YU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FaqWXCsayg
https://www.youtube.com/watch?v=MArPy_oc3YU

