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Sammanfattning  

Den här studien undersöker hur tidig hiphop speglar samhället i USAs förorter på 80- och 90 

talet i syfte att utforska hur artisternas individuella upplevelser tar sig utryck i konstnärlig form i 

sammanhängande diskurser om allmänna samhällsproblem.     

Metoden består utav strukturalistisk textanalys, där texter från hiphopmusik kodas och 

analyseras. Teorier som använts består utav Elias och Scotsons teorier kring etablerade och 

outsiders, Bourdieus kapital typer, fält och habitus samt postkolonial teori som Eriksson, 

Eriksson Baaz och Thörn behandlar i Globaliseringens Kulturer. Undersökningen visar att 

artisterna berättar om liknade problem och teman i sina låtar som beskrivs efter: kriminalitet, 

fattigdom, ideal, diskriminering och depression.  

Slutsatserna som studien drar består av hur låttexterna blir utryck i konstnärlig from sådant som 

artisternas individuella problem som depression, fattigdom, kriminalitet samt tar upp saker som 

diskriminering och rasism på ett större makro nivå. 

Nyckelord: hiphop, samhälle, sociologi, textanalys, fattigdom och diskriminering  

 

Abstract 

This bachelor thesis examine how the early hip-hop music mirrors the society in the US ghettos 

in the 80s and 90s in order to explore how the artists' individual experiences take the expression 

in artistic form of coherent discourse on public issues. 

It uses structural textual analysis thatencode and analyze lyrics from ten hip-hop songs. The 

material was studied with the help of Elias and Scotsons theories established and outsiders, 

Bourdieu's capital types, field and habitus, and postcolonial theory that Eriksson, Eriksson Baaz 

and Thorn highlights in there book GlobaliseringensKulturer. The survey shows that the songs 

we analyzed tells of similar problems, which we divided into five themes: crime, poverty, ideals, 

discrimination and depression. In this way, we concluded that there are common patterns in the 

songs we chose. 

In conclusion, the study shows that the analyzed songs express the artists’, both individual 

problems such as depression, poverty, criminality in an artistic form. But also other issues such 

as discrimination and racism in a larger level. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Uppsatsen är en studie kring hur den tidiga hiphopmusiken speglar samhället i USAs förorter på 

80- och framförallt 90 talet. Där vi vill se hur artisternas livserfarenheter och samhällssyn 

utrycks i låttexter. Vi undersöker tio hiphop-låtar av rappare från främst New Yorks och Los 

Angeles förorter. Vidare analyserar vi det insamlade materialet och försöker hitta gemensamma 

mönster för alla låtar med hjälp av vetenskapliga teorier som berör samhällshierarkier. 

Undersökningen visar att alla analyserade låtar innehåller samma typer av teman. Dessa delade 

vi upp i fem grupper som består av: kriminalitet, fattigdom, ideal, diskriminering och depression. 

Slutligen kommer vi fram till att låttexterna uttrycker olika samhällsproblem, som berör både den 

enskilde individen och ur en större samhällelig plan. Låtarna beskriver på många sätt en 

underrepresenterad bild av USA och framförallt dess getton.  
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1.0 Inledning 
“Broken glass everywhere, 

People pissing on the stairs, you know they just don't care. 

I can't take the smell, can't take the noise, 

Got no money to move out, I guess I got no choice. 

Rats in the front room, roaches in the back. 

Junkies in the alley with a baseball bat, 

I tried to get away but I couldn't get far. 

Cause a man with a tow truck repossessed my car”.1 

Fattigdom, kriminalitet och inget hopp på förändring… När du inser att du inte har någon 

kontroll över ditt eget öde, kan du göra din röst hörd genom musik, som alltid har varit ett sätt 

för artister att framföra sina känslor, budskap och upplevelser.  

Hiphop är känd för att fungera som en plattform för människor från problemområden att visa 

motstånd mot orättvisor. Till skillnad från andra musikstilar så är speciellt den tidiga hiphopen 

känd för sina oftast vågade och samhällskritiska texter. Ingen artighet, ingen rädsla och inte 

längre något tålamod för livets påfrestningar. Det är en rå attack på liberalt sinnade vuxna som 

var uppväxta på Rolling Stones låtar, med en enda fråga i huvud, "Vad hände med riktig 

musik?"2  

Hiphop kan anta olika former och handla om olika saker, men det är främst ett musikfenomen 

som tar upp viktiga samhällsproblem. Genom att vara en plattform för människor att kunna 

belysa problem, så kan det bringa hopp till människor. Ett hopp som hip hop-musiken ger till 

dem som inte har något annat förutom det hoppet. Ett hopp för svarta, fattiga och annorlunda. Ett 

hopp som är starkare än alla sociala orättvisor.  

                                                           
 

1Grandmaster Flash, 1982 
2Los Angeles Times, 2015 
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“The body of my text posess extra strength. Power-liftin powerless up, out of this, towerin 

inferno.”3 

 

2.0 Bakgrund 
Hiphopens historia började på 1970-talet och har sina rötter i USAs förorter genom de gatufester 

som brukade hållas i bland annat Bronx. Hiphop växte fram som en gaturörelse som bestod av 

fyra element: ”Djing”, ”MCing”, ”B-boying” och graffiti. DJ(discjocky) är den som mixar och 

producerar själva musiken och de brukade vara de som presenterade artisterna under själva 

festerna. B-boy/girls(break boys) brukade visa upp nya ”dancemoves” mellan pauserna under 

gatufesterna. Graffiti(eller graffito) var också en stor del av hiphop rörelsen och en MC(master 

of ceremonies) är det som många idag förknippar hiphop med själva rapparen eller artisten.4 

Bland de viktigaste inom tidig hiphop var DJ Kool Heric och DJ Afrika Bambataa som hade sina 

spelningar ute på gatorna i Brox. De engagerade människorna att delta i s.k. ”rap battles” istället 

för att fysiskt slåss.5 På det sättet blev hip hop en möjlighet för människor från getton att berätta 

om sina liv och uttrycka sina missnöjen, samtidigt som deras känslor fick utgång via texterna 

istället för aggressivitet.  

När hiphopen började etablera sig runt om i fler förorter i New York så utvecklades den mer till 

att börja avspegla bilden av det samhället som artisten lever i. Där låtarna utrycker hens realitet, 

upplevelser och problem. ”It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from 

goin' under.”6-och såhär såg det ut för de flesta av förortens hiphoppare på den tiden. Texterna 

berör bland annat samhällsproblem som fattigdom, knark och mord. Samhällsproblem som är 

nästan omöjliga att lösa för vanliga killar från amerikanska getton.  

MCn var dock mer av en sidekick till DJn under 70 talet, det var inte fören 80 talet som MCn 

började ta en större roll inom hiphop kulturen. Det skiljde mycket mellan vad MCs rappade om 

                                                           
 

3 Mos Def, 1999 
4 Jakob, 2013 
5Jakob, 2013 
6 Grandmaster Flash, 1982 
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eftersom artisterna växte upp under olika omständigheter. Exempelvis så talar Chuck D från 

Public Enemy om hur medlemmarna från deras grupp föddes runt 58-61 och hur många av de 

senare MCs och DJs föddes runt 67 eller senare. De växte upp under en era med där svarta i USA 

hade en stark ”community” med ”Black Panthers movement”, Nation of Islam och Malcom X 

som influerade deras texter. De senare rapparna växte upp i en era med blaxploitation under 70 

talet och där kokain, festande och ha roligt influerade deras texter.7 

80 talets crack epidemi kom att influera och definiera mycket av 80-90 talets hiphop musik. 

Crack-epidemin i USA var en period då en stor illegal marknad av crack och kokain började 

cirkuleras runtom i USAs fattiga ghetton. Tidigare var det bara de rika och kända som hade 

tillgång till sådana droger.8 

Dokumentären Planet Rock: The Story Of Hip Hop And The Crack Generation berättar om hur 

crack-epidemin påverkade hiphopscenen under 80 och 90 talet. Då arbetslöshet och 

låginkomstjobb präglade USAs getton samtidigt som knarksmugglingen ökade kraftigt vände sig 

många till att börja langa knark istället, man kunde tjäna mer pengar på att sälja droger än att ha 

ett legitimt låginkomstjobb. Knarklangare blev som en slags symbol för någon som hade lyckats 

i gettot, de var dem som hade pengar, fina bilar och guldkedjor. De blev på många sätt 

idolfigurer i gettot där filmkaraktärer som Tony Montana och langare som Freeway Rick Ross 

blir förebilder för barn och tonåringar.9 

Rapparen Snoop Dogg har exempelvis berättat om hur han som barn försökte samla in pengar 

med hjälp av flera sorters legitima arbeten, som att dela ut tidningar och sälja godis. Han började 

så småningom langa knark, då han insåg att alla hans klasskamrater har mycket större inkomst än 

vad han har genom att sälja droger.10 

Staten började så småningom skärpa lagarna mot droghandeln och öka de polisiära insatserna i 

gettona, vilket lede till att det blev mer riskfullt att sälja droger. Samtidigt började hiphopen växa 

fram, då gick en del knarklangare över till att bli rappare istället. De polisära insatserna som 

                                                           
 

7 Chuck D, 1998 
8Planet Rock, 2011 
9Planet Rock, 2011 
10Planet Rock, 2011 
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ökade under den här perioden gjorde att gettona började bli som polisstater, många upplevde att 

poliserna missbrukade deras maktposition för att förtrycka de som levde i gettona vilket lede till 

att många raplåtar berättade om hur de upplever en frustration, misstro, hat, diskriminering och 

maktmissbruk från polisen och staten.11 

Rapparna kunde berätta om sina egna erfarenheter, upplevelser eller ideal, eftersom hiphopen var 

som en plattform för människorna att utrycka och sprida olika budskap. Bilden av den rika 

knaklangaren kunde upprätthållas genom rapparna som kunde framställde det som något coolt, 

medan andra kunde varnade om riskerna och problemen med knarklangning.12 

Man skulle kunna sammanfatta det som att hiphopen handlat och handlar i viss utsträckning än 

idag om olika samhällsklimat och ideal. De talar kanske främst om getton men även resten av 

samhället behandlas och i afroamerikaners fall mycket om stigmatisering mot dem, i medier, 

deras historia, och socio-ekonomiska livssituationer för såväl fattiga som rika.  

 

3.0 Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur hiphopen utrycker, speglar och framställer samhället i 

USAs förorter i städer som Los Angeles och New York. Vi ska utforska hur artisternas 

individuella upplevelser tar sig utryck i konstnärlig form i sammanhängande diskurser om 

allmänna samhällsproblem. Vi har formulerat tre frågeställningar som består av följande:    

 På vilka sätt beskriver låtarna artisternas syn på samhället i Los Angeles och New Yorks 

förorter på 1980-1990 talet?  

 Finns det gemensamma mönster för hur olika artister beskriver samhället de lever i sina 

låtar? 

 Vad säger låtarna om artisternas upplevelser, livssyn och åskådning? 

 

                                                           
 

11Planet Rock, 2011 
12Planet Rock, 2011 
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4.0 Teori 
Vi kommer använda oss av bland annat Elias teorier kring etablerade och outsiders och zoner13 

samt Bourdieu där vi främst kommer fokusera på kapital typer, fält teorin och 

habitus.14Invånarna i New Yorks förorter kan uppfattas i detta sammanhang som outsiders (zon 

3) och de etablerade (zon 1 & 2) blir resten av samhället som bildar negativa uppfattningar om 

dem. Bourdieus teorier kring fält och habitus kan vara relevanta där socioekonomiska 

förhållande och bosättning går att synliggöra på ett tydligare sätt. Med ett fält menas det en 

grupp av människor kodade med specifika regler och värderingar som förenas genom ett 

gemensamt intresse, där rapparna med sitt intresse för hiphop bildar ett eget fält. Postkolonial 

teori kommer också användas som teoretisk utgångspunkt där vi använder oss främst utav 

Globaliseringens Kulturer (1999) för att tolka resultatet.15 

Även teorier kring självuppfyllande profetia, kommer vi få hjälp utav under arbetets gång. Den 

handlar främst om när människor som befinner sig i den utsatta zonen börjar leva upp till de 

fördomar som redan finns om dem. T.ex. om förorten ses som farlig och kriminell, då börjar 

individer som bor där själva acceptera och idealisera den bilden av dem.16 

 

4.1 Fält 

En passande teori som vi ska använda för att analysera vårt material är Bourdieus fält-teori, där 

det med ett fält menas en förening där alla medlemmar har ett gemensamt intresse. Det är en del 

av det sociala rummet där man kan urskilja agenternas sociala position, som i sin tur skapas via 

interaktion mellan specifika normer som råder i fältet, agentens habitus samt deras sociala, 

kulturella och ekonomiska kapital.17 

Fält är hierarkisk ordnade och integrerar med varandra. De belyser möjligheter och 

begränsningarna som finns inom fältet. Ett fällt ska vara kodad med särskilda värderingar, 

                                                           
 

13 Elias & Scotson, 2010 
14 George Ritzer, 2009 
15 Eriksson, Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red), 2005 
16Elias &Scotson, 2010 
17Aspers 2007 
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normer och regler, en så kallad doxa. Det är någon sorts uppsättning av oskrivna regler för vad 

som är acceptabelt respektive oacceptabelt i ett fält. Doxan upprätthålls av de etablerade som 

befinner sig på toppen av hierarkistegen. De vill behålla makten och systemet som råder i fältet 

gentemot utmanarna, vilka i sin tur försöker tunna lite på de etablerade reglerna och klättra upp i 

hierarkistegen.18 

Ett fält lever på konkurrens, där olika sorters kapital (kulturell, ekonomisk, symbolisk och social) 

spelar in. Agenternas position i fältet beror på mängden och vikten av kapital den förfogar 

över.19 

Bourdieu pratar även om ett fenomen som han kallar för symboliskt våld. Här menar han en 

indirekt, ”mjuk” form av våld, som utgörs mot en social agent med den sociala agentens 

medverkan. De etablerade i fältet som har högst kapital kan använda symbolisk våld gentemot 

utmanare som försöker ta sig in i fältet. Detta symboliska våld av är för att hindra att utmanarna 

skaffar sig högre kapital och hierarkin kvarstår. Bourdieu tar som exempel utbildningsystemet, 

där de etablerades språk och kultur påtvingas resten av samhället. På det sättet accepteras det de 

etablerades dominans. Han påstår även att skolan fungerar som ett distinktionssystem där lärarna 

ger t ex kulturell kapital till ”de rätta arvingarna” som kommer från familjer med rätt typ av 

bakgrund. Detta leder till att dessa får lättare tillgång till kulturellt kapital och fältet där den 

sorten av kapitalen spelar störst roll. På det sättet försätter isär hållandet av etablerade och 

utmanare reproducerar hierarkin.20 

 

4.2 Habitus 

Habitus består utav mentala och kognitiva strukturer som människor använder för att handskas 

med den sociala världen. Det utrustar människor med en rad internaliserade system som gör att 

de kan upptäcka, förstå, värdera, och bedöma den sociala världen de befinner sig i. Habitus är på 

                                                           
 

18Aspers 2007 
19George Ritzer, 2009 
20George Ritzer, 2009 
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många sätt som en ryggsäck som människor fyller genom att samla erfarenheter genom sina liv. 

Habitus både producerar och produceras av den sociala världen.21 

På så sätt är dialektiken att habitus är en produkt utav själva internaliseringen av strukturerna i 

den sociala världen. Habitus förkroppsligar de sociala strukturerna som blir sunt förnuft för olika 

klasstrukturer. En persons habitus varierar beroende på vart någonstans denne befinner sig på i 

den sociala världen, den avspeglar objektiva uppdelningar som ålder, kön och social klass. Man 

får ett habitus som ett resultat av att under en lång tid ha upptagit en speciell position i den 

sociala världen. På så sätt får människor olika habitus, de som har liknande bakgrunder har 

liknande habitus, medan folk från andra orter, andra religioner, etnicitet eller annan socio-

ekonomisk bakgrund får andra habitus. Habitus gör det möjligt för folk att begripa och förstå den 

sociala världen.22 

Bourdieu talar om att man ibland kan ha olämpliga habitus, hysteresis när man inte förstår en 

annan social värld som är drastiskt annorlunda. Ett exempel som tas upp i sociologisk teori är hur 

en enkel lantbrukare från ett förkapitalistiskt samhälle inte är rustad för att förstå, handskas med 

livet i finansvärlden på ett bra sätt.23 

Habitus är dock inte fasta strukturer som är oföränderliga, de anpassas efter individers 

förändringar och motstridiga situationer som de befinner sig i. Med Bourdieus teori kring habitus 

undviker man extremer som är oförutsägbara nyheter och total determinism.24 

 

4.3 Etablerade och outsiders 

 

Elias studerade den sociala organisationen av samhället, d.v.s. sociala rangordningen och 

sammanhållningen i bostadsområdena. Han indelade samhället i tre zoner, där den tredje zonen 

                                                           
 

21George Ritzer, 2009 
22George Ritzer, 2009 
23George Ritzer, 2009 
24George Ritzer, 2009 
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betraktades som avvikande och överlägsen. Zon 1 tillhörde då främst medelklassen, medan zon 2 

och 3 syftade till arbetsklassen.25 

Elias talar om en form av segregation som uppstod mellan zon 2 och 3, vilka som undersökningen 

visade sig var ganska lika varandra. Den största upptäckta skillnaden var i frågan om folkets 

gemenskap och hur de integrerade med varandra. Etnicitets-, kultur- och ekonomimässigt hade de 

två zoner mycket gemensamma drag. Trots det så fanns det en stereotypiserad bild på invånarna i 

zon 3, vilken i själva verket inte stämde överens med verkligheten utan handlade för det mesta om 

förutfattade meningar och fördomar.26 

Anledningen till uppkommandet av ryktena hade sin grund i samhällets maktstrukturer. Elias 

förklarar den med hjälp av två fenomen: etablerade och outsiders, där de etablerade tillhör en 

majoritetsgrupp som sitter på toppen av makthierarkin, medan outsiders hamnar vid sidan om, 

där de varken har någon makt eller inflyttande. Den sociala positionen bestäms av antalet 

generationer som levde i samma område samt hur bra de känner till de redan existerade och 

etablerade värderingarna och normerna som gruppen har.27 

Stereotypiserade uppfattningar om zon 3 hade sin grund inte på individ- utan snarare på 

kollektivnivå, vilket gjorde att de negativa egenskaperna som tillskrevs hela zonen 3, tillskrevs 

automatiskt var och en individ som befann sig i denna zon. Även om personen i zon 3 lever ett 

helt vanligt liv, förväntas hen bete sig på ett visst sätt, vilket i sin tur ger upphov till så 

kalladsjälvuppfyllande profetia, då en outsider själv börjar tro på de förutfattade meningar som 

finns om honom/henne och lever upp till dessa. Allt detta förstärker de etablerades maktposition 

och de fördomarna som finns om zon 3 samt stör enormt outsiders försök att integrera in i 

gruppen.28 

 

 

 

                                                           
 

25 Elias &Scotson, 2010 
26 Elias &Scotson, 2010 
27 Elias &Scotson, 2010 
28 Elias &Scotson, 2010 
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4.4 Postkolonial teori 

 

De postkoloniala teorierna har sitt ursprung från framförallt teoretiker som Stuart Hall, Frantz 

Fanon, Edward Said och Gayatri Spivak, som var en stor del av den indiska Subaltern Studies 

Group. De olika forskarna belyser hur kolonialismen och imperialismen har påverkat minoriteter 

och marginaliserade grupper runt om i världen. Postkolonialism innehåller ett antal teorier, som 

bland annat filosofi, statsvetenskap, social och ekonomisk geografi, sociologi, feminism, 

religiösa och teologiska studier samt litteratur och musik.29 

Franz Fanon brukar betecknas som den postkoloniala teorins fader. Med sin bok Svart hud, vita 

masker beskrev han den svarta människans möte med och erfarenheter av kolonialismen och 

Europa. Boken kom ut på 1952, men kom till Sverige under 1995, men är fortfarande aktuell 

även idag och ses som väldigt essentiell inom postkoloniala studier.30 

Gayatri Spivak och The Subaltern Studies Group var även de viktiga grundare inom postkolonial 

teori, där man kritiserade de koloniala, anglo-centriska och essentialistiska historieskrivningarna 

som ignorerade folket och framställde den indiska historien genom elitens förehavanden. De 

producerade eget alternativ av historiska berättelser som de genom att analysera och omtolka de 

subalterna gruppernas aktiviteter.31 

Postkoloniala studier handlar i stora drag hur man genom historien framställd väst och öst och 

dess folk som ojämlika motsatser, där väst framställs bland annat som rationellt, utvecklat och 

civiliserat, medan öst ses som icke-rationellt, underutvecklat och vilt.32 

 

 

 

                                                           
 

29 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (red), 2005 
30 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (red), 2005 
31 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (red), 2005 
32 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (red), 2005 
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5.0 Tidigare forskning 
 

5.1 Reading Rap 

 

I Reading Rap så analyserar Kalle Berggren maskulinitet i svensk hiphop ur ett intersektionellt 

perspektiv, där han inriktar sig på att studera den svenska hiphopen utifrån fyra kategorier som 

kan kopplas till ojämlikhet: klass, genus, ras och sexualitet. Ett exempel som Berggren tar upp är 

hur Ayos låt Telefonterror behandlar klass, ras, sexualitet och genus genom olika verser.33 

Den första versen berättar om hur han får ett samtal om att han är skyldig 10 000 kr där han ber 

om mer tid, och säger att han är en fattig tvåbarnförälder som kämpar för att försörja sin familj. I 

den andra versen så ringer en rasist och säger åt honom att åka tillbaka till det land han kom 

ifrån. Ayo svarar då med att rasisten borde komma ner till hans ort ”så får vi se vad han har att 

komma med”. En kvinna ringer och vill träffa honom, där svarar Ayo med att han inte har tid, är 

upptagen med saker och stressad. I det sista samtalet ringer hans kompis Hassan och föreslår att 

delta i ett rån, då svarar Ayo med att han lämnat kriminaliteten bakom sig.34 

Berggrens teoretiska utgångspunkter består av att han för det mesta studerar genom ett 

intersektionellt perspektiv, där han utför diskursanalys på ett liknande sätt som Michel Foucault 

studerar sina material. Han frågar huvudsakligen vad själva låtarna och verserna säger om ras, 

genus, sexualitet och klass. På så sätt avgränsar han sig och fokuserar på texterna istället för att 

intervjua rappare exempelvis. Berggren drar själv också många likheter mellan sin metod och 

Foucaults forskningsmetodik. Förutom intersektionalitet har Berggren bland annat även utgått 

från poststrukturalismen. Poststrukturalistisk forskning används för att studera ojämlikheter, 

istället för att studera ”män”, ”svarta” eller ”homosexuella” som förkonstruerade ord så studerar 

poststrukturalismen hur sådana kategorier konstrueras och upprätthålls.35 

 

                                                           
 

33 Berggren, 2014 
34 Berggren, 2014 
35 Berggren, 2014 



11 
 
 

5.2 To the 5 Boroughs: Hip Hop as Cultural Movement in New York City 

 

Jakobs skriver i sin bok To the 5 Boroughs: Hip Hop as Cultural Movement in New York City om 

hiphop och talar bland annat om hur De la souls låt Stakes is high är en attack på glorifieringen 

av gangstrar i gangster-rappen. Jacob menar att de sätter dåligt exempel på ungdomarna i getton, 

som kanske har föräldrar som är lågutbildade, är upptagna med jobb, eller annat elände, vilket 

gör att de inte har tid att vara bra förebilder för sina barn. Detta leder till att barnen i sin tur växer 

upp med förebilder som rika gangster-rappare från getton. De la soul poängterar att afro-

amerikaner har ett starkt underläge i samhället redan, men att den romantiserade bilden av 

gangsterlivet uppmuntrar att kriminalitet är den bästa vägen för att lyckas i det eländiga gettot.36 

Jeru Damajas Ain´t the Devil Happy tar Jakob upp som exempel på en låt som har djupare 

betydelse. Den beskriver verkligheten inom rap scenen och kritiska problem i getton. 

Jakobs har använt bland annat postkoloniala teorier som Gayatri Spivak teorier kring subalterna, 

Bourdieus teorier kring habitus samt Stuart Halls teorier kring encoding & decoding.37 

Spivak berättar om hur minoritets grupper och framförallt dess kvinnor inte får sina röster höra i 

medier och samhället. Jakobs talar om hur hiphopen blir en plattform för de vanligtvis subalterna 

afroamerikanerna att få sina röster hörda. De kunde belysa deras kultur, problem, deras kamp, 

hur deras vardag samt samhället ser ut från deras perspektiv.38 

Han använder bland annat Bourdieus teorier kring habitus för att förstå smak hos de olika 

fansens demografiska spridning. där han argumenterar för att det inte är så individuellt 

determinerat utan att habitus som ens ort, sociala nätverk, familj, sysselsättning påverkar väldigt 

mycket av vilken gener inom hiphop man föredrar. Jakobs menar som exempel att många fans av 

alternativ/bohemisk hiphop är utbildade med medelklass bakgrund, medan om man analyserade 
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fattigare områden som förorter så skulle stora delar av demografin föredra reality rap/gangta 

rap.39 

Stuart Halls teorier kring encoding och decodning handlar främst om hur den kulturella industrin 

består utav kodningsprocesser. I mediekommunikation så finns det en förvrängd inbyggnad i 

kommunikationsprocessen, där det under själva producerandet av medelandet encoding till 

mottagandet av meddelandet decodning sker en förvrängning av budskapet.40 

 

5.4 Alienation Is My Nation 

 

Ove Sernhede skriver i sin bok om hur sociala problem, utanförskap och gemenenskap tar sig 

form i svensk hiphop, där har han bland annat intervjuat artister och fördjupar sig i särdrag och 

problem inom den svenska hiphopscenen.41 

En av dem intervjuade killarna var Tedriko, en hiphoppare från Hammarkullen som berättade om 

hur han spelade på olika ställen och träffade på andra hiphoppare med alla möjliga ursprung. Han 

påstår att hiphop talar alla språk och att alla hiphoppare förstår varandra. Det är förorternas 

musik, som kommer från gettobarn. Det är en form av så kallad ”föreställd gemenskap”, där alla 

medlemmarna i gruppen känner samhörighet med varandra, trots att de flesta aldrig hade kontakt 

med resten av gruppen. De förväntar sig dela på samma värderingar och normer. Det är en ny 

kultur som föddes i mötet med andra kulturer.42 

De flesta människor trivs i grupper där de känner samhörighet och gemenskap med andra 

medlemmar. Det kan handla om alla livets sfärer från hiphopintresserade grupper till specifika 

bostadsområden människor bor i. Sernhede nämner ett antal teorier, varav Giddens, Helds, Becks 

och Appandurais kulturteorier som handlar om tillhörighet och identitet på både lokal- och 

globalnivå. Här pratas det mest om ungdomar som förknippar sig både med den lilla stadsdelen 
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de bor i och hela världen. Sernhede tar upp en Hammarkullen t-shirt som exempel, den är 

producerad i Hammarkullen, där det på bröstet finns en hammarkullesymbol och på ryggen står 

texten ”citizenof the world”.43 

Cohen utvecklar en annan teori som berör grannskapsideologi, som han kallar för ”nationalism 

of the neighbourhood”. Teorin förklarar unga mäns beteende som ofta har fientliga inställningar 

till grannstadsdelar, vilket ledder till att de bara ser sitt eget område som tryggt och säkert. All 

kritik mot ens hemområde uppfattas då som hotfullt och kränkande. Här dras det parallell mellan 

ens hemområdet och ens mamma som båda är kopplade till individers identitet och bakgrund.44 

Den svenska hiphopen influensades mycket av den amerikanska. Svenska artister har tagit de 

västerländska kriminella maffiaideal som förebild för att skapa sin identitet. De idealen 

förknippas med manligheten och makten, vilket Sernhede också tar upp i sin bok, då han skriver 

om bland annat frustration och någon sorts aggressivitet när det kommer till kvinnan. Ord som 

till exempel motherfucker, bitch eller hoe förekommer mycket i kretsar inom hiphopkulturen, där 

de används som förolämpningar och kan finns i rapmusik lika mycket som det kan användas ute 

på gatorna. Denna form av frustration kan framkallas av den beroendesituationen som uppstår 

mellan den arbetslöse mannen utan makt och pengar och hans mamma respektive kvinna. I 

familjer där ensamstående mammor har vårdnad om sina barn, vilket är ganska vanligt i getto-

områden, växer pojken upp i en så kallad matrilokalt universum, som forskaren Philip Cohen 

pratar om. Samtidigt med det var pojkens uppgift att bli till en självständig och mäktig man 

genom att göra manliga saker, vilket resulterades i att han hittade de mest kriminella och 

prestigefulla förebilder, vilka ansågs representera manligheten och styrkan.45 

Sernhede kommer dock fram till att det på djupet snarare handlar om att det även i Sverige finns 

samma diskrimineringsstrukturer som det finns i USA. Fenomenen som utanförskap, fattigdom 

samt arbets- och boendesegregation är också en del av det svenska samhället. Sernhede tar upp 

bland annat Bourdieus teori om det moderna eländet, där han beskriver samhällets politiska 

aspekter, en förvirring som uppstår när till exempel en politiker blir talesman för en grupp som 
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de inte representerar i verkligheten. Det är ganska vanligt att de socialt exkluderades situation 

blir osynlig i den politiska debatten. Forskningarna konstaterar att medellivslängden för dem som 

bor i förorter är betydligt kortare än för dem som har högre social status. Konsumtion av alkohol, 

drogförsäljning, dåliga livsvillkor och stress gör att människor som bor i förorter tenderar att dö 

vid tidigare ålder. Liknande de amerikanska hiphoppare, försöker de svenska artisterna göra sina 

röster hörda via dem kanalerna de har tillgång till, till exempel låttexter.46 

Sernhede går lite djupare in på Appandurais teori, som syftar till att belysa förutsättningarna man 

fick i samband med informationssamhällets era. Individen fick möjligheter att uttrycka sina 

åsikter, forma motstånd och kämpa för sina rättigheter via till exempel media. Han talar även om 

att de elektroniska medierna skapar möjligheter för de aktiva individerna med kapacitet för 

kritisk reflektion. Appandurais nämner också ett fenomen som han kallar för diasporas of hope, 

där det menas olika slags bilder och berättelser av möjlig förändring, som knyter ihop socialt 

utstötta individer i hela världen, vilket hade varit omöjligt utan den moderna media.47 

Olika forskare har dock olika syn på fattigdomen och dess rötter. Meads teori om arbetslöshet 

syftar på att belysa nödvändigheten med att uppfostra de fattiga via en anpassande statens 

politik. Mead antar att människans arbetslöshet handlar om bristen på motivation. Han pratar om 

att vissa etniska grupper har vad han kallar för non-working psychology, som gör att de väljer ett 

arbetslöst liv före ett arbete. Han påstår att människor från etniska minoriteter är mer passiva 

jämfört med andra grupper, då de saknar förmågan att se fördelar med att ha ett jobb. Enligt 

Mead handlar fattigdomen för det mesta om sviktande moral och avvikande karaktär. 

Konsekvenserna med det kan bli att de arbetslösa ses som defekta andraklassmedborgare.48 

Precis som i låten The message, där rapparen säger: ”It's like a jungle sometimes. It makes me 

wonder how I keep from goin' under.”49, jämför Sernhede förorter med en betongdjungel, där 

ungdomar framställs som kriminella och ociviliserade. Media gjuter bara olja på elden där tv och 

tidningar skapar stereotypiserade bilder på invandrare och deras våldsamma beteende. Här ser vi 

                                                           
 

46 Sernhede, 2007 
47Sernhede, 2007 
48 Sernhede, 2007 
49Grandmaster Flash, 1982 



15 
 
 

liknelser med den amerikanska media som framställde afroamerikaner som hotfulla och 

problematiska.50 Likadant som i USA gör hiphoppare sina röster hörda genom att skriva låter om 

polis, diskriminering och deras tuffa vardagsliv.51 

Sernhede diskuterar diskriminering och rasismen I form av bland annat användning av begreppet 

invandrare. Författaren drar en parallell mellan amerikanska niggas och svenska svartskallar, 

där ungdomarna själva definierar sig med dessa ord och laddar dem på sitt eget sätt.52 

För att försvara sitt område och sin identitet börjar människor leva upp till dem föreställningar 

samhället har av dem, vilket skapar en självuppfyllande profetia. Detta I sin tur leder till att det 

området blir ännu mer segregerat och marginaliserat. De som bestämmer sig för att klättra upp på 

klassteget i till exempelden amerikanska getto förlorar respekt bland sina kamrater i området. 

”De försöker bli vita. De lämnar sina bröder och systrar.”53 

 

6.0 Metod 
 

Vi kommer att göra en strukturalistisk textanalys, det innebär att vi kommer att tolka låttexterna 

inte bara efter meningar(vad som skrivits) utan också vad orden eller meningarna konterar, ifall 

de kan ha olika eller flera betydelser. Ett exempel de tar upp i boken är hur katt kan både referera 

till djuret katt men blir även i semiologin den mentala representationen av ett sådant djur.54 

Materialet kommer att studeras på ett sätt som den ryska formalismen, där poetiskt språk och 

lingvistiskt språk särskiljs. Vi kommer att studera texterna som poetiska språk, där texterna är 

mer expressiva och appellativa. De synliggör det diktade språkets utryck, fokuserar på 
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förhållandet mellan form och innehåll i budskapet. Det får oss att reflektera över vad som blir 

sagt och hur det sägs.55 

Vi kommer att utgå från teman som vad låtarna säger om ras, klass och samhälle. Låttexterna 

kanske inte är verklighetstrogna eller sanningsenliga men det är själva diskursen som blir 

intressant vad låttexterna säger om samhället, vad de säger om raser, klass, statliga 

verksamheter.56 Det är alltså låtarnas innehåll vi ska analysera för att se beskrivningar av 

dåtidens gettosamhälle, artisternas livserfarenheter samt hitta gemensamma mönster för hur olika 

artister tolkar och utrycker samhället de lever i. 

 

6.1 Urval 

Vi valde 10 låtar från artister som var verksamma under 1980-1990 talet. Låtarna har inte valts ut 

efter kommersiella framgångar utan istället efter deras status och anseende inom hiphopmusiken, 

budskap och innehåll.    

Vi kommer att fokusera på låtar som speglade hur samhället och vardagen såg ut för många som 

levde i förorter. Låtarnas artister kommer själva från förorter som Brooklyn, Queensbridge och 

Compton som är kända som speciellt utsatta områden med hög fattigdom, ungdomskriminalitet 

och segregering.  

Städer som New York och Los Angeles ses oftast som två av hiphopens hemstäder, där hiphopen 

föddes och utvecklades under 1980-1990 talet. Andra ställe och år är mindre kända och visar 

därför inte lika detaljerad bild på hiphopens uppväxt. De låtarna vi har valt består utav: 

-The Message, Grandmaster Flash 1982 

-N.Y. State of mind, Nas 1994 

-Mathematic, Mos Def 1999 

-Fight the power, Public Enemy 1990 

-Suicidal thoughts, Notorious B.I.G 1994 
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-Mind is playing tricks on me, Geto Boys 1991 

-I don’t give a fuck, 2pac 1991 

-C.R.E.A.M, Wu Tang Clan 1993 

-Fuck the police, N.W.A 1988 

-Mr Nigga, Mos Def 1999 

 

6.2 Genomförande 

Vi både lyssnade på låtarna samt använde internetsidor som lägger fram låttexter för att läsa och 

analysera låtarna i detalj, låtarna är i snitt 3-5 minuter långa. 

 

6.3 Etik 

Alla låtar är offentliga och tillgängliga för alla internetanvändare. Vi källhänvisar alltid när det 

gäller enskilda citat samt låtar i helhet. Vi undviker att använd känsliga begrepp som 

förolämpningar, kränkningar och svärord. Däremot så ändrar vi inte och undviker inte känsliga 

begrepp när vi citerar själva låttexterna.  

6.4 Bearbetning 

Vi analyserar var och en av texterna, försöka hitta teman för hur de beskriver samhället och sin 

vardag, känslor och budskap. Vidare kodar vi det insamlade materialet och kopplar det till teorier 

som vi använder oss av. 

6.5 Metodproblem 

Ett av problemen vi stötte på under själva analysen av materialet var att det kunde vara svårt att 

tolka metaforer, meningar med flera betydelser då dessa kan interpreteras på olika sätt. 

För att få en bättre förståelse över sådant tog vi hjälp utav hemsidan rap.genius.com. Det är en 

etablerad hemsida för låttexter där medlemmar kan tolka verser och låttexter, och dela dem med 

allmänheten.  
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7.0 Resultat/Analys 
 

7.1 Kriminalitet 

Kriminalitet är ett ganska vanligt tema i rapmusik, där det är vanligt att artisterna kommer från 

problemområden med hög kriminalitet eller att de försöker återspegla eller upprätthålla gangster 

ideal som oftast ses som förstärkande och maktgivande. 

“I'm suited up in street clothes, hand me a nine and I'll defeat foes. Y'all know my steelo with or 

without the airplay. I keep some E&J, sitting bent up in the stairway. Or either on the corner 

betting Grants with the cee-lo champs, laughing at baseheads tryna sell some broken amps.”57 

Nas beskriver i en förstaperson narrativ en gata, hur han är klädd, hur han sitter vid trappor eller 

står vid ett hörn och spelar tärning(cee-lo). Han beskriver här en rumslighet då han i detalj 

återberättar scenariot. “I'm suited up in street clothes” det går att se citat på det sättet att Nas 

som har gatan som sin arbetsplats tar på sig “street clothes” som i sin tur symboliserar hans 

office suit. 

“Baseheads tryna sell some broken amps” går formulerat så att det går att interpretera på två 

sätt: “Baseheads” är som är ett slangord för drogmissbrukare som försöker sälja ”broken amps”, 

som både kan betyda att dessa drogmissbrukare vill sälja trasiga stereos eller dålig amfetamin.58 

Karaktären blir på många sätt en produkt av sin omgivning som format honom likt Bourdieu 

beskriver i sin teori kring habitus.59Att han är beväpnad indikerar att även han också säljer 

droger, eller att han har den för att han känner att den förser honom med säkerhet i den miljön 

han vistas i. Om vi ser gatan som Nas arbetsplats, kan då vapnet symbolisera hans 

arbetsutrustning.60 
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”So now I'm jetting to the building lobby, and it was full of children probably couldn't see as 

high as I be.”61 

Den här versen berättar essentiellt om två saker, det första är hur barn dyker upp mitt i allt kaos 

som händer runt omkring. Gängrelaterat våld kan leda till att barn faller offer för våldsamma 

gänguppgörelser.”probably couldn't see as high as i be” kan också indikera att han är högre än 

barnen samt att de inte kan se hur ”hög” han är(påverkad av cannabis).62 

“I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. 

I think of crime when I'm in a New York state of mind.”63 

Det är ett av de mer kända citaten från N.Y. State of mind. Det geniala med den versen är hur den 

konnoterar flera saker. Den indikerar hur ”sovandet” och ”döden” är har likande 

sinnesförfattningar, då det är de gångerna som man är utanför verklighet. Den har också en till 

betydelse som berättar om ifall man ”sover”(eller inte är uppmärksam) i New Yorks gator så 

riskerar man att ”dö”. Det är också en anspelning på ett av New Yorks smeknamn, som är 

”staden som aldrig sover”. “Walls of intellignce” kan både syfta på övervakningen i gettot som 

genomförs av staten och polisen, att folk lever där inom gränserna för vad som lagen tillåter och 

auktoriteterna i samhället tillåter. Det kan även vara en metafor för hjärnas begränsningar, att 

livet definieras efter vad som hjärnas förståndkan uppfatta. I den sista meningen så utrycker Nas 

hur New York för honom konnoterar “kriminalitet”.64 

 

7.2 Fattigdom 

 

“I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. 

Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get 

away but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car.”65 
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Utmärkande drag som definierar utsatthet och fattigdom förekommer mycket i ”The 

message”där Melle Mel berättar om alltifrån råttor, som springer runt omkring, glassplitter, 

lukten av piss och en hopplös livssituation som han sitter fast i:”I guess I got no choice”. Hela 

låten The Massage är impregnerad med depression och hopplöshet. Melle Mel beskriver 

vardagslivet i gettot som består av familjeproblem, fattigdom och diskriminering. ”It's like a 

jungle sometimes, It makes me wonder how I keep from going under”. Det är övergripande 

teman som präglar igenom The Message där artisten själv frågar sig hur han fortfarande orkar 

med det här livet.66 

“A man with a dream with plans to make cream which failed; I went to jail at the age of fifteen. 

A young buck selling drugs and such who never had much. Trying to get a clutch at what I could 

not”.67 

I C.R.E.A.M berättar Inspectah Deck om hur han som femtonårig började sälja droger och fick 

sitta i fängelse för det. "Such who never had much” kan antyda att det var fattigdom som drev 

honom till att börja sälja droger från början. Det brukar finnas ett slags kausalt samband i hur 

människor drivs till kriminalitet genom sin socioekonomiska livssituation. Han fick sitta tid i 

fängelset trots att han bara var femtonår. “Life as a shorty shouldn't be so rough”, vid femtonårs 

ålder hade Inspectah Deck hunnit växa upp i fattigdom, sälja knark och hamna i fängelse för det. 

Det är väldigt mycket problem för en tonåring.68 

Mathematics är en annan låt som berör många teman som strukturell rasism, stigmatisering och 

framförallt fattigdom och svårigheter med att ta sig ut från det: 

“Working-class poor: better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say 

evacuate your sleep, it's dangerous to dream.”69 

Här menar Mos Def att arbetsklassen inte ens har tid för att sova tillräckligt. Ingen bryr sig om 

friheten och rättigheter. De fenomen är meningslösa i samhället där arbetsklassen inte kan få 
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nytta av dem. Mos Def menar även att det kan vara farligt att drömma för mycket, då du kommer 

att inse hur mycket drömmer skiljer sig med verkligheten och är nästan omöjliga att uppnå.70 

I The Message berättas det också om livet som ett ”fängelse” både som att bli fängslade fysiskt i 

ett fängelse men det konnoterar också gettot som ”fängelse” och hur de i slutändan leder till 

dennes död i förtid.71 

“Being used and abused to serve like hell. Til one day, you was found hung dead in the cell. It 

was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But 

now your eyes sing the sad, sad song. Of how you lived so fast and died so young so.”72 

Att gettot ses som en fängelseliknade miljö är något som förekommer i många av de andra 

låtarna också, som i en av Inspechta Decks verser i C.R.E.A.M: “But as the world turns I learned 

life is hell. Living in the world no different from a cell”.73 Inspectha Deck nämner tidigare i låten 

att han som 15 åring suttit i fängelse för att ha sålt droger. Gettot isolerar individer i en värld som 

för honom inte skiljer sig förmycket från en fängelse cell.74 

 

7.3 Ideal 
 

Idén om den rika och lyckade knarklangaren kan man se speglas i Nas låten N.Y. state of mind, 

där han i en vers rappar om hur han drömmer om att vara en rik gangster som njuter av det rika 

livet: 

“Be havin dreams that I'ma gangster – drinkin Moets, holdin Tecs. Makin sure the cash came 

correct, then I stepped. Investments in stocks, sewein up the blocks to sell rocks, winnin gunfights 
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with mega cops. But just a nigga, walking with his finger on the trigger Make enough figures 

until my pockets get bigger.”75 

Samtidigt så är han medveten om att det bara är en dröm och förklarar att i verkligheten så vill 

han bara tjäna pengar för dagen, ”walking with my finger on the trigger” anspelar på en paranoia 

av att någon kanske är ute efter att döda honom och att han har pistol för säkerhets skull. Det 

anspelar också på att pistolen är knarklangarens arbetsredskap, likt vad en hammare är för en 

snickare.76“Winning gunfights with mega cops” utrycker en föreställning kring polisen som en 

övermäktig kraft, och en fantasi av att vinna/ besegra dem, vilket återberättar de ”vi och dem” 

strukturerna och den misstro som byggts mellan polisen och invånarna i gettot. Allt detta är en 

idealbild på hur de flesta i getto vill vara, vinna i strider mot polisen och tjäna så mycket pengar 

som möjligt utan att anstränga sig.77 

Liknande teman behandlas i låten C.R.E.A.M, skriven av Wu Tang Clan år 1994. Här ser vi en 

livshistoria av ett gettobarn som växte upp i en förortsmiljö full med droger och kriminella 

förebilder. ”And let's start it like this son, rolling with this one and that one, Pulling out Gats for 

fun, But it was just a dream for the teen who was a fiend”78 Här beskriver Raekwon sin egen 

erfarenhet av när han var knarklangare och såg det livet som eftersträvansvärt, vilket lede honom 

till att själv börja missbruka droger och att det bara är en dröm för ”fiends”(som är ett slagord för 

missbrukare).  

I låten The Message menar artisten att små barn växer upp med en idé om att det alltid är bara de 

som är kriminella som lyckas i livet. Varje dag ser de exempel på framgångsrika knarklangare 

och mördade klasskamrater.79 

“You'll admire all the number-book takers. Thugs, pimps and pushers and the big money-

makers. Driving big cars, spending twenties and tens. And you'll wanna grow up to be just like 
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them, huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers. Pickpocket peddlers, even pan 

handlers”80 

Låten beskriver också hur det för de flesta i gettot i slutändan dör i tidig ålder med en kniv i 

ryggen eller snara runt halsen.81 

I Matematics talar Mos Def också om hur gangster idealen och dålig uppfostran leder barn och 

ungdomar in i dåliga vägar. 

“You in the Terrordome. Full of hard niggas, large niggas, dice-tumblers. Young teens and 

prison greens facing life numbers. Crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods 

can't spell but they could rock you in PlayStation.”82 

Han jämför miljön han lever i med Terrordome, en skräck full med droger som förstör 

människors liv. Missvisande prioriteringar i form av PlayStation och kick, som man får när man 

tar droger lämnar åt sidan riktiga problem som fattigdomen, kriminalitet och sjukdom. I strävan 

efter att vara cool förblindar man sig själv för det verkliga livet med dess fara och konsekvenser 

av feltagna beslut. “Young bloods can’t spell but they could rock you at playstation”. Mos Def 

lyfter fram hur problematisk lågutbildning är i gettot, ”youg bloods” skulle också kunna anspela 

på unga Bloods(som är ett gangstersyndikat). Tonåringar kanske blir kriminella istället för att 

stanna i skolan och utbilda sig själva.83 

I låten Fight the power så avfärdar Chuck D och Public Enemy idoler som Elvis och John Wayne 

och belyser hur han ser dem som rasister. 

”Most of my heroes don't appear on no stamps. Sample a look back you look and find nothing 

but rednecks for 400 years if you check.”84 

Han passar även på att ge en känga till stora ikoner som förekommer på ”stamps” (frimärken) 

som har bestått av 400 år av ”rednecks”. Han syftar på hur de som förkommer i frimärkena var 
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plantageägare, slavförsäljare, rasister och slavägare.  De som grundade USA som bland annat 

George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock är sådana figurer som man målar upp 

och lyfter fram som hjältar fast som också upprätthöll svarta amerikaners utsatta position i 

samhället som slavar.85 

  

7.4 Diskriminering 
 

Utifrån de analyserade låtarna ses livet i gettot och det afroamerikanska samhället som 

avvikande, där människor uppfattas som andrahandsmedborgare, då en enskild individ hamnar i 

en fatalistisk situation där de inte kan påverka sitt eget liv. 2pacs I don’t give a fuck handlar om 

diskriminering mot de mörkhyade, där även idag afroamerikaner behandlas som slavar. ”I see no 

justice. All I see is niggas dying fast. The sound of a gun blast. Then watch the hearse pass. Just 

another day in the life 'G'”.86 2pac berättar om stereotypiserade bilder på de svarta, som inte ens 

ses som individer av det priviligierade vitas samhälle. 

“The cabs, they don't wanna stop for a brother, man. But damn near have an accident to pick up 

another man. I went to the bank to cash my check. I get more respect from the mothafucking 

dope man.”87 

Hela låten är ett motstånd mot orättvisor som 2pac upplever i sitt liv. Det är en explosion av 

känslor, aggression och trötthet.88 

Samma tema behandlar N.W.A i sin låt Fuck the police, som handlar om diskriminering mot 

afroamerikaner, förutfattade meningar om att om en är mörkhyade då säljer han droger, är 

kriminell med mera. ”So police think, They have the authority to kill a minority.”89Låten 

behandlar rasism och maktmissbruk hos poliser som töjer på gränserna och har en 

misstänksamhet mot afroamerikaner. ”Searchin my car, lookin for the product. Thinkin every 
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nigga is sellin narcotics. You'd rather see me in the pen, then me and Lorenzo rollin in the 

Benzo.”90De förnekar dock inte att de faktiskt är farliga och kan stå för sina rättigheter. Det blir 

som en sorts ”självuppfyllande profetia” där de på många sätt utrycker en vilja av att uppfylla 

den stereotypa bilden polisen har av dem:91 ”Punk police are afraid of me. A young nigga on a 

war path. And when I'm finished, it's gonna be a bloodbath, of cops, dyin in LA. ”Det är som att 

den frustrerande tillvaron blir en reaktion som gestaltas i motstånd och mothugg. 

Fight the power av Public Enemy syftar på att uppmuntra afroamerikaner att kämpa för sina 

rättigheter och stå upp som en gemensam ”Community”. Hiphopgruppen poängterar hur de flesta 

historiska förebilder i USA är vita rasister: ”Sample a look back you look and find, Nothing but 

rednecks for 400 years if you check”.92Tillsammans kan vi kämpa emot makten och orättvisor, 

menar Public Enemy. De poängterar även” the rhymes designed to fill your mind”93att det är 

viktigt att vidga sina vyer och börja tänka/reflektera, vilket är vad Public Enemys låtar gjort sig 

kända för.94 

“To revolutionize make a change nothing's strange. People, people we are the same. No we're 

not the same. Cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get 

careless.”95 

Här försöker Public Enemy förmedla andra medlemmar i ”community” om hur viktigt det är att 

ta ställning i kriget mot diskriminering. Det är dags att sluta följa strömmen, leva ett gettoliv fullt 

med droger och fattigdom. Vi kan även spekulera oss fram till att Public Enemy försöker visa att 

de ideal som folket har är missvisande. Det är dags för förändringar.96 

Chuck D berättar i sin bok bland annat om hur viktigt det är för minoritetsgrupper i samhället att 

ha en ”community”. För att en minoritet ska ha en stark ”community” så behöver den ha egen 

kontroll över saker som utbildning, ekonomi, brottsbekämpning. De måste kunna lära ut till 

                                                           
 

90N.W.A, 1988 
91Elias & Scotson, 2010 
92Public Enemy, 1990 
93Public Enemy, 1990 
94 Genius, 2015 
95Public Enemy, 1990 
96 Genius, 2015 



26 
 
 

ungdomarna genom ett ”svart” perspektiv istället för att lära dem genom det dominerande ”vita” 

perspektivet. Ett ”system of education” som Du Bois talar om innebär mänsklig träning inom 

såväl som utanför skolan som formar och utvecklar såväl ungdomar som vuxna.97 

Idén om hur hiphopen kan förstärka afroamerikansk ”community” skulle man kunna säga 

avfärdar Mos Def i sin låt Hiphop: “Hip Hop will simply amaze you, Praise you, pay you. Do 

whatever you say do. But black, it can't save you.”98 

Här talar man om hiphopen som bara en musikgenre, som tyvärr inte kan förändra system och 

samhällsstrukturer. Hiphop har blivit ett sätt att uttrycka sina känslor. Den har genomgått en 

enorm utveckling och är nu känd i hela världen. Dock är den fortfarande bara text och melodi 

som inte har tillräcklig makt för att ändra på hela samhället, människans kultur och vanor som 

man hade bildat i hundratals år. Mos Def säger att hiphop är mäktig, den kan göra dig rik, den 

kan förvåna dig och göra dig glad, med den kan inte rädda dig. De kan inte rädda dig som artist, 

den kan inte rädda den svarta ”community” och den kan verken rädda eller förändra den 

fastetablerad kultur.  

2pac hade manga låtar som utryckte vädligt mycket frustration av diskriminering. ”They done 

pushed me to my limit, I'm all in I might blow up any minute”99 Påminner mycket om The 

Messages versen ”Don't push me ’cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my 

head”.100Här menas det att diskrimineringen och press som samhället lägger på rapparna har nått 

sina gränser. De varnar för konsekvenserna och säger att de snart kommer explodera, svara på all 

aggression med ännu mer aggression.101 

”And now I'm in the back of the paddy wagon. While this cop's bragging about the nigga he's 

jackin'.”102Här hänvisar 2pac till diskrimineringen av den svarta befolkningen som visar sig i 

olika former. Polisen blir stolta över sig själva då de fångar en svart man, för de tro sig göra 
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världen bättre och mindre kriminell, då de anser att all kriminalitet utgår från afroamerikaner.103 

2pac utrycker hur han tröttnat och fått nog av hur samhället stigmatiserat dem, hur illa de blir 

behandlade av inte bara polisen utan också av olika institutioner i samhället som banken, ”I went 

to the bank to cash my check I get more respect from the mothafucking dope man”.104 Det blir 

intressant att han jämför och menar att han får mer respekt av knarklangare(dopeman) än av 

bankpersonalen.   

“Mama told me there'd be days like this. But I'm pissed, cause it stays like this. And now they're 

trying to ship me off to Kuwait? Give me a break, how much shit can a nigga take? I ain't going 

nowhere no how Bush wanna throw down? Better bring the gun, pal. Cause this is the day we 

make 'em pay. Fuck bailing hay, I better spray with an AK. And even if they shoot me down. 

There'll be another nigga bigger from the mothafuckin' underground.”105 

2pacs mamma var en aktiv black panter medlem, hon influerade 2pac väldigt mycket under hans 

uppväxt. Trots att han viste sedan tidigare om denna typ av diskrimineringen mot afroamerikaner 

som fanns i Amerika, kan han inte blunda för det och låtsas som att det ska vara så. Ingenting 

hade verken ändrats eller förbättrats sedan flera år tillbaka, enligt 2pac. Han är trött på en sådan 

behandling, systematisk diskriminering från flera myndigheter och instanser. 2pac bestämmer sig 

för att betala med samma mynt och med samma aggressivitet. Han vill att Bush kommer och 

möter honom face-to-face och menar att han med en AK kommer börja skjuta mot polisen och 

även om de lyckas döda honom, kommer det finnas andra som sätter dem på plats.106Det går att 

återkoppla till hur polisen och staten ses som antagonister som man vill övervinna och besegra.   

Mos Defs låtar behandlar också diskriminering gentemot afroamerikaner på olika sätt i låtar som 

Matematics och Mr nigga. Mr nigga berättar om fördomar, rasism och bemötande av 

afroamerikaner: 
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“Is it fair, is it equal, is it just, is it right? Do you do the same shit when the defendant face is 

white? If white boys doing it, well, it's success. When I start doing, well, it's suspect.”107 

Liksom I Don´t Give a Fuck utrycker låten en stark frustration emot etablerade koloniala 

tankesystem som många svarta blir offer för i områden som rättssystemet, populärkulturen, 

nyheterna eller i vardagliga möten med andra människor. Med verser som “They think that 

illegal's a synonym for negro” så belyser Mos Def hur det finns föreställningar och fördomar och 

idéer kring hur man konnoterar svarta amerikaner till illegala handlingar eller problem i 

samhället. Mos Def belyser också hur koloniala tankesystem och hur kolonialismen påverkat den 

afroamerikanska befolkningen.108 

“Don't hate me, my folks is poor, I just got money. America's five centuries deep in cotton 

money. You see a lot of brothers caked up, yo straight up. It's new, y'all livin off of slave traders' 

paper.”109 

Han poängterar bland annat att afroamerikaner oftast är fattiga i USA och eftersom de tvingades 

komma till Amerika som slavar har de som ”community” bara nyligen fått pengar. Han upplyser 

också hur USA grundades genom och drog nytta av den systematiska rasismen och slaveriet som 

präglade dess historia.110 

I Mathematics så går Mos Def inpå flera olika teman, där han bland annat privatisering kring 

fängelser, statlig och polisär övervakning i getton. 

“Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison still living. 

Join the other 5 million under state supervision.”111 

De som hamnar i getto förknippas då direkt med något avvikande och farligt. Medborgare i 

förorterna befinner sig under ständigt kontroll av polisen. Kontrollen blir ofta överdriven då 

människor känner press på sig själva, de får paranoia och rädslan. De som hamnar i fängelse kan 
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inte räkna med att deras straff tar slut när de släpps fria, utan att de kommer att kontrolleras av 

staten i resten av sitt liv.112 

Mos Def berättar i Mathematics också om hur människor ses som siffror i olika byråkratiska 

system. Siffror på de arbetslösa, kriminella och marginaliserade. ”2 columns for "who is" and 

"who ain't niggas".113 

 

7.5 Depression 

 

Mind Is Playing Tricks On Me är en annan låt som behandlar paranoia och depression i gettot. 

Liksom Suicidal Thoughts och The Message så försöker inte låten glorifiera eller romantisera 

livet i getton, utan den snarare berättar om hur det kan vara psykiskt påfrestande att leva i en så 

utsatt miljö. Scarface rappar om sömnsvårigheter, depression, paranoia och självmordstankar, 

vilket kan kopplas till teorin kring fatalistiskt tillstånd, där personen genom en känsla av 

maktlöshet och hopplöshet blir driven till att ta självmord.114 

“At night I can't sleep. I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. 

Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My 

mother's always stressin' I ain't living right. But I ain't goin' out without a fight. See, every time 

my eyes close I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the 

AK'. But I don't know who it is so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the 

covers. When I awake I don't see the motherfucker”115 

Han kan inte sova med tanke på allt som pågår ute på gatan. Människor runt omkring honom dör 

varje dag och han misstänker att det är snart hans tur. Här kan vi även gissa att artisten hade gått 

igenom saker som ledde till att han blev stressad och rädd. 
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En annan poäng han talar om är hur han som fader har ett ansvar gentemot sitt barn, som han inte 

vill ska växa upp faderlös. Det var vanligt under 1980-1990 talet att barn växte upp med en 

ensamstående förälder som oftast var mamman.116 

“Having fatal thoughts of suicide. Bang and get it over with. And then I'm worry-free, but that's 

bullshit. I got a little boy to look after. And if I died then my child would be a bastard.”117 

Begår han självmord så kommer hans barn sakna en fadersfigur i sitt liv eller ersätta denne med 

någon eller något annat som kanske skulle vara ett dåligt inflytande till honom eller henne. 

Huvudkaraktären är rädd att barnet ska gå på hans fotspår och syssla med droger och 

kriminalitet.118 

Bigge rappar i låten Suicidal thought som självmordstankar och berättar sin livshistoria som är 

full med droger, lögner, kriminalitet och självhat. Nu har han nått den punkten som låten The 

Message har tagit upp. “Don't push me ’cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my 

head”.119En gräns där personen hamnar i ett fatalistiskt tillstånd där de inte ser många andra 

utgångar än genom självmord. Han hatar sig själv så mycket att han vill ta självmord, döda både 

sin kropp och sin själ.120 

“When I die, fuck it, I wanna go to hell, ‘Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fuckin' 

tell!”121Huvudkaraktär i låten når en punkt där han inser att det livet som idealiseras av gettobarn 

är inte någons drömliv. Han kommer fram till att han i verkligheten inte hade gjort något av 

värde i sitt liv. Han kallar sig även för ”a piece of shit”, vilket betecknar en depression och hat 

mot sig själv. Bigge vill hamna i helvetet, då han anser att han är inte är en bra människa som 

hade passat in i paradiset.122 
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”Hangin' with the goodie-goodies loungin' in paradise...Fuck that shit! I wanna tote guns and 

shoot dice.”123 Han är så van med den bilden av sig själv som värden målade så att han 

föreställer sig att livet efter döden ska se ut på ett liknande sätt. Bigge vill inte leva vanligt, han 

vill hellre ha på sig vapen och fortsätta med gangster-livet.124 

”All my life I been considered as the worst, Lyin' to my mother, even stealin' out her purse, 

Crime after crime, from drugs to extortion, I know my mother wished she got a fuckin' abortion. 

She don't even love me like she did when I was younger”.125 

Den här delen av låten liknar en bekännelse. Huvudkaraktären delar med sig av sina upplevelser 

till hans vän och säger att han under hela sitt liv kände sig som och behandlades som en dålig 

människa. Han levde upp till den bilden av sig själv genom att syssla med kriminalitet och 

droger. Situationen har gått så långt att till och med hans egen mamma blev drabbat, vilket han 

ångrar djupt. Bigge tror att hon är så trött på alla problem hennes son hade orsakat så att hon 

ångrar att hon inte gjorde abort.126 

“I swear to God I wanna just slit my wrists and end this bullshit. Throw the Magnum to my head, 

threaten to pull shit. And squeeze, until the bed's completely red. I'm glad I'm dead, a worthless 

fuckin' buddha head.”127 

Bigge fantiserar om olika sätt att ta självmord på. Han vill inte spendera en enda minut i det livet 

som han hatar, han utrycker även att döden blir en glädje för honom, jämfört med lidandet han 

går igenom nu. Artisten ser sig som en svag knarkare som inte förtjänar att ta plats i denna 

världen.128 

“People at the funeral frontin' like they miss me. My baby momma kissed me, but she glad I'm 

gone.”129Här utrycker han också en övertygat om att hans död kommer glädja folk, att han bara 
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orsakar problem och ondskan. Även hans familj kommer känna en lättnad när Bigge 

försvinner.130 

 

8.0 Diskussion 
 

8.1 Fält 

Vi valde att förhålla oss till bland annat Bourdieus fält-teori för att svara på frågeställningar i vår 

uppsats. Utsatta förorter bildar ett slags fält med sina egna normer och värderingar, specifika just 

för det fältet. Varje medlem i fältet har en särskild mängd på det relevanta kapitalet, som krävs 

för att behålla sin position.131 

Kriminalitet, afrikanskt ursprung, marginalisering, låg status, rap och droger är en del av dem 

saker som är accepterande och omfattarfältet, det vill säga fältets doxa. Däremot hade det varit 

svårt att kunna föreställa sig till exempel en vit politiker som får tillgång till samma fält.  

Inom ett sådant fällt kan vi tänka oss att det sociala kapitalet spelar en viktig roll. Kontakter och 

nätverk bildar ens reputation samt skapar ett starkt stöd som kan vara väldigt relevant inom just 

det fältet, då medlemmarna ofta utsätts för risker.  

Ekonomisk kapital är ömsesidigt beroende av det sociala, det vill säga ju mer ekonomisk kapital 

man har desto större blir det sociala kapitalet. Mer pengar leder till mera makt. Däremot kan det 

inte hävdas att det ekonomiska kapitalet är avgörande, då majoriteten av fältets medlemmar är 

fattiga. Dock får de som gjorde sitt namn genom kriminalitet och blev rika på det prestige och de 

högsta positioner inom fältet.  

Kriminalitet är på det sättet en del av fältet, som är mer eller mindre acceptabelt för de flesta 

medlemmarna, då alla av dem analyserade rapparna har tagit upp just kriminalitet som en 

väsentlig del av sitt liv. Alla hade på något sätt haft kontakt med kriminalitet antingen genom att 

utgöra det eller drabbas av det.   
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Om vi analyserar majoritetssamhället utifrån fält-perspektiv, där vita överklass utgör ett eget fält 

och håller sina gränser för dem som inte har rätt att koma in i fältet, så ser vi att både majoritets- 

och minoritets-fälten är ganska identiska när det gäller strukturering.  

I låten Fight the power jämförs det de vitas och de svartas ideal, där det ena fältet avgudar och 

idealiserar historiska figurer som Elvis och John Wayne, medan idealtyper i förorten har andra 

förebilder som är kopplade till förorter och gettot blir till exempel Tony Montana eller Rick 

”Freeway” Ross med mera. Sedan finns det förebilder inom själva ”comunityn” som Martin 

Luther King eller Malcom X.  

Enligt Bourdieu så är alla fält hierarkisk ordnade.132 I vårt fall befinner sig den priviligierade 

vitas fält på toppen, medan det andra fältet består av maktlösa ”andrahandsmedborgare”, som 

saknar tillgång till de vitas fält.  

När det gäller möjligheter och begränsningar inom olika fält133, så skiljer sig de två grupper 

ganska mycket. I ”de vitas” doxan ingår det bland annat hög utbildning och avstånd för 

kriminalitet och droger, medan ”de svartas” doxan accepterar kriminalitet och droger. Däremot 

när det gäller utbildning, så är det mer än frivilligt. I låten C.R.E.A.M rappar man bland annat om 

idealisering av den kriminella livsstilen och vägran för skolan och lagligt arbete. Acceptans av 

polismakten är också en tabu inom det avvikande fältet. Polis anses vara fiende i alla 

sammanhang. 

Bourdieu tar upp ett fenomen som han benämner symboliskt våld, en sorts av ”mjuk”, indirekt 

våld som de allra mäktigaste individer inom det priviligierade fältet använder gentemot dem som 

befinner sig utanför det. Allt detta görs för att behålla hierarkin som finns i samhället samt för att 

undvika att de ”obehöriga” får tillgång till fältet.134Det symboliska våldet utgörs i form av bland 

annat stereotypiserade bilder på den svarta befolkningen i media samt indirekt och direkt 

diskriminering.  
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Bourdieu nämner som exempel utbildningsystemet, som syftar på att påtvinga majoritetens 

kultur och språk resten av samhället, det vill säga acceptera majoritetens dominans. Forskaren 

påstår att skolan överför kapital till ”de rätta avringar”, som anses ha ”rätt bakgrund”, vilket 

förstärker hierarkier och försvårar för de ”oprivilegierade” att integrera med resten av 

samhället.135 

Allt detta leder till att de marginaliserades fältet skapar sina egna ideal som avviker från 

standaren. Den blir någon sorts ”motstånd”, reaktion på de idealen och normer som påtvingas av 

majoriteten.  

Rapparen Chuck D blir dock lite mer realistisk och förklarar i sin bok vikten av en bra utbildning 

samt problem med kriminalitet och droger. Han agiterar för att kämpa emot systemet på ett smart 

sätt: att lära ut till ungdomarna genom ett ”black perspektiv”, att bilda sitt eget priviligierat 

samhälle, där utbildning och kunskap idealiseras, medan kriminalitet och aggressivitet 

försvinner.136 

 

8.2 Etablerade och outsiders 

Invånarna i getto är en slags outsider från zon 3, som alltid betraktas som överlägsna och 

hotfulla. Zonen är segregerade och isolerade från resten av samhället, vilket förminskar enormt 

möjligheter för invånarna i zon 3 att integreras med andra.137 

Diskriminering har sina rötter i maktstrukturer, där de etablerade, som tillhör majoriteten utgör 

sin inflyttande över outsiders.138 Inte helt ovanligt att artisterna tar upp orättvisor som de stöter 

på vid kontakt med olika myndigheter, som polis eller bank, då de inte ses som enskilda 

individer, utan som representanter av den hotfulla minoriteten.      

Eftersom att de negativa särdragen tillskrivs hela zonen 3 och inte var och en medlem, sprider sig 

diskrimineringen på kollektivnivån och inte på individnivån. Den enskilda individen tappar sitt 
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värde och ses som representant av det utsatta området. Den förväntas då handla på ett visst sätt i 

enlighet med de fördomarna som finns om zonen, vilket skapar en så kallad självuppfyllande 

profetia, då den enskilda individen börjar själv tro på dem fördomarna samt leva upp till dem. 

Detta leder i sin tur att den i verkligheten börjar utgöra ett hot mot samhället samt förstärker de 

etablerades maktposition.139I 2Pacs, Public Enemys, Mos Defs, N.W.A.s och Grandmaster 

Flashs låtar hör vi tydliga uttalande om kränkning och diskriminering mot den svarta 

befolkningen. I bland annat 2Pacs Fuck the police ser vi en situation där självuppfyllande 

profetia uppstår. Polisen behandlar artisten som en andraklassensmedborgare, vilket väcker 

aggression i 2Pac. Han börjar leva upp till den bilden som de har på honom och beter sig som en 

kriminell.  

Social exkludering leder ofta till svåra konsekvensen, såsom depression och även självmord. När 

fantasier om lyckliga kriminella gangsta-liv faller ser individen den realistiska verkligheten, där 

fattigdom, isolering och döden tar en stor del av en förortsbo dagen. I låten Suicidal thoughtstalar 

Bigge om just det tillstånd då man inser verkligheten. En livsstil full med kriminalitet och lögner 

framkallar i huvudkaraktären självhat, som ledder till att han tar ett hemskt beslut- att ta 

självmord. Han kallar sig för ”pieceofshit” och tycker sig förtjäna att lida i helvetet, då han ser 

sig själv som en dålig människa, vilket kan förklaras med fenomenet ”självuppfyllande profetia”, 

då individen själv börjar uppfatta sig själv på samma sätt som samhället uppfattar honom.140 

Depression är en naturlig reaktion på orättvisor som sociala minoriteter möter. Zons 3 

segregering från zoner 1 och 2 försvårar situationen för den utsatta zonen. Isolering blir ännu 

synligare, makthierarkier kvarstår och integrationen försämras. Konsekvenserna blir drastiska 

både på individ- och på samhällsnivå.141 
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8.3 Habitus 

En intressant aspekt utav N.Y. State Of Mind är hur den både beskriver och gestaltar habitus i 

gettot. Nas beskriver ett tillstånd, ett scenario och en typ av liv. Han blir på många sätt en 

produkt av sin omgivning som format honom likt Bourdieu beskriver i sin teori kring habitus. 

Hans klädstil och att han är beväpnad är hans sätt att anpassa sig efter det habitus som existerar i 

det gettot som han målar upp och beskriver. Han berättar om hur han ser knarkare, folk som 

spelar tärning och som säljer droger, det är sådant den sociala världen han beskriver består av. 

Det låten handlar om är en sfär av fattigdom och kriminalitet som han formas och anpassas efter. 

Versen ”I think of crime when im in a ny state of mind.”142summerar på många sätt det habitus 

som Nas berättar om, det New York ”han ser” är kantat utav kriminalitet, fattigdom och droger 

men det behöver inte vara vad andra i New York med ett annat habitus upplever eller konnoterar 

New York med. Hans sociala och ekonomiska bakgrund spelar in på hur han utrycker sin egen 

verklighet.     

Låten The Messagetar också upp ett habitus som består av fattigdom och depression i gettot. Den 

beskriver väldigt detaljerat själva miljön, samt hur artisten själv påverkas utav den fatalistiska 

miljön som han lever i som han beskriver som smutsigt, illaluktande och vandaliserat. Rapparen 

tar upp alla möjliga problem som människor i getton kan uppleva, prostitution, stöld, dålig/låg 

utbildning, inflation, strejker, migrän och arbetsskador, rädsla och kriminalitet. Det är sådant 

som utgör den sociala verkligheten som The Message speglar, det är vad habitus formas efter 

här.  

Versen”A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind.”143förklarar 

egentligen hur habitus fungerar, att man från början som barn är blind för mänskliga koncept 

som fattigdom, rikedom, kultur eller sociala sfärer. De växer in i dem och formas genom dem. 

“You'll grow in the ghetto living second-rate. And your eyes will sing a song called deep hate. 

The places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway”.144 
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Det är intressant hur den här versen berättar om habitus, artisten växer upp i gettot, med dåliga 

förutsättningar vilket leder till att han känner ett hat, omgivningen ser ut som en ända stor 

bakgata, vilket tyder på att det är osäkert, nergånget och farligt där. Det är den typen av miljö 

som formar hans hat i versen, och andra saker som gör att han blir ”close to the edge”.145 

 

Habitus har också en påverkan över vad man får för ideal och förebilder, i The Messasge berättas 

det om hur “You'll admire all the number-booktakers Thugs, pimps and pushers and the 

bigmoney-makers”.146Knarklangarna, gangstrarna och hallickar är de som ser mest lyckade ut i 

gettot, det är dem som har mycket pengar, kör runt i fina bilar och som folk inom fältet 

respekterar. Samtidigt finns det många hiphoppare som reproducerar, upprätthåller och förstärker 

föreställningen kring bland annat gangstrar som någonting att eftersträva. Låtar som Fuck The 

Police och I Don´t Give a Fuck utrycker förvisso frustration, motstånd och belyser 

maktmissbruk, rasism och stigmatisering. Samtidigt som de idealiserar och omfamnar 

gangsteridealet, föreställningen kring den svarte manen som samhällets kriminella 

problemskapare. Det finns på många sätt en stark medvetenhet från grupper och artister att 

förstärka en bild av dem som skrämmande och farliga som blir en reaktion på hur de själva 

framställs. Det är något man belyser i en av verserna i N.W.A.s100 Miles and Running: 

“Since I'm stereotyped to kill and destruct -Is one of the main reasons I don't give a fuck”.147 

Det blir på många sätt en självuppfyllande profetia som när de förstärker själva stereotypen av 

dem.  

2pacs I Don´t Give a Fuck behandlar även diskriminering, den berättar om hur illa samhället 

behandlar svarta amerikaner i USA, han berättar om misstro och avsky mot staten och polisen 

och om rasism. Låtar som I Don´t Give a Fuck och Fuck The Police blir som motstånd mot 

orättvisor och polisens maktmissbruk. 
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”I went to the bank to cash my check I get more respect from the motherfucking dope man”.148 

Här berättar rapparen i princip om hur han blir mer respekterad av knarklangare än av 

bankmannen, det uppstår på sätt och vis en hysteresis som Bourdieu talar om. Då han inte förstår 

eller blir accepterad i den här andra sociala världen. Han begränsas till att kunna förstå den 

gettots sociala värld, där han blir respekterad utav knarklangare men inte av bankmän.149 

N.W.A.s Fuck The Police belyser och lyfter fram diskriminering, maktmissbruk och rasism från 

framförallt polisen med verser som: 

”Searchin my car, lookin for the product. Thinkin every nigga is sellin narcotics. You'd rather 

see me in the pen Then me and Lorenzo rollin in the Benzo.”150 

Depression är teman som också behandlas i många av låttexterna, det beskriver på sätt och vis en 

social värld i en utsatt miljö som leder individen till psykiska påfrestningar. Mind Is Playing 

Tricks On Me handlar om sömnsvårigheter, depression, paranoia och självmordstankar. Vilket 

har mycket likheter till teorin kring det fatalistiska tillståndet. Där personen genom en känsla av 

maktlöshet och hopplöshet blir driven till att ta självmord.151 

 

8.4 Postkolonial teori 

Både idealtyperna som finns och diskrimineringen som afroamerikaner upplever ligger på många 

sätt rotade i kolonialistiska fantasier, dikotomier, och hierarkier som etablerats under USAs 

historia. Diskrimineringen som beskriva i låtarna är rotad i rasistiska diskurser med koloniala 

tankeställningar. Rapartisterna utrycker inte bara diskriminering för att de har en låg socio-

ekonomisk status eller för att de kommer från fattiga getton. Utan mycket utav frustrationen och 

motståndet som utrycks kommer från rasism som riktas mot afroamerikaner. Rasism och 
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diskriminering som kommer från institutioner, statliga myndigheter, skolsystem, rättssystemet, 

medierepresentationer och från poliser.152 

I Fuck The Police berättas det om övervåld, rasistiska skällsord och fördomar gentemot 

afroamerikaner i gettot. Men även mer dold typ av strukturellrasism beskrivs också där det i låtar 

som C.R.E.A.M och Matematics berättas det om alltför hårda och långa fängelsestraff som 

rättssystemet ofta drabbar afroamerikaner och framför allt ungdomar. 

I Globaliseringens Kulturer berättas det om hur koloniala dikotomier kvar lever och färgar av sig 

i samhället och i människors föreställningar kring grupper i samhället. Exempelvis är en vanlig 

kolonial föreställning att svarta människor ses som underutvecklade och barbariska i förhållande 

till de vita som ser sig själva som rationella och civiliserade.153 

“Is it fair, is it equal, is it just, is it right? Do you do the same shit when the defendant face is 

white? If white boys doing it, well, it's success. When I start doing, well, it's suspect.”154 

På många sätt visar vissa rappare en medvetenhet kring sådana postkoloniala diskurser, där 

rappare som Mos Def och 2pac i sina låtar ofta belyser ojämlika dikotomier mellan vita och 

svarta.  

 

9.0 Slutsats 
 

För att återkoppla till syftet med uppsatsen så var uppsatsens främsta syfte att studera hur hiphop 

speglar, utrycker och framställer samhället i USAs förorter i Los Angeles och New York. Vi 

utgick främst ifrån att vi ville undersöka hur hiphopartisternas individuella upplevelser utrycks i 

hiphopmusiken som diskurser för allmänna samhällsproblem. Vi avgränsade oss efter att 

analysera hiphop musik från 1980-1990, främst från New York och Los Angelses. Materialet 
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som studerades bestod utav låtar som N.Y. State Of Mind, Mathematics, C.R.E.A.M. och I Don´t 

Give a Fuck.  

Genom att tillämpa teorier som Bourdieus habitus och fält samt Elias teorier kring etablerade 

och outsiders så fann vi att texterna handlade mycket om utanförskap, rasism och fattigdom. Vi 

kategoriserade innehållets olika teman vi fann efter kriminalitet, fattigdom, ideal, diskriminering 

och depression. Det fanns alltså gemensamma mönster för hur rapparna valde att beskriva och 

utrycka samhället på. Bland annat så utrycker låtar som I Don´t Give a Fuck och Fuck The Police 

utrycker och gestaltar frustration mot maktmissbruk, rasism och diskriminering mot 

afroamerikaner i getton som bland annat kommer från institutioner som polis och rättsväsendet. 

Rasism både från institutionella håll och från de mer offentliga planen utrycktes också i låtar som 

Mathematics och Mr. Nigga som går in på segregering, byråkrati och mer vardaglig rasistiska 

dikotomier.    

Andra låtar som C.R.E.A.M, The Message och N.Y. State Of Mind berättar mer om fattigdom och 

kriminalitet. Där det i låtar som C.R.E.A.M och The Message beskrivs och utrycks hur 

fattigdomen, idealen och omgivningen driver individer till kriminella handlingar, medan N.Y. 

State Of Mind beskriver ur ett förstapersonsnarrativ ett scenario som utspelar sig i ett New York 

getto, där saker som fattigdom, kriminalitet är övergripande teman.   

Många av låtarna som N.Y. State Of Mind, The Message och I Don´t Give a Fuck beskrev även 

ideal där ungdomar växer upp med föreställningar och bilder av den rika och lyckade 

knarklangaren, gangstern eller rånaren som förebild för att lyckas i gettot. Poliser ses aldrig som 

hederliga beskyddare med syfte är att hjälpa människor. Utan de beskrivs snarare som hinder, 

förtryckare, maktmissbrukare och antagonister till de som bor i getton.  

Depression, paranoia och fatalistiska tillstånd förekom i låtar som Suicidal thoughts, Mind Is 

Playing Tricks On Me och The Message. Det är låtar som tacklar de mer psykologiskt 

påfrestande aspekterna av att växa upp i getton. Där fattigdomen, kriminaliteten och 

diskrimineringen sätter individen i ett fatalistiskt tillstånd som leder till självförakt, paranoia och 

depression som driver individer till att vilja ta självmord. 

Låtarna vi valde beskriver på många sätt en melankolisk bild av USA och framförallt dess 

getton. Det finns också väldigt mycket hiphopmusik som lyfter fram mer lust, glädje och stolthet, 
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men det är viktigt att tänka på att hiphopscenen speciellt under dess tidiga stadier är en plattform 

för utryck. Människor som inte får sina röster hörda via andra kanaler som i nyheter eller i 

politiken kan genom musiken utrycka deras perspektiv på saker som samhället, utbildningen, 

fattigdomen, kriminaliteten och diskrimineringen, vilket på många sätt gjorde hiphopmusiken 

extra viktigt under 1980-1990 talet, då man inte hade tillgång till saker som mobiltelefoner, 

internet och sociala medier. 
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