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Abstract 

The Uppsala music group LöstFolk has in various ways distinguished itself and become 

identified with protest music in Sweden. Their approach goes beyond simply singing and 

presenting texts that express their dissatisfaction with contemporary injustices and their 

message is strengthened by their use of visual and new media technologies. With a mix of 

music consisting of reggae, gospel, rap, and Latin sounds, they flag up both with gravity and 

humour, the dangers towards which they think society is heading, such as the polarizations 

and divisions between different ethnicities. By giving their songs incisive texts, visually 

reinforced by symbols and metaphors, they have succeeded in achieving their goal, 

”protesting”. The aim of this bachelor’s thesis is to highlight the relationships between music 

and social problems, through the way in which LöstFolk express their protests, and to show 

how this is expressed in today’s Sweden. How does the music group demonstrate its protest 

and what are they actually protesting about? To answer these questions, I have chosen to 

make a qualitative analysis of available materials, such as song texts, articles, interviews, and 

music videos. The result of the study shows that LöstFolk makes protest music in a personal 

way. The members’ mixed ethnic and musical backgrounds are part of their core message, a 

message aimed at politicians at different sectors of society and, not least, at us. Additionally, 

the group puts forward some solutions to the problems. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesintroduktion 

Om vi lever i ett demokratiskt samhälle bör vi, utan rädsla för rättsliga påföljder, få yttra oss 

fritt och protestera skarpt. Detta kan göras på olika sätt och ofta har musik använts som 

hjälpmedel för att förstärka orden. Musik kan inte bara stryka under orden; musik kan 

dessutom kommunicera bortom orden och med sin suggestiva kraft samla, splittra eller 

omgruppera oss. I ett samhälle tydligt präglat av kulturella, sociala och politiska spänningar – 

något många torde säga om dagens Sverige – blir musik som protest särskilt relevant. Och 

även om inte majoriteten av de musikgrupper som bildats i Sverige på senare tid faller inom 

kategorin protestmusik, så gör en del det.1 Några av dem har bekräftats av skivbranschen, 

andra har fått nöja sig med mer lokal berömmelse. Denna studie koncentrerar sig på en 

musikalisk konstellation ur den senare kategorin: uppsalagruppen LöstFolk. Genom att 

undersöka text, musik, bild och utförandesätt, kommer att visas hur gruppen valt att föra fram 

tankar om, och göra sina ställningstaganden i, flera brännande frågor. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa relationen mellan musik och sociala problem i 

dagens Sverige, och hur de i relation med och till varandra kommer till uttryck.  

Anledningen till varför just LöstFolk utgör utgångspunkten är att de genom text och musik 

tagit tydlig ställning och verkar på en bred front vad gäller att protestera mot sociala 

orättvisor, att de verkar för jämställdhet, inte idealiserar våld och att de har ett öppet 

förhållningssätt till andra musikaliska genrer. För att uppnå studiens syfte utgör följande  

frågor utgångspunkterna: 

 På vilket sätt tolkar gruppen vardagliga händelser i samhället? 

 Hur omvandlas dessa tolkningar till musik, text och bild? 

 Vad är ”budskapet” och vilka är ”motståndarna”? 

 Hur förhåller sig denna analys till tidigare forskning? 

                                                
1 Ove Sernhede, AlieNation is my Nation. Hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige (Ordfront, 

Stockholm, 2007), s. 175. 
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1.3 Material och metod 

Mot denna bakgrund har jag valt tre specifika sånger av gruppen: ”Den Hårda Vägen”, 

”Starka” och ”Nya Sverige (Remix)”. Fokus kommer att läggas på musikvideorna och 

sångtexterna. Eftersom gruppen fått mycket uppmärksamhet från massmedier har 

journalistiskt material använts som komplettering. Detta består bland annat av Upsala Nya 

Tidnings (UNT) artikel ”De står för Uppsalas eget sound”, samt två intervjuer med gruppen 

genomförda av internetbaserade medier: den ena av det svenska forumet WHOA.nu och den 

andra av Roots’N’Hiphop. Utöver dessa källor används artiklar ur dagspressen om LöstFolk.  

En del information som annars uteblivit har kunnat säkerställas genom telefonkontakt och 

digitala brevväxlingar med gruppen. Dessa begränsade förbindelser har varit behövliga i syfte 

att fylla på med viktiga detaljer angående sångtexterna, hur gruppen bildades, antal 

medlemmar (som varierat med tiden) och deras respektive etniska bakgrunder, vilket 

underlättat funderingar jag haft i dessa frågor. 

Tillvägagångssätten för att besvara frågorna och uppfylla studiens syfte har varit att 

leta efter uttalade meningar, underliggande meningar, signifikativa upprepningar och 

metaforer i sångtexterna. Dessutom har gruppens musikvideor analyserats med fokus på 

uttryck, gester och symboler, musikaliska medel som förstärker budskapet samt olika 

kamerateknik och klipp. Produktionen av de tre valda sångerna är inte tidsmässigt 

närliggande, vilket innebär att nya musikaliska och icke musikaliska metoder och sätt 

tillkommit allteftersom gruppen utvecklats. Textpassager ämnade att lyssnas till i 

musikvideorna, är markerade som tidsangivelser, med minuter och sekunder inom parantes 

(men inte timmar, då ingen av musikvideorna är längre än tio minuter). Exempelvis: (00:44-

00:51). Även bilder som omtalas lokaliseras på samma sätt. 

1.4 Tidigare forskning 

Forskningsfältet inom protestmusik är stort och många har publicerat studier om musikens 

viktiga roll i samhällsfrågor. Historiskt förgrenar sig protestmusiken i stilar och genrer som  

t ex pop, rock, folkmusik, visor och till och med rent instrumental musik. Forskare vars 

arbeten varit till stöd för denna studie är framför allt Ove Sernhede, Beate Kutschke, Barley 

Norton, Ian Peddie och Alf Arvidsson. 
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Sernhede behandlar i sina böcker Ungdom och kulturens omvandlingar, Förorten, skolan och 

ungdomskulturen och AlieNation is my Nation ungdomskulturen och det ungdomar lär sig 

utanför skolan i socialt utsatta områden i Sverige; hur deras kreativitet släpps loss genom t ex 

musik, bild, teater och dans. Dessutom behandlar arbetena hur svenska ungdomar identifierar 

sig med en afroamerikansk kultur som bottnar i slaveriets historia. Men medan Sernhede utgår 

från svenska förhållanden, koncentrerar sig forskarna Beate Kutschke och Barley Norton i en 

essäsamling med namnet Music and Protest in 1968 på protestmusik från andra länder och 

händelser som gynnat protestsångens framväxt, t ex Vietnamkriget. Vidare har antologin The 

Resisting Muse: Popular Music and Social Protest (red. Ian Peddie) använts. I den redogörs 

för protestmusiks olika definitioner, användningssyften, funktioner, misstolkningar och 

genrer. 

Etnologiprofessorn Alf Arvidssons bok Musik och politik hör ihop förklarar andra 

aspekter av protestmusik, som t ex dess effekt på åhörarna och de politiska associationer den 

ger. Boken problematiserar sambanden mellan musik och politik, i det att Arvidsson också 

vill studera och förstå hur ”politiskhet” konstrueras i en bestämd historisk och geografisk 

situation.2 

Den genre som lyfts upp i föreliggande studie är hiphop, och musikformen ”rap”3. 

Detta för att rap under senare tid har kommit att bli stilen framför andra inom området 

protestmusik. Mer specifikt står gruppen LöstFolk i centrum. Tidigare forskning om gruppen 

har inte gjorts, däremot har ovan nämnda böcker av forskarna Ove Sernhede, Ian Peddie och 

Alf Arvidsson funnits relevanta. De behandlar ämnet grundligt och från olika perspektiv, som 

t ex hiphoppens ”fyra element: breakdance, graffiti, DJ:ing och rap”4, hur och varför det 

bildas ”språkliga jargonger” i de miljöer där sådan musik är populär,5 liksom de olika 

politiska anknytningar protestmusik har. Andra intressanta studier som berör ämnet från ett 

möjligen mer avlägset perspektiv är Rosengård och den svarta poesin av etnologen Per-

Markku Ristilammi, och liksom I stadens utkant, som är en samlad studie av nio olika 

forskare (red. Karl Olov och Ingrid Ramberg). 

                                                
2 Alf Arvidsson, Musik och politik hör ihop. Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 

(Gidlund, Möklinta, 2008), s. 17. 
3 En musikform som bygger på rytmiska och rimmade texter, vilka tal-sjungs. Se ”Rap”, Nationalencyklopedin 

(hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
4 Sernhede, AlieNation is my Nation, s. 18. 
5 Sernhede, AlieNation is my Nation, s. 107-108. 



 

 

 

10 

Då jag varit ganska okunnig på området har jag dessutom tagit hjälp av mer journalistiskt 

orienterat material, biografier och en rapport: Mikrofonkåt (om svensk hiphop, av 

musikjournalisten Fredrik Strage), Popmusik rimmar på politik (av journalisten Anna 

Charlotta Gunnarson, om hur poplåtar reflekterar samtida politiska händelser),  

Jamaica - Sverige tur & retur, berättelsen om svensk Reggae (av journalisten Kristian 

Lönner), Respekt - Gatukultur, ny etnicitet och droger (av Philip Lalander, professor i 

socialpsykologi, om segregation och droger och tillhörande musikstilar under svenskt 1990-

tal), Ner med allt (med undertiteln Essäer om protestlitteraturen och demokratin, cirka 1965–

1975, av litteraturvetaren Johan Svedjedal; boken tar även upp den svenska musikrörelsen), 

samt rapporten Vit maktmusik (från Brottsförebyggande rådet av Helene Lööw). En bok som 

har fungerat som inspirationskälla är den biografiska berättelsen om den svensk-amerikanska 

protestsångaren Joel Emmanuel Hägglund (Joe Hill, Mannen som aldrig dog, av William M. 

Adler).  

Att ingen annan akademisk studie ägnats LöstFolk, har gjort det möjligt att närma sig 

gruppen och gruppens förhållande till ämnet ”protest” någorlunda förutsättningslöst. 

1.5 Avgränsning 

Detta är en fallstudie. Vad som behandlas är i huvudsak den nämnda gruppen och de tre valda 

sångerna. Dock förekommer ämnesutflykter i syfte att förtydliga: historiska, musikologiska, 

politiska och några dagsaktuella sådana. 

1.6 Disposition 

Studien är indelad i sex kapitel. Efter det inledande kapitlet kommer ett bakgrundskapitel som 

behandlar musikgruppen LöstFolk och deras sätt att skapa musik. Tredje kapitlet, Analys, 

diskuterar musikalisk struktur, metod och budskap i var och en av de tre sångerna. Analysen 

genomförs grundligt både bild- och textmässigt. I samma kapitel kommer även politiska 

koder och attribut LöstFolk använder i sitt musikskapande att markeras, nämnas och tolkas. I 

det fjärde kapitlet, Slutdiskussion, sätts de resultat studien kommit fram till i relation till 

tidigare forskning inom ämnet. Vidare görs ett försök att besvara de inledningsvis ställda 

frågorna, och det diskuteras om syftet med uppsatsen är uppnådd. Femte kapitlet utgör en 

konklusion med någon idé om vad framtida forskning om protestmusik skulle kunna behandla 

för att komma vidare i ämnet. Sjätte kapitlet är en käll- och litteraturförteckning. 



 

 

 

11 

2 Bakgrund 

LöstFolk är en musikgrupp från Uppsala som använder sin musik för att protestera mot 

diskriminering och ojämlikhet. I ett pressutskick, citerat från Kingsize Magazine, skriver 

gruppen följande: 

Eftersom normaliseringen av rasismen fortsätter bland politiker, poliser, debattörer och andra med 

makt i samhället måste också kampen mot den fortsätta. Vi riktar även kritik mot att klassklyftorna 
ökar i vårt land och därmed spär på motsättningarna mellan olika grupper. Vi älskar det fina och 

färgglada Sverige men samtidigt hatar vi det fula och fördomsfulla Sverige. Det här är vår låt om 

det Nya Sverige. Om kärlek och kamp. Om hopp och ilska.6 

Sången ovanstående syftar på är ”Nya Sverige (Remix)”; en av de tre sånger som alltså 

kommer att behandlas längre fram. Det citerade antyder politisk motivation bakom gruppens 

musicerande. 

Det som kännetecknar en protestsång brukar sägas vara dess textinnehåll och motiv. 

Forskaren Jerry Rodnitzky har kommit fram till en ännu enklare definition. Han parafraserar i 

det sammanhanget den amerikanska protestsångaren Pete Seeger. Seeger har sagt att en 

folksång är en sång som ”folk sjunger”, varken mer eller mindre. I analogi med detta menar 

Rodnitzky att om folk upplever att en sång protesterar mot något, så utgör den också en 

”protestsång”.7 Kompositörens/författarens avsikt spelar med andra ord inte så stor roll. 

Målande exempel är hur marginaliserade gruppers musik plötsligt plockas upp av den bredare 

populärkulturen och icke marginaliserade grupper. Här leds tankarna till blues, jazz, reggae 

och 90-talets många etno-artister, som t ex Youssou N’Dour8, algerisk Rai, Bulgariska 

Radions Damkör och samisk musik.9 De marginaliserade får då en röst som hörs även på den 

internationella scenen, de blir synliga, erkänns, börjar kanske tjäna pengar på sin musik och 

bidrar kanske till att influera ny musik. Detta kan sägas göra musik ”politisk”, även om en 

politisk agenda aldrig funnits hos upphovspersonerna. 

Omvänt är det inte ovanligt att sånger komponerade i syfte att protestera inte 

uppfattas så, och blir populära för en bred allmänhet, som t ex Nationalteaterns  

                                                
6 ”LöstFolk släpper musikvideon till Nya Sverige (Remix)”, Kingsize Magazine Online (publicerad 1 juni 2016, 

hämtad februari 2018 via Retriever), <http://www.kingsizemag.se>. 
7 Jerry Rodnitzky, ”Protest song”, Grove Music Online (hämtad februari 2018), 

<http://www.oxfordmusiconline.com>. 
8 Senegalesisk sångare och en av upphovsmännen till den internationellt kända sången ”7 seconds”. Se ”Youssou 

N’Dour”, Nationalencyklopedin (hämtad januari 2018), <http://www.ne.se>. 
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”Livet är en fest” (1973). Textinnehållet var politiskt menat – det var det i nästan samtliga 

Nationalteaterns sånger – men sången kom snarast att bli en slagdänga sjungen på fester, utan 

politiska undertoner: 

Livet är en fest, håll med om det folk och fä 

Och om livet är pest, fyllan värmer bäst.10 

Det finns andra orsaker till varför man missar eller misstolkar budskapen i en sång. Om detta 

skriver musikern, författaren och journalisten Anna Charlotta Gunnarson i Popmusik rimmar 

på politik, apropå 1980-talets popmusik: 

Omfattningen och uttrycken är näst intill oändliga och det krävs både förkunskaper och en 

tillåtande inställning för att kunna ta till sig nyanser och budskap, som ibland kan vara så subtila 

att endast en begränsad krets är ämnad att förstå. Kanske handlar det också om att många musiker 

vill hålla det politiska ifrån sig, som om det vore något fult. Fastän de skriver texter som verkligen 

ställer krav på samhället eller belyser stora problem vill vissa artister lämna allt öppet för 

lyssnaren, eventuellt för att slippa hamna i samma fälla som proggens artister, som blev ett med 

partipolitiken och klumpades ihop till en enhet, trots stor variation i både texthantverk och 

spelskicklighet.11 

Men i hiphoppen, som står i centrum för denna studie, är syftet med sångerna för det mesta 

mer uppenbara och budskapen mer tydliga (detta trots oklara symboler och metaforer som 

ibland används). Längre fram i boken tillägger Gunnarson att hiphop-artisten gärna talar i jag- 

och vi-form där texten är riktad mot publiken, och på så sätt görs det än mer klart vad det hela 

handlar om.12 Och det här är ett sätt som LöstFolk tagit tillvara.13 

LöstFolk bildades av de tre artisterna Format, Moncho och Robin Djoon i mars 2012. 

Robin Djoon bjuder då in Moncho och Format för att medverka i sången “Kom O Dansa” 

(även om inspelningen skedde först senare, i Monchos fars studio i Stockholm). Därmed var 

gruppen bildad. Tilläggas kan, att deras ursprung utgör en blandning av olika nationaliteter, 

där Format har svensk-spanskt påbrå, Moncho svensk-finsk-venezuelanskt och Robin Djoon 

ungersk-iranskt. Med tiden har medlemmarna ökat i antal. I början av 2014 kom bolivianen 

DJ Capo in i bilden. Han saknas på inspelningar men följer med gruppen på live-spelningarna. 

                                                                                                                                                   
9 I Sverige var samisk jojk belagd med böter långt in på 1900-talet. Se Anna Charlotta Gunnarson, Popmusik 

rimmar på politik (Atlas, Stockholm, 2014), s. 53. 
10 Nationalteatern, Livet är en fest: en samling 1972-80 (spår 10, Livet är en fest), MNWCD 2000, LC 8433, 

Musiknätet Waxholm/Nacksving/Transmission, 2002 Music Network Records Group AB. 
11 Gunnarson, Popmusik rimmar på politik, s. 165. 
12 Gunnarson, Popmusik rimmar på politik, s. 102-103. 
13 Dessa jag-former och vi-former kan ses i texterna till de tre valda sångerna, vilka hittas i bilagan. 
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Längre fram, i maj 2016, börjar dessutom Monchos pappa Monserrat medverka som 

percussionist och flöjtist (och han har efter det även deltagit live).14 

Sedan bildandet har gruppen producerat många sånger som, trots att de präglas av 

dansrytmer och gott humör, bär tydliga spår av protest. Protesten kommer till uttryck inte bara 

i texterna, utan redan i sångernas titlar. Alf Arvidsson redogör för de musikaliska medel som 

användes under Proggrörelsen15 och konstaterar att genom titlar med politiska associationer 

kunde musiker visa sina politiska ställningstaganden i olika frågor (något som även kunde 

tillämpas på instrumentalmusik).16 LöstFolk gör precis så och deras talande titlar – liksom att 

deras protester omfattar många sidor av samhället – har bidragit till att väcka min uppmärk-

samhet och till mitt val att fördjupa mig i just denna grupp. Genom att lyssna till fler sånger 

än bara de tre som analyseras i denna studie, har framgått att gruppen i merparten av sin 

produktion behandlar politik, rättvisa, jämlikhet både mellan samhällets olika klasser och 

mellan kvinnor och män. Intressant är också att deras sätt att komponera och framföra sin 

musik varken saknar humor, lekfullhet eller festvilja och som en stark komponent är dessutom 

temat kärlek närvarande – i kontrast till protestprägeln.17 

Protest och politik utesluter inte kommersiella ambitioner. Medlemmarna i LöstFolk 

är inriktade på att stanna i musikbranschen. Då debutalbumet ”The Tomtations Show” kom 

ut, sade en av gruppens medlemmar i ett pressmeddelande: 

– Vi ville ha en skiva med blandade stilar, där det fanns något för alla. Tidigare har vi ofta 

förknippats med reggae, vilket är fett soft, men LöstFolk har mycket mer. Ibland har vi fått höra att 

vår musik är ganska spretig och oförutsägbar, det lär inte ändras med detta släpp.18 

Oförutsägbarhet och blandade stilar kan vara en styrka, men ”något för alla” – så skulle 

knappast en helt igenom politisk grupp beskriva sin musik. 

Det är i Uppsala som LöstFolk har sin bas. Den uppmärksamhet gruppen fått har 

emellertid sträckt sig utanför staden ifråga. Barometern Oskarshamns-Tidningen skriver t ex 

att gruppen, i samband med utgivningen av två singlar, ”Rör Aldrig Henne Igen” och  

                                                
14 Bekräftats av gruppen per telefon (augusti 2017). 
15 Benämningen kommer från den alternativa musikrörelsen med betoningen på ”spela själv” som organiserades 

i Sverige under 1970-talet. Se ”Proggrörelsen”, Nationalencyklopedin (hämtad januari 2018), 

<http://www.ne.se>. 
16 Arvidsson, Musik och politik hör ihop, s. 229. 
17 Detta märks bland annat i albumet ”The Tomtations Show”, där spår 13 ”Rör Dig Sådär” innehåller ett tydligt 

kärlekstema (hämtad februari 2018), <https://spotify.com>. 

https://spotify.com/
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”Rör Dig Sådär”, bestämt att de ska skänka intäkterna till Uppsala Kvinnojour. Tidningen 

beskriver musikgruppen som en ”Reggaegrupp mot kvinnovåld” och citerar ur ett press-

utskick där gruppen tydligt markerar sin ståndpunkt i frågan: att kvinnor och män har samma 

existentiella villkor både i och utanför hemmet och ska ha samma rättigheter, och att män bör 

göra upp med ”destruktiva machoideal”.19 

Vad gäller gruppens sätt att komponera och framföra sina sånger på, är den vokala 

trestämmigheten – ovanligt i rapsammanhang – värd att nämna, och att de kompletterar 

varandra. I en intervju för Roots’N’Hiphop säger Robin Djoon att han redan som barn haft 

drömmen om en vokalgrupp, och att de var och en tillför olika saker i LöstFolk. I samma 

intervju framgår att gruppen känner sig bekväm med att sjunga på svenska men att ambitioner 

om ett annat språk, exempelvis spanska, finns. Deras inspirationskällor har varit en mängd 

hiphop- och rapartister med olika stilar och bakgrund som t ex Abyssinians, Latin Kings, 

Timbuktu, Booba, Alpha Blondy och Christy Johnson.20  

Gruppen har under den korta tid den varit aktiv fått både priser och stipendier. Bland 

dem är att nämna Musikens Hus Vänners stipendium för talangfulla musiker som delas ut i 

Uppsala av föreningen Musikens Hus Vänner.21 LöstFolk tog emot penninggåvan i oktober 

2016 och UNT skrev då att motiveringen till stipendiet var gruppens musik som präglas av 

värme, och en skildring av samtida samhällsproblem som väcker intresse. I motiveringen 

påpekas också att gruppen har gjort sig till ett bra föredöme för de unga.22 

2013 lät sig gruppen intervjuas av den internetbaserade tidningen WHOA.nu – som 

kallar LöstFolk ”reggaetrion” – och i intervjun framgår att den då nybildade gruppen redan 

kunnat slå fast sina rötter i Uppsala. Vidare skriver tidningen att de tre medlemmarna inte är 

nyblivna hiphoppare utan personer med lång och skiftande musikalisk bakgrund och med 

olika musikaliska intressen. 

                                                                                                                                                   
18 ”LöstFolk släpper debutalbumet ’THE TOMTATIONS SHOW’” – gästas av Vic Vem & Dani M, Kingsize 

Magazine Online (publicerad 18 maj 2016, hämtad februari 2018 via Retriever), 

<http://www.kingsizemag.se>. 
19 ”Reggaegrupp mot kvinnovåld”, Barometern Oskarshamns-Tidningen (publicerad 22 juli 2015, hämtad 

februari 2018 via Retriever), <http://www.barometern.se>. 
20 ”Intervju med LöstFolk ute nu!”, Roots’N’Hiphop (publicerad 7 december 2014, hämtad februari 2018 från 

YouTube), <http://www.youtube.com>. 
21 Hemsida för Musikens Hus Vänner (hämtad februari 2018), <http://musikenshusuppsala.com>. 
22 ”Sylvasst val av stipendiater”, Inger Nilsson, Uppsalatidningen (publicerad 27 oktober 2016, hämtad februari 

2018 via Retriever), <http://www.uppsalatidningen.se>. 

http://www.kingsizemag.se/
http://www.barometern.se/
http://www.youtube.com/
http://musikenshusuppsala.com/
http://www.uppsalatidningen.se/
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Format och Moncho har sysslat med hiphop sedan många år, i vilken rap utgjort ett 

grundelement, under det att Robin Djoon varit aktiv i miljöer där sång varit dominerande, 

såsom gospel, reggae och pop. Tidningen lyfter fram att gruppmedlemmarnas musikaliska 

skillnader skapar en positiv och givande atmosfär istället för ett bromsande hinder.23 

De tre i gruppen skriver sina egna texter och försöker alla bidra med sin individuella 

prägel. I de tre valda sångerna står var och en för sin egen vers men skiljer sig när det gäller 

refrängerna. Format har skrivit refrängen till ”Den Hårda Vägen” och Moncho står för 

”Starka” och ”Nya Sverige (Remix)”. Det gemensamma för alla tre är att sträva efter att 

texterna ska ha slutrim, präglas av ”flow”, hålla beatet, och att var och en presenterar ett 

inslag som han brinner för.24 

Ett bra exempel på den humor gruppen använder sig av för att formulera kritik 

påträffas i en sång som inte tas upp till analys i denna studie, ”Aina Älskar Reggae” 

(tillsammans med gästartisten och medkompositören Dani M), där de sjunger om polisens 

trakasserier av publiken på reggaefestivaler.25 ”Aina” är slang för polis: 

För du vet att Ainanananana måste älska reggae shurupdupp, 

dom tycker rytmen är så underbar och svängig shurupdupp.26 

Sist men inte minst, i samband med att sången ”Starka” släpptes, gavs prov på politisk 

målmedvetenhet: 

– ”Vi är många som är enade och starka i vår övertygelse om att alla människor är lika värda och 

att alla människor har RÄTTEN att befinna sig var man vill, i vilket land man vill, att alla 

människor är fria!”27 

Det som uttrycks ovan kan betraktas som en motreaktion på växande rasism och 

främlingsfientlighet i Sverige, där grupper med sådan ideologi som t ex Nationalsocialistisk 

Front (NSF)28 och så kallad ”Vit maktmusik” vuxit sedan 1970-talet.29 

                                                
23 ”Intervju: LöstFolk”, Jon Mauno Pettersson, Whoa.nu (publicerad 30 juli 2013, hämtad februari 2018), 

<http://www.blog.whoa.nu>. 
24 Detta har bekräftats genom telefonsamtal med Format som representant för gruppen (mars 2017). 
25 ”Stor stilblandning med LöstFolk”, Andreas Jakobsson, Unt.se (publicerad 25 maj 2016, hämtad februari 2018 

via Retriever), <http://unt.se>. 
26 LöstFolk feat. Dani M - Aina Älskar Reggae (Officiell Video) (publicerad 18 februari 2015, hämtad februari 

2018), <https://www.youtube.com>. 
27 ”LöstFolk släpper sitt bidrag till kampen för solidaritet – lyssna på ’Starka’”, Redaktionen, Kingsize Magazine 

Online (publicerad 14 augusti 2014, hämtad februari 2018 via Retriever), <http://www.kingsizemag.se>. 
28 ”Svenskarnas parti”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
29 Helene Lööw, Vit maktmusik, en växande industri (BRÅ, Stockholm, 1999), s. 7. 

http://unt.se/
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Till stöd för detta skriver Sernhede: ”Om Vit Makt utgör den ena polen i dagens 

ungdomsvärld så utgör hiphopkulturen den andra”.30 Budskapet LöstFolk sprider handlar om 

tolerans, solidaritet och jämlikhet, alltså något rakt motsatt de budskap som Vit maktmusik 

sprider.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Sernhede, AlieNation is my Nation, s. 165. 
31 Exempel på Vit maktmusik-text: We’ve got power, we’ve got hate. We’re gonna clean up our gates. Try to 

fuck with me dirty traitor, your time will come later. Stop the immigration, take back our lovely nation. Going 

back to our history, at last we salut the Victory. Pluton Svea, Stöveltrampen ekar igen (spår 12, Sweden Arise), 

Midgård Records, Göteborg 1998. 
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3 Analys 

I detta kapitel kommer de tre valda sångerna att analyseras i enlighet med de två grund-

begreppen som rubricerats Introduktion, respektive Musikalisk struktur och budskap. 

Introduktionen är en mer allmän presentation av sången (och musikvideon), sådan 

lyssnaren/tittaren först möter den. Musikalisk struktur och budskap är ett mer specifikt 

isärplockande av sångens (och musikvideons) olika element. Intentionen bakom kapitlet är att 

visa hur gruppen gestaltar ”protest”. Medan de stycken som direkt tillfredsställer studiens 

ändamål lyfts upp för analys, förbigås andra. Men några av dem blir föremål för diskussion i 

studiens slutskede. 

För att sätta in analyserna nedan i ett sammanhang, bör något sägas om själva 

musikformen rap. LöstFolk arbetar med en blandning av olika stilar. Men vid sidan av soul 

och latinska toner är rap den dominerande. I ett av Sernhedes citat då han intervjuar en av sina 

informanter, anges att det ”verbala” utgör grunden för det som betecknas som rap.32 Den rap 

vi hör i de sånger som analyseras nedan är en modern form som har bakgrund i det som kallas 

för ”toasting”. Toasting är något som ursprungligen fördes över från Jamaica till USA och 

utvecklades av jamaicanska DJ:s från New York som t ex Kool Herc.33 Att ”toasta” hade 

uppkommit genom att det parallellt med reggae vuxit fram en musikstil som kallades för dub, 

vilken gick ut på att göra instrumentala versioner av singelinspelningar. Trummor, bas och 

eko dominerade i dessa versioner och de placerades sedan på B-sidan av sångerna och 

användes som bakgrundsmusik av DJ:s till deras rytmiskt talade texter.34 I strävan att 

underhålla sin publik skapade DJ:s (genom att mixa ihop olika skivspelare) rytmiskt 

intressanta avsnitt att dansa till.35 Om detta berättar Sernhede: 

I takt med att musiken utvecklades från korta danslåtar till timslånga breakbeats kom vissa DJ:s att 

utveckla prat-sjungandet ”över” musiken. Det var på detta sätt den moderna rappmusiken [sic] 

föddes. Sedan utvecklades detta vidare av dem som kom att kallas MC:s, Master of Ceremony. De 

gjorde rappandet till ett eget uttryck.36 

                                                
32 Ove Sernhede (red.), Förorten, skolan och ungdomskulturen. Reproduktionen av marginalitet och ungas 

informella lärande (Daidalos, Göteborg, 2011), s. 180. 

33 Ove Sernhede, Ungdom och Kulturens omvandlingar. Åtta essäer om modernitet, ungas skapande och 

fascination inför svart kultur (Daidalos, Göteborg, 2006), s. 211-212. 
34 ”Dub”, Nationalencyklopedin (hämtad januari 2018), <http://www.ne.se>. 
35 Sernhede, Ungdom och Kulturens omvandlingar, s. 212. 
36 Sernhede, Ungdom och Kulturens omvandlingar, s. 212. 
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Detta var alltså lite om själva bakgrunden. Som torde framgå av texten ovan så ”toastar” inte 

LöstFolk, och musiken är inte heller ”dub”. Deras produktion handlar om genomkomponerad 

musik. 

Ytterligare något måste sägas. Musikformen rap har, efter att ha spritts till Europa, 

kommit att bli tydligare politisk, tydligare en protestmusikform. Men LöstFolk har inte 

grundat denna genre. Gruppen har kommit till ett i någon mån ”dukat bord”, vad gäller såväl 

ämnesval, musik som bildsättning. Till detta problemkomplex ges anledning att återkomma i 

de specifika analyserna och slutdiskussionen. 

 

3.1 Den Hårda Vägen 

3.1.1 Introduktion 

Musikvideon, med en längd på fem minuter och tio sekunder, publiceras i maj 2013.37 Den 

börjar med fem och en halv sekunders tystnad, suddiga filmtagningar på de tre artisternas 

vandring mot en trappa som leder dem genom en ganska mörk gångtunnel, för att på andra 

sidan hamna på en övergiven järnvägsstation. I den 18:e sekunden (då refrängen just börjat), 

befinner sig artisterna bland gamla övergivna tåg. Så småningom börjar de gå längs ett av 

järnvägsspåren, där det finns oklippt gräs och vilda växter. Harmoniskt växlar musiken (som 

går i moll) mellan bara två ackord, med ett slag per ackord som klingar vidare tills det andra 

ackordet anslås. Samtidigt påbörjas en vokalimprovisation över orden ”Vägvisare”, 

”LöstFolk”, samt stavelser utan betydelse. Improvisationens olika tonhöjder och karaktär 

antyder att introt ändå är lite organiserat. Sångarnas inträden och utträden är fördelade mellan 

de tre så att var och en vet vad som sjungs, i vilken följd, och av vem. I bakgrunden hörs 

stigande och fallande gitarrliknande toner på en keyboard. Några trumslag träder in och landar 

på en typisk reggaefigur i baktakt. Omgående börjar solisterna sedan sjunga refrängen (i tre 

stämmor), med en i förgrunden och de två andra lite svagare. 
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3.1.2 Musikalisk struktur och budskap 

Sången har en mjuk och känslomässig ton, med inslag av melankoli. Förutom intro och outro 

har den BABABAB form, med B som refräng och A som vers. Alltså börjar och slutar sången 

med en refräng. Musiken innehåller åtskilliga budskap. Vissa av dem är lättbegripliga och 

okomplicerade att definiera, andra inte. En del budskap finns redan i texten och går ofta rakt 

på sak. Redan i de första upprepade två raderna som bildar sångens refräng uttrycks ett 

budskap om att vi nu befinner oss i elfte timmen och inte får ge upp utan måste kämpa: 

Den hårda vägen är den enda som leder oss igenom dimman. 

Jag ser på världen o jag inser att vi lever i den sena timman (00:20-00:44). 

Bilderna stryker under detta med ”den sena timman”: det är höst (sent på året), solnedgång 

(sent på dagen) och sångarna är omgivna av förfall, i form av övergivna vagnar, spår och 

industrilandskap (sent på jorden). Ska vi handla måste vi med andra ord handla nu. I vilken 

ordning refrängraderna sjungs spelar mindre roll, då de upprepas om och om igen. Det 

viktigaste (för gruppen) är att lyssnaren/tittaren får en ram för de olika verser som sedan 

följer. Med tanke på hur viktiga slutrim är inom rappen – så viktiga att innehåll ibland tycks 

offras för någonting som låter bra/överraskande/roligt/slagkraftigt – kan inte uteslutas att 

orden ”dimman” och ”timman” valts på helt musikaliska grunder. 

Hur vissa rappare konstruerar sina rim, skildras målande av musikjournalisten 

Fredrik Strage I boken Mikrofonkåt. Strage berättar hur någon säger att ”sammansatta ord är 

roligast att rimma på”38 och fortsätter: 

Kashal-T och hans vänner, särskilt medlemmarna i Mobbade Barn Med Automatvapen, talar om 

rimteknik ungefär som studiogitarrister talar om solon. Orddribblingarna är viktigare än själva 
låten. De strävar efter det perfekta flowet och ju snabbare och mer skruvat desto bättre. Refränger 

gör de bara om de måste.39 

Vad gäller refränger har LöstFolk en annan inställning. För LöstFolk är dessa något önskvärt 

och deras produktion visar på refränger med mycket melodiska tongångar och inte bara 

”talade texter”. 

Andra budskap som kan utläsas är en uppmaning till enighet och att inte agera 

ensam. Detta markeras genom att undvika användandet av jag-pronomen. Istället används vi, 

                                                                                                                                                   
37 LöstFolk - Den Hårda Vägen (Solomon Family Cut) (Official Video) (publicerad 13 maj 2013, hämtad 

februari 2018), <https://www.youtube.com>. 
38 Fredrik Strage, Mikrofonkåt (Atlas, Stockholm, 2001), s. 38. 
39 Strage, Mikrofonkåt, s. 147. 
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oss, och de i samband med starkt laddade ord som ”ta tillbaka”, ”kämpa för”, ”skynda på”, 

”måste skilja på”, ”splittra”, ”gruffas o slåss”, o s v (se bilagan).40 Senare i samma text finns 

en uppmuntran om att tillsammans ta tillbaka vad ”vi lagt ut”: 

För det är dags nu, att ta tillbaka allt vi lagt ut, 

för vad har vi att kämpa för när allting tatt slut (00:44-00:51). 

En möjlig tolkning av raderna ovan är efter att ha kämpat och lyckats ernå något, har ”vi” i 

efterhand blivit fråntagna det. 

Vad är det vi blivit fråntagna? Här öppnar sig ännu fler tolkningsvarianter. A/ att stat 

och kommun i senare decenniers strävan att privatisera och avreglera sålt ut offentliga 

tillgångar; B/ att förorter tagits över av kriminella gäng; C/ att individen, som medborgare, 

lönearbetare och skattebetalare i Sverige har lagt ut sin kropp och själ och i gengäld förväntar 

sig att få tillbaka en känsla av värdighet och erkännande som de flesta svenskfödda med 

svenska föräldrar i landet, åtnjuter. Nationalekonomen Joakim Ruist menar att det finns gott 

om indikationer på diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden, mellan svenskfödda och 

utrikesfödda, men också mellan svenskfödda med svenska föräldrar och svenskfödda med 

utländska föräldrar.41 Skribenten Margaretha Eldhs resonemang i den internetbaserade 

tidningen Fastigo (med hänvisning till diskrimineringsforskaren Jens Agerström vid 

Linnéuniversitet), har kommit till liknande slutsatser. Eldh skriver om diskriminerings-

beteenden som förefaller inrotade hos många arbetsgivare, och som kommer till ytan under 

rekryteringsprocesserna på arbetsmarknaden.42  

En annan tolkningsvariant (om det vi blivit fråntagna) är mer kontroversiell. 

Rapmusikens ursprung i afroamerikansk kultur innebär att man ”ärvt” en del problem-

ställningar. Anna Charlotta Gunnarson skriver om hur en vit artist – Neil Young, i sången 

”Southern Man”– redan på 70-talet sjöng om den gemensamma skulden USA:s vita hade 

gentemot svarta, i form av slaveriet, och Young frågade rakt på sak när USA skulle ”betala 

tillbaka” vad slavarna lagt ut; en fråga som väckte starka känslor då och fortfarande gör det: 

 

                                                
40 I bilagan hittas fullständig text till ”Den Hårda Vägen”. Den har jag fått av gruppen via mejl (november 

2016). 
41 ”Diskriminering på arbetsmarknaden”, Joakim Ruist, migrationsinfo.se, Forskning och statistik om 

integration och migration i Sverige (publicerad 13 april 2016, hämtad februari 2018), 

<http//:www.migrationsinfo.se>. 
42 ”Diskriminering vid rekrytering”, Margaretha Eldh, Fastigo.se (publicerad 4 april 2017, hämtad februari 

2018), <http://www.fastigo.se>. 

http://www.fastigo.se/
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I saw cotton and I saw black 

Tall white mansions and little shacks 

Southern man 

When will you pay them back?43 

Också om denna frågeställning inte är direkt applicerbar på svenska förhållanden, har den via 

hiphoppen följt med från det amerikanska ghettot till den svenska förorten.44 

Annat LöstFolk tar upp i sången ”Den hårda vägen” är att förändringar inte kommer på 

silverfat. Man måste tålmodigt och under längre tid motverka orsakerna till det gruppen kallar 

ett ”skitsnett system”. 

Textraderna nedan anspelar på sagan Kejsarens nya kläder.45 Sagan handlar om en 

kejsare som bedras att tro hans nya kläder är osynliga för dumt folk, medan kejsaren i själva 

verket går runt naken. Detta uppmärksammas inte av omgivningen, som är rädda att framstå 

som dumma, inte förrän en liten pojke törs sätta ord på vad han ser. 

[…] när vi fightas här nere så chillar man där uppe, 

vi kan diskutera men man vill splittra oss i grupper, 

så det är upp till oss att göra nåt åt saken, 

medan vi gruffas o slåss står kejsaren där naken, 
o du säger att du ser, snackar som att du är vaken, 

o du säger att du vet som om du har alla svaren, 

men det är tillräckligt skevt, vi behöver inga sagor, 

i ett skitsnett system måste ändra våra vanor, […] (01:04-01:30) 

Sagans underliggande mening är en kritik och ett förlöjligande av viljan att anpassa sig efter 

andras uppfattningar och blunda för det uppenbara. Pojken i sagan, med sin oskyldiga 

världssyn och den spontanitet han ännu inte förlorat, kunde se och avslöja sanningen, och vi 

måste göra likaledes tycks författaren mena. Man kan också tolka orden som ett argument för 

icke-våld: någon vill få människor i underläge att gruffas och slåss sinsemellan, medan de där 

uppe ”chillar”. 

Solisten börjar med att identifiera sig med sagans klarsynta pojke, han som förstår 

det de andra inte ser. Därefter ger solisten förslag på lösningar, som att ”vi behöver inga 

sagor”, eftersom sagor inte hjälper oss att förstå, utan vi tvärtom måste se verkligheten sådan 

den är. För att sedan kunna åstadkomma förändringar – fortfarande enligt textförfattaren – är 

lösningen att börja med att förändra sig själv, bli mer medveten och klarsynt. Och hur börjar 

man förändra sig själv? Kanske i språket. Musikologen Nicholas Cook skriver: 

                                                
43 Gunnarson, Popmusik rimmar på politik, s. 153. 
44 Sernhede, AlieNation is my Nation, s. 168. 
45 Hans Christian Andersen & Maj Fagerberg, Kejsarens nya kläder (Opal, Bromma, 1994). 
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Words do work because they do not simply reflect how things are. We do work with words by 

using them to change things, to make things the way they are. Or to put it more abstractly, 

language constructs reality rather than merely reflecting it.46 

Genom att sätta ord på en situation får situationen form, och först då den får form kan 

situationen bearbetas. 

Vi återkommer i så fall till Sernhedes informants påpekande, att det ”verbala” utgör 

grunden i rap (en intressant dubbelhet i sammanhanget är att solisten säger att vi inte behöver 

sagor, men använder sig av sensmoralen i en saga för att förklara detta). 

Låt oss också återvända till Gunnarsons påstående om rappens ”direkta tilltal”. Detta 

tilltal kan användas i upplysningssyfte. Utöver hiphoppens fyra nämnda element rap, 

breakdance, DJ:ing och graffiti, nämner litteraturen även ett femte element: ”knowledge and 

teaching”, som syftar till att upplysa och medvetandegöra.47 Anledningen till att först dra upp 

sagan och förklara den, för att i slutändan förkasta dess lärokoncept och ersätta det med något 

eget förslag till lösning, som t ex ”måste ändra våra vanor”, stämmer ganska bra med vad 

”knowledge and teaching” innebär.48 Rentav skulle man kunna föreslå att hela sången ”Den 

Hårda Vägen” är ett exempel på just detta femte element. Några (icke ordagranna) fragment 

kan få illustrera: Vi lever i den sena timman – öppna dina ögon – sök sanningen – måste skilja 

på vän och fiende – man vill splittra oss – de däruppe, vi här nere – livet är mer än materiell 

lycka – gå den hårda vägen – prova nya rutiner – bryta sig fri – lämna flocken – sluta lita blint 

– o s v.49 

Nu till något annat. Följande rader avslutar sångens sista vers: 

Babylon behöver oss, men vi behöver inte Babylon. 

Så upp till kamp och slåss, slåss för din rätt att leva fri. Från löneslaveri. 

Leva som en fri individ. Från tanketyranni (03:56-04:09). 

Om vi fokuserar på den första av de tre raderna ovan finner vi ett påstående: ”Babylon 

behöver oss” och sedan ett svar ”men vi behöver inte Babylon”. 

Babylon? Vad handlar detta om? Raden kan tolkas på två olika sätt. Det första är att 

själva ordet Babylon är en symbol för den första civilisation som präglades av ordning och 

reda.50 Dagens civilisation fungerar med hjälp av lagar och ordningar, skyldigheter och 

                                                
46 Nicholas Cook, Music. A Very Short Introduction (Oxford University Press, Oxford, 2000), s. 14. 
47 Sernhede (red.), Förorten, skolan och ungdomskulturen, s. 183-184. 
48 Sernhede, Ungdom och Kulturens omvandlingar, s. 295. 
49 Se bilagan för fullständig sångtext till ”Den Hårda Vägen”. 
50 ”Babylonien”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
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rättigheter. Numera är den viktigaste pelaren i hur ett samhälle fungerar, att människor 

arbetar. Individen säljer sin arbetskraft och får för detta en lön. I texten ovan binder 

författaren vidare ihop lön med slaveri och bildar ordet ”löneslaveri”. Att slå sig fri från alla 

former av slaveri, som texten uppmanar till, kan tolkas som ett generellt avvisande av det 

rådande systemet. 

Andra sätt att tolka samma rader på är troligen närmre reggaemusikens traditionella 

värderingar. Ordet Babylon är en referens till rastafarirörelsen, som ursprungligen bildades på 

Jamaica (där också reggaen föddes).51 Rörelsen beskyller den antika civilisationen Babylon 

som skyldig till det slaveri det jamaicanska folket senare utsattes för. I The Resisting Muse: 

Popular Music and Social Protest skriver Stephen A. King: 

Almost without exception, Rastafarians blame ’Babylon’ for their suffering and mistreatment in 

Jamaica, a country described by some members of the movement as a ’hopeless Hell’.52 

Det här förtydligas i en känd sång, ”Rivers of Babylon” från 1970, av den jamaicanska 

reggaegruppen The Melodians, där de parafraserar Psaltarpsalm 137, ”Vid Babels floder”.53 

Här kommer ett smakprov: 

By the rivers of Babylon, 

Where he sat down, 

And there he went 

When he remembered Zion. 

But the wicked carried us away captivity, 

Require from us a song, 
How can we sing King Alfa song 

In a strange land.54 

Elementet av klagan i sången ovan, torde vara uppenbart. Nog skulle man kunna påstå att vi 

får en dos av samma veklagan i den aktuella LöstFolk-sången? 

Reggaen, och med den även rastafarikulturen, slog kort efter 1970 igenom 

internationellt. Om detta genomslag skriver King: 

                                                
51 Jamaicansk religiös, etnisk rörelse som bygger på bibliska referenser; flätat hår och marijuanabruk är vanliga 

inslag bland dess utövare. Se ”Rastafari”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
52 Stephen A. King, ”Protest music as ’ego-enhancement’: reggae music, the Rastafarian movement and the re-

examination of race and identity in Jamaica”, The Resisting Muse: Popular Music and Social Protest, red. Ian 

Peddie (Ashgate, Aldershot, England, 2006), s. 111-112. 
53 Vid Babylons floder satt vi och grät, när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyor. 

De som höll oss fångna bad oss att sjunga, de som släpat bort oss bad om glada visor: ”Sjung för oss en sång 
Sion!” Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Se ”Ps 137”, Bibeln (hämtad januari 

2018), <http://www.bibeln.se>. 
54 Jimmy Cliff, THE HARDER THEY COME (soundtrack, spår 3), Rivers of Babylon, Island Records, ILPS 

9202 (1972). 
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By the mid-1970s, reggae music was experiencing unprecedented popularity in Jamaica and 

acclaim throughout the international community. The movie and soundtrack The Harder They 

Come, Toots and the Maytals’s Funky Kingston and the Wailers’s Catch a Fire, all served to 

introduce the Rastafarian ethos to an emerging international audience, which included white 

American college students and European youth.55 

Med andra ord ett exempel på hur en marginaliserad grupp kliver ut i ett nytt och större 

strålkastarljus, och på så vis blir ”politiska”. 

Annat textskaparna delar med varandra är en misstro mot nästan allt. Ibland samlat 

under etiketten ”systemet”56. Men i hela Robin Djoons vers, sångens sista och den i vilken 

raderna om Babylon ingår, är kritiken mer specifik. Här är det ”staten” som är fienden: 

Föreställ dig en värld där frihet är slaveri, 

krig är fred, diktatur demokrati, 

där storebror vill styra vad du tycker, tänker, känner, 

registrera, kontrollera dig o dina vänner. 
Föreställ dig en värld där du köper allt dom säljer. 

Man göder dig med gifter o skit du bara sväljer. 

Fast du blir sjuk av vaccinet, infertil av maten. 

Men fåren följer flocken, för dom litar blint på staten. 

Öppna dina ögon, så du kan söka sanningen. 

Upp till kamp, gör motstånd, mot lögnen och sömnen. 

Babylon behöver oss, men vi behöver inte Babylon. 

Så upp till kamp och slåss, slåss för din rätt att leva fri. Från löneslaveri. 

Leva som en fri individ. Från tanketyranni (03:17-04:09). 

Det räcker med att läsa texten en enda gång för att förstå att det är staten – vilken tycks 

jämställas med Babylon – som antas ligga bakom det gruppen protesterar emot. Versens fyra 

första rader antyder att man tagit intryck av den brittiske journalisten och författaren George 

Orwells dystopiska roman 1984. Orwells kritik riktade sig mot en övervakningsstat, där 

medborgarna fylldes med propaganda om att krig ”egentligen” var fred, att frihet ”egentligen” 

var slaveri – och liknande paradoxer.57 Robin Djoons text gör alltså kopplingar mellan 

Orwells politiska mardröm och det nutida Sverige. 

I Monchos vers – vers två – ges istället en skildring av hur en stressad genomsnitts-

medborgare lever sin vardag i det moderna samhället: 

Jag kämpar på i ett ekorrhjul, 

finner ingen tid för att vila ut, 

finner ingen frid, känner mig så sliten nu. 

Jag längtar så efter veckoslutet, 

                                                
55 Ian Peddie (red.), The Resisting Muse: Popular Music and Social Protest (Ashgate, Aldershot, England, 

2006), s. 111. 
56 Många separata delar som gemensamt bildar en fungerande enhet. Se ”System”, Nationalencyklopedin 

(hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
57 George Orwell, 1984: nitton åttiofyra (Atlantis, Stockholm, 2001). 
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men vet att jag kommer behöva jobba extra ändå, 

för det är hårda ekonomiska tider. 

Det är abonnemanget till mobilen, 

räkningar upp till halsen och bilen. 

Betala lån till banken samtidigt som 

hyran stiger och stiger överdrivet. 

Livet är mer än materiell lycka kan man tycka (02:01-2:23). 

Författaren siktar nu in sig på konsumtionssamhället snarare än på staten. Han räknar upp 

komponenter som tillsammans skulle kunna utgöra ett ”Svenssonliv”: ständiga ansträngningar 

som inte leder någonvart, kontinuerligt stigande utgifter, brist på vila, samt en tillvaro med 

sociala medier som anses undermåliga. Artistens missnöje med internetsajten Facebook 

betonas extra genom att han upprepar orden ”ytliga ruiner nu” fyra gånger till, efter 

internetsajtens namn. 

Rent allmänt kan sägas att musikvideon är full av symboler och miljöer vars syfte 

också kan vara att helt enkelt ange genretillhörighet, vilket text ensamt inte alltid kan förmå. 

Ett återkommande exempel är fonderna med graffiti58, liksom att en av artisterna (vid 00:38) 

befinner sig mellan två skrotade tågvagnar likaledes fulla av graffiti. Som nämnts i avsnittet 

Tidigare forskning är graffiti en av hiphoppens visuella komponenter – kanske den lättast 

igenkännliga. I musikvideons tredje minut börjar artisterna uppträda med höjda och knutna 

nävar. Så småningom knyts nävarna i samband med uppmaningar som ”upp till kamp och gör 

motstånd” (03:49-03:52). En höjd knuten näve har ett starkt symboliskt värde. Jag åter-

kommer till knutna nävar i analysen av nästa sång, ”Starka”. 

Allvaret i sången lättas upp med humoristiska inslag genom att t ex peka på en 

armbandsklocka i samband med att sjunga ”sena timman” (04:33-04:34) eller att peka på sina 

ögon (och senare vidga ögonlocken med fingrarna) i samband med att sjunga ”öppna dina 

ögon” (04:44-04:46). 

För att sammanfatta: Knowledge and teaching – hiphoppens ”femte element” – 

erbjuder sången ”Den Hårda Vägen” en möjlig tolkningsram. Den musikaliska blandningen 

och de många lånen kan sägas spegla musikernas olika bakgrund och mångfalden de bejakar, 

och kanske kommenterar den på samma gång gruppens (ironiska?) namn. Vad gäller 

förslagen till lösningar, förhåller sig artisterna/textförfattarna som har framgått mycket öppet 

(”öppna sina ögon”, ”gå den hårda vägen”, ”kämpa sig igenom dimman”). 

                                                
58 Klotter som det också kallas. Skapas ofta av okända individer som uttryck för tankar, meningar, värderingar 

m.m. på allmänna platser och utan tillstånd. Se ”Graffiti”, Nationalencyklopedin (hämtad januari 2018), 

<http://www.ne.se>. 
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3.2 Starka 

3.2.1 Introduktion 

Drygt ett år efter ”Den Hårda Vägen”, i augusti 2014, publiceras nästa musikvideo.59 Det är 

många utöver artisterna som visuellt medverkar i denna sång, vilka också namnges i slutet av 

videoklippet. Precis som i den föregående musikvideon börjar denna med en suddig bild och 

människor i rörelse. Skillnaden är att vandraren nu är ensam och ansiktslös. Vi får se en rygg 

och ett bakhuvud dolt under en luva. Personen klistrar upp en dekal på en stolpe (på en 

gångbro) och en annan ansiktslös person stoppar ett kassettband i en bandspelare hållen av en 

tredje ansiktslös person. Vi har då tre möjligen betydelsebärande element: anonymitet, texten 

på dekalen, och bandspelaren. Den gemensamma nämnaren vill jag påstå är antirasism. 

Texten på dekalen lyder ”STOPPA REVA”. Aktörernas ansiktslöshet anspelar på en rädsla 

för att bli tagen av polisen, så som ”papperslös”. Och kassettbandspelaren för tankarna till den 

numera föråldrade ”ghettoblastern” (slang för ”Boombox”60), som en gång var ett vanligt 

attribut bland svarta amerikanska stadsungdomar. 

Enligt min mening syftar därför protesten mot det REVA (Rättsäkerhet och effektivt 

verkställighetsarbete) står för, samarbetsprojektet mellan Migrationsverket, Polisen och 

Kriminalvården i syfte att mer effektivt verkställa de utvisningsbeslut många asyl- och andra 

sökande som tagit sig hit till Sverige har fått.61 Medierna skrev om den nya metoden; en 

metod som gjorde att både berörda och icke berörda fått för sig att de skulle gripas och utvisas 

ur landet. Ett artikelexempel är journalisten Linda Starks reportage om REVA, där hon 

skildrar myndigheternas tillvägagångssätt när det gäller de så kallade inre 

utlänningskontrollerna, id-handlingskontrollerna m.m. I artikeln framgår hur rädsla för 

polisen nästan helt dominerade många utrikesföddas liv och hur provocerande man fann 

polisens metoder.62 

                                                
59 LöstFolk - Starka (Officiell Video) (publicerad 14 augusti 2014, hämtad februari 2018), 

<https://www.youtube.com>. 
60 En kassettradio med förstärkt ljud, lanserad i USA i mitten av 1970-talet. Se ”Boombox”, Wikipedia (hämtad 

februari 2018), <http://www.wikipedia.org>. 
61 ”Projekt medfinansierat av Europeiska återvändandefonden 2012”, Migrationsverket (publicerat 24 maj 2012, 

hämtad februari 2018), <http://www.migrationsverket.se>. 
62 ”Det enda de pratar om är rädslan för polisen”, Linda Stark, tidskrift.nu (publicerat 24 juni 2013, hämtad 

februari 2018), <http://www.tidskrift.nu.se>. 

http://www.migrationsverket.se/
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Kassettbandet har hamnat i bandspelaren och musiken börjar ljuda. Till ett kort instrumentalt 

intro hörs en kvinna ropa två meningar som innehåller sångens namn och en del av dess 

budskap: ”Tillsammans är vi starka för vi inte är rädda. Vi står upp, vi kommer aldrig att 

tystas mer” (00:25-00:31). I bild syns ett demonstrationståg på en stadsgata, eskorterat av en 

sakta rullande polisbil. Längst fram håller demonstranterna i en stor vit duk där det står 

”INGEN PLATS ÅT FASCISMEN VARKEN HÄR ELLER I BRYSSEL” (och i sångens 

andra refräng kommer en förkortad version av samma budskap från samma röst att höras).  

Om introt kan sägas att det musikaliskt liknar introt till ”Den Hårda Vägen”: lugnt tempo, lite 

mer latin än reggae, molltonart, liksom ett vaggande fram och tillbaka mellan två-tre ackord. 

Stämningen som förmedlas är en blandning av vemod och dramatik. Direkt efter 

kvinnoröstens utropande av (sista) ordet ”mer” visas stolpen på gångbron igen med dekalen 

”STOPPA REVA”, fast den här gången i närbild. 

3.2.2 Musikalisk struktur och budskap 

Strukturen känner vi igen: formen BABABAB, där början och slut är en refräng. Var och en 

av artisterna sjunger – precis som i ”Den Hårda Vägen” – en egen vers. Den sista refrängen 

utgör alltså sångens outro. I verserna gör de två artisterna som inte är solister ibland inpass: 

lägger stämmor på utvalda ord och fraser (något de gör i alla de tre valda sångerna). Grund-

rytmen, trummor, bas och piano (synt) i något slags ”latin reggae”, börjar strax efter i och 

med första refrängens inträde och fortsätter ända till sångens sista mening: ”och vi är starka”, 

där den sista stavelsen ”ka” ekar två gånger i tystnaden, vilket blir sångens avslut (04:03-

04:06). Ett typiskt hiphopinslag kan urskiljas i bakgrunden: då och då under sångens gång 

hörs skrapande ljud – gissningsvis ”scratching”63 från en turntablist64. Lite av sådana 

musikaliska aktiviteter förekommer även i sången ”Nya Sverige (Remix)” men inte i ”Den 

Hårda Vägen”. 

Textmässigt är det däremot stor skillnad mot föregående sång. Där ”Den Hårda 

Vägen” var öppen och vag är ”Starka” en tydlig kampsång. Dess budskap är alltså antirasism 

och motståndaren utpekad: nazister och Sverigedemokraterna. Dessutom utgår hela sången 

”Starka” från en dagsaktuell politisk händelse. Det handlar nämligen om vad som skedde i 

                                                
63 Går ut på att framkalla ett skrapande ljud genom att under spelning rotera en vinylskiva fram och tillbaka. Se 

”Scratching”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
64 Sophy Smith, Hip-hop Turntablism, Creativity and Collaboration (Ashgate, Farnham, Surrey, 2013), s. 4. 
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förorten Kärrtorp söder om Stockholm den 15 december 2013, där antinazistdemonstranter 

attackerades av medlemmar från den nazistiska svenska motståndsrörelsen.65 

Refrängens budskap är en inbjudan och uppmaning till enighet. Det deklarerar att 

svårigheter lättare övervinns genom att hålla ihop. Kampsångskaraktären är klar: 

Genom regn, genom storm, genom mörker och motstånd, 

genom kamp, genom sorg, står vi starka. 

Ta min hand, sjung vår sång, på alla gator, alla torg, 

vi är många fler än dem o vi är starka (00:35-00:44). 

Ordet starka sjungs unisont av alla tre, med båda stavelser lika betonade: Star-Ka (till bilden 

av höjda, knutna nävar). 

Apropå nävar: första versen sjungs delvis framför en vägg täckt med muralmåleri av 

konstnären Benny Cruze.66 Porträtt av antirasistiska och vänsterpolitiska ikoner visas upp, 

som Olof Palme, Che Guevara, Nelson Mandela, Bob Marley, Muhammad Ali och två som 

förmodligen mer än andra förknippas med höjda, knutna nävar: de amerikanska löparna 

Tommie Smith och John Carlos från prisutdelningen vid OS-68.67 Målningarna bakom 

artisten är i stora format och placerade ovan och bredvid varandra så att de fyller hela 

bakgrunden. I själva verket är hela musikvideon fylld av kamp- och protestattribut: 

palestinasjalar, peruluvor, demonstrationståg (med fanor och slogans), provokativa tröjtryck 

(som t ex flygplanskaparen Leila Khaled68), en mask som för tankarna till Anonymous-

kollektivet69 – för att nämna de mest iögonenfallande. Detta vill jag mena förstärker 

kampsångskaraktären, vid sidan om allt som texten tar upp. 

Första versen är narrativt uppbyggd. Notera att textförfattaren sätter likhetstecken 

mellan riksdagspartiet SD och nazister: 

Det hade blivit juletid men ingen Salemmarsch, 
istället angrep de män, kvinnor, barn på plats. 

Gick till attack med vattenfyllda flaskor som sprack 

när de träffade antirasister och det blev svart. 

Förut såg man de på natten, nu kommer de mitt på dagen. 

För de vädrar morgonluft, de sitter i Riksdagen. 

När någon blivit slagen 

                                                
65 ”Flera knivskurna vid antinazistmöte”, Johan Augustin, Svenska Dagbladet (publicerad 15 december 2013, 

hämtad februari 2018), <http://www.svd.se>. 
66 ”Muralmålning”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
67 ”Tommie Smith”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
68 ”Leila Khaled”, Wikipedia (hämtad februari 2018), <https://www.wikipedia.org>. 
69 Internationellt kollektiv av nätaktivister, som främst genomför demonstrationer mot webbplatser. I samband 

med gatuaktioner bär de identiska masker. Se ”Anonymous”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), 

<http://www.ne.se>. 

http://www.svd.se/
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eller knivar dragits 

då snackar media om extremister 

eller alla liv som tagits. 

Det är farligt när samhället går i denna riktning 

och det finns den som sitter lycklig och tjänar på splittring. 

Men vi ska aldrig låta de ta det som är vårt, 

vi kommer inte stå o titta på när nazi slår. 

O svaret blev hårt, 

för att samla 20 000 var inte svårt. 

Nej! (00:43-01:20). 

”Det är farligt när samhället går i denna riktning” – att farhågorna i texten inte bara handlar 

om Salem och Kärrtorp får sin illustration i musikvideon. För filmtagningar har gruppen även 

åkt till Göteborg. Det är nämligen där, i stadsdelsförorten Biskopsgården som mural-

målningen som flera gånger återkommer i musikvideon finns. Biskopsgården associeras med 

både mångfald och segregation,70 och får på så vis fungera som aktion-reaktion-motbild. 

Dessutom har gruppen även i denna sång lånat en del. Visuellt har man utnyttjat ett 

filmgrepp som introducerades i D. A. Pennebakers Bob Dylanporträtt Don’t look back (från 

1967) där Dylan står och sjunger med textskyltar i händerna. Dylans avsikt var att (vänligt) 

driva med plakatbärande demonstranter, något han uttryckligen förklarade då han fick frågor 

om saken.71 Här, i sången ”Starka”, är förmodligen inte avsikten att driva med någon utan att 

förtydliga och förstärka budskapen. Enskilda viktiga ord och meningar plockas ut, och 

skyltarna bärs av människor som själva inte sjunger, men står och visas med skyltarna då 

artisten sjunger orden. Samtidigt verkar det som om LöstFolk har utforskat sin egen stad 

Uppsala och huvudstaden Stockholm. De har valt ut olika ställen som företräder olika delar 

och tycks vilja visa hur mångfald redan ingår i en väl fungerande stad. De personer som håller 

i skyltarna är av olika etniskt ursprung och har olika hudfärg, är av båda könen och i olika 

åldrar.72 Ställena som filmas kan vara en lekpark, gångbro, längs en flod, på en fotbollsplan 

eller vid en busshållplats. Skyltbilderna är ljusa, varma och tycks alla vara tagna under 

sommaren. De skrivna budskapen kan också (redan) vara målade på en graffitivägg som en 

pratbubbla, skrivna på en boll, eller helt enkelt i en persons handflator. Några av dessa är: 

                                                
70 Caisa Olander, Kommunikativ planering i den kommunala planeringen – en fallstudie i Biskopsgården, 

Kandidatarbete i Fysisk Planering (Blekinge, 2012). 
71 Keith Beattie, Don’t Look Back (BFI, London, 2016), s. 13-14. 
72 Bekräftats genom telefonsamtal med Format som representant för gruppen (maj 2017). 
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MEDIA SNACKAR - MOTSTÅND - SJUNG VÅR SÅNG - FUCK SD - KLIMATET ÄR DYSTERT - 

MIN HUDFÄRG ÄR MITT FAGRA SMYCKE - JAG ÄR FRI - KÄMPA - TA MIN HAND - BYGGA & 

BIDRA - MÅNGFALD - SOLIDARITET.73 

Musikvideons sista skylttext, som lyder ”Vi ÄR MÅNGA”, hålls upp av en av grupp-

medlemmarna, när alla tre är tillsammans och befinner sig på ett torg i Uppsala. Trion 

ansluter sig i och med detta till alla de människor som visats under musikvideons gång med 

textskyltar (04:01-04:03). 

Det budskap som läggs mest fokus på är det som innehåller protester riktade mot 

Sverigedemokraterna.74 Ett målat ”FUCK SD” visas som en pratbubbla på en vägg och 

kopplas ihop med kvinnoröstens ”[t]illsammans är vi starka, vi kommer aldrig att tystas mer, 

vi står upp, vi står upp” och att en av artisterna – maskerad – ger ”långfingret” och pekar på 

de målade orden (för att sedan rikta fingret mot kameran) (01:41-01:47). Saker kopplade till 

SD har getts fyra inslag med sammanlagt 14 sekunders visningstid spridda över 

musikvideon.75  

Den knutna näven – musikvideons oftast återkommande gest – får en dos extra 

uppmärksamhet då Moncho sitter bredvid bilden av Smith och Carlos, höjer sin näve och 

sjunger ”Jag är fri. Fri fri” (02:13-02:16). 

Den sista versen som sjungs av artisten Robin Djoon upplyser om varför de 

utrikesfödda har kommit till Sverige. Artisten avrundar positivt, med att välkomna andra in i 

värmen, påpeka att han haft tur som föddes i Sverige, att han inte ska någonstans och att 

sången ska ge kraft i kampen mot intolerans, hat och orättvisor. Versen når sedan sin logiska 

slutpunkt med orden ”Det är därför vi sjunger” (03:16-03:42). Med dessa ord kommenterar 

och förklarar artisten till dels vad som omtalades i början av kapitlet Inledning: varför 

protestmusikgrupper bildas i tider präglade av många och snabba kulturella, sociala och 

politiska skiftningar. 

 

 

 

                                                
73 I musikvideon ”Starka” på YouTube ses hur skyltarna har spritts över hela sången: LöstFolk - Starka 

(Officiell Video) (publicerad 14 augusti 2014, hämtad februari 2018), <https://www.youtube.com>. 
74 ”Sverigedemokraterna”, Sveriges Riksdag (hämtad februari 2018), <http://www.riksdagen.se>. 
75 De här fyra inslagen hittas i musikvideons inledning liksom under sångens andra vers: LöstFolk - Starka 

(Officiell Video) (publicerad 14 augusti 2014, hämtad februari 2018), <https://www.youtube.com>. 
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3.3 Nya Sverige (Remix) 

3.3.1 Introduktion 

Det bör sägas att musiken här är en remix av en sång med annan text men med samma namn, 

av artisten Dani M. Dani M:s sång skrevs som en hyllning till svenska U21-landslaget i 

fotboll; ett faktum intressant i sammanhanget, vilket kommer att framgå. 

Innan musiken börjar ljuda hörs ett collage bestående av rytmiska handklapp, rädda, 

arga och jublande skrik i en folkmassa, två knallar, fragment ur nyhetssändningar om 

främlingsfientliga attacker på olika platser i Sverige, och slutligen galopperande hästar på 

asfalt eller kullersten. I bild ser vi ett bekant förlopp: ryggen på en mansperson med en 

likadan ”ghettoblaster” som i musikvideon ”Starka”, fast här på väg mot en parkbänk längs 

Fyrisån i centrala Uppsala. Han sätter sig ned bredvid någon i grön mask och peruluva, sätter i 

ett kassettband, slår upp en tidning – och musiken börjar. 

Introt är en ackordrunda bestående av fyra ackord som spelas fyra gånger, där varje 

ackord spelas i ett uppåtgående arpeggio. Därefter blir videosnuttens bakgrund suddig och 

LöstFolks logga läggs på skärmen. Loggan består av tre ansiktslösa personer där en av dem 

har en knuten näve i luften. Vid sidan av dem anas folkmassor, också med händer (öppna och 

knutna) i luften. Ovanför allt detta syns tre flygande vita duvor (00:34-00:38). Omedelbart 

därefter visas artisten som tidigare bar på kassettbandspelaren, nu framifrån med en megafon 

– ett annat ”kampattribut” gruppen gärna använder sig av – i handen, och han deklamerar 

följande: 

Vi ser ett parti som vill bli fint, 

vi ser andra partier som tar efter deras retorik. 
Det land vi en gång kände är inte längre sig likt. 

Nya Sverige (00:38-00:47)! 

Ämnesvalet och motståndarna känns igen från de tidigare två sångerna: ett Sverige som har 

spårat ur, främlingsfientliga politiker och en känsla av annalkande omänsklighet. 

3.3.2 Musikalisk struktur och budskap 

Formmässigt består sången liksom de två föregående av vers och refräng, fast här med versen 

först: ABABAB, och utöver det nämnda introt finns även ett outro med sjungna produktions-

uppgifter. 
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Sången kan betraktas som en summering av vad LöstFolk tycker Sverige har förändrats och 

utvecklats till under de senare åren. Artisten Format uttrycker det som ”Det land vi en gång 

kände är inte längre sig likt” (00:44-00:46); Moncho formulerar det som ”Det blåser nya 

vindar av fientlighet i vårt avlånga land” (02:01-02:04), och Robin Djoon sjunger i sin tur 

”Jag känner inte igen mitt land, vi har glömt hur man är mänskliga mot varann” (02:31-

02:37). Det mest anmärkningsvärda i sammanhanget är att LöstFolk lånat sitt språkbruk från 

motståndarsidan. Istället för Sverigedemokraternas nationalism försöker artisterna här 

formulera en ”alternativ nationalism”. Man har till att börja med som material för sin remix, 

tagit en hyllningssång till Sverige.76 I den nya texten sjungs om ”vi” och ”vårt avlånga land”, 

landet ”där vi växt upp” och som vi vill ”känna igen oss i”, liksom att ”vi är ett folk”. Till 

detta knyts önskan om kärlek istället för hat; värme istället för kyla; inkluderande istället för 

exkluderande; mångfald istället för homogenitet.77 Men några ska icke desto mindre sparkas 

”ut härifrån”: rasister, fascister och kapitalister. Man försvagar motståndarens retorik genom 

att använda dennes ord på sitt eget sätt och med sitt eget innehåll. 

Ett exempel på hur man kan göra samma sak med en bild är visningen av märket som 

Robin Djoon har på sin jackärm. Märket, som visas tillsammans med sjungandet av texten 

”13 %, dom är missnöjda dårar”, består av två korsade svenska flaggor och texten This is 

Sweden (02:49-02:52). Symbolen har beskrivits i pressen, där man också visat hur nynazister 

ofta viftar med svenska flaggan i demonstrationer. 

Detta beslagtagande av andras symboler skriver Sernhede om, apropå en 

konversation mellan honom och hiphopgruppen Tha Klika. Sernhede hade funderingar kring 

valet av namn på en av gruppens sånger: 88-soldiers: 

När jag frågade vad de menade med titeln svarade en av gruppens latinamerikaner: 
 

– Mannen, du måste tänka, tänk själv, vad tror du mannen? 

 

Efter en stunds intensivt tankearbete, och när vi sorterat ut förklaringar som handlar om att de 

tillsammans med sina kamrater är 88 personer, går det upp för mig att 88 ingår i den 

siffersymbolik som nynazisterna använder sig av när de ger krypterade hälsningar till Hitler. H är 

åttonde bokstaven i alfabetet och 88 är följaktligen HH, dvs. Heil Hitler. Jag frågade därför: 

 
– Men 88 är ju nassarnas grej när de vill hylla Adolf? 

 

Hela gänget skrattade och en av dem sa: 

 

                                                
76 Se Dani M - Nya Sverige (publicerad 18 juni 2015, hämtad februari 2018), <https://www.youtube.com>. 
77 Se bilaga. Texten i sin helhet har jag fått av gruppen via mejl (november 2016). 
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Mannen, det är sant – vi tar och snor nassarnas tecken så skapar vi förvirring totalt för dom, förstår 

du mannen. Om ett år kan dom inte gå på stan med sina 88-tauteringar för vi har klippt deras 

tecken. Men för oss betyder 88 = Hammer Hill och 88-soldiers handlar om att vi är soldater, 

Hammarkullens soldater och vi är redo för krig. Vi har fått nog, vi vill inte ta all den här skiten 

längre, fattar du – mannen.78 

En bra strategi kan tyckas och en mycket konkret metod att försöka ta udden av 

motståndarnas symboler. Bara genom att bära och visa upp märket This is Sweden, vänder 

således LöstFolk på märkets traditionella budskap: från ett rasistiskt till ett antirasistiskt 

sådant.79 

Notera även den retoriska kopplingen: textens 13 % ”missnöjda dårar” syftar på SD:s 

valresultat 2014,80 under det att bomberjackan i bild, med This is Sweden-märket, är ett 

nynazistattribut. Här gestaltas alltså även i bild det som bara beskrevs med ord i sången 

”Starka”, vers 1: att de som dagtid kallar sig Sverigedemokrater i skydd av natten blir 

nynazister. Sången ”Nya Sverige (Remix)” är ett ytterligare exempel på hiphoppens direkta 

tilltal, det som omnämndes i kapitlet Bakgrund. Efter att Format ropat rakt in i bilden med 

megafon, börjar han sjunga om kommunalrådet Stefan Hanna (C) och två personer från 

näringslivet, som tillsammans står bakom en artikel i UNT som förespråkar öppna dörrar för 

ett samarbete med Sverigedemokraterna.81 Hanna skrev i ett blogginlägg: 

Sveriges misslyckade integrationspolitik och en extremt ansträngd migrationspolitik kan jämföras 
med en cancer. Sverige är sjukt, allvarligt sjukt, och problemen har tillåtits att sprida sig och 

påverkar allt fler delar av samhället på ett socialt och ekonomiskt ohållbart sätt. /…/ Det är dags 

för ansvarstagande partier att bota patienten! Skrota Dö! Sparka ut MP från regeringen! Forma nya 

allianser som kan genomföra nödvändiga reformer som ökar chansen att patienten inom 10 år kan 

vara i en god och demokratisk form igen.82 

Sin protest mot ovanstående formulerar Format mycket rakt på sak: ”Stefan Hanna, han har 

fel i hjärnan” (00:47-00:49). Att påstå någon ”har fel i hjärnan” är inte särskilt seriös analys, 

det är bara nedsättande. Ändå upplevs det troligen som protest av lyssnarna och det är i det 

här sammanhanget huvudsaken. I samma vers varnas sedan för återkomst av fascism: 

”Näringslivet vill ha fascismen tillbaka men det finns fan inte på kartan” (00:59-01:03). 

                                                
78 Sernhede, AlieNation is my Nation, s. 142. 
79 ”Rasistsymboler vänds till antirasistiskt mode”, Redaktionen, MITT I (publicerad 11 mars 2016, hämtad 

februari 2018), <http://www.mitti.se>. 
80 Se SD:s valresultat 2014, Valmyndigheten (publicerad 19 september 2014, hämtad februari 2018), 

<http://www.val.se>. 
81 ”Debatt: Nyval är bättre än pakten”, Debattredaktionen, Dagens Industri (publicerad 12 juni 2015, hämtad 

februari 2018), <http://www.di.se>. 
82 ”Kräfta i systemet. Socialt och ekonomiskt ohållbart” (publicerad 23 augusti 2015, hämtad februari 2018), 

<http://www.stefanhanna.blogspost.se>. 
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Format fortsätter: ”När de bruna kommer till makten är det slut, ni vet det” (01:08-01:11). En 

tolkning blir att när de bruna - d v s brunskjortor/nazister - tar över spelar det ingen roll vem 

eller vad man är, eller vilken gruppering man tillhör, utan då står alla ”lika” på tur i eländets 

led. Underförstått att under fascismens styre alla blir lika illa behandlade – alla förutom 

fascisterna själva. 

Ännu mer dubbelhet: den lite hotfulla och arroganta attityd texten uppvisar, blandas 

med ord och meningar som talar om gottgörelse och kompromisser. Efter beskrivningen av 

hur fascism och näringsliv gör gemensam sak, börjar refrängen med det mycket direkta 

”Fakkin rasist, ut härifrån” (01:25-01:27). Men omgående blir texten mildare, ett slags 

predikan som uttrycker den egna (goda) viljan till samarbete för att skapa en bättre värld: 

Om du inte kan visa respekt och förstå att vi är ett folk, 

och om vi hjälps åt finns inget som kan stoppa oss då. 

Det är Nya Sverige! (01:28-01:37). 

Till och med detta ”Nya Sverige” har drag av dubbelhet. Talar man om ett nytt 

omänskligt Sverige, där fascister är på frammarsch, främlingsfientlighet växer sig starkare 

och orättvisorna blir större? Eller om ett land med (ny) mångfald, (nya) möjligheter och ny 

kampvilja? Några tydliga svar ges inte; lyssnaren får själv välja tolkning. 

Att sjunga om ett personligt blogginlägg av en namngiven lokalpolitiker (följt av en 

lokal debattartikel) är nästan så ”här-och-nu” protestmusik kan bli. Det är inte musik för 

evigheten eller för hela världen, utan musik för en känd och identifierad publik. Budskapet, 

förklaringsmetoden och retoriken har de tre artisterna även i denna sång delat mellan sig, på 

så sätt att vars och ens text tar den synvinkel och perspektiv som de två andra i gruppen inte 

berör direkt. I Formats text, som består av de ovan diskuterade verserna, får vi höra om Stefan 

Hanna och hans kompanjoner, om vad han/de sagt/skrivit, vad detta befaras leda till och i 

slutändan få för konsekvenser. Monchos text berättar om dessa konsekvenser, som han menar 

redan är ett faktum. De har uppenbarat sig i form av en brutalisering av polisers och väktares 

metoder. Protesten kommer till uttryck genom att t ex sjunga ”Vi ser Shori arbeta för att 

upprätthålla allmän ordning genom att rida ner demonstranter” (01:44-01:49). Artisten 

nämner också uppskakande händelser i Limhamn med ”Så vi kommer alltid minnas 

kravallerna i Limhamn” (01:49-01:52). Bakgrunden är att polisen under en demonstration mot 

det nazistiska Svenskarnas parti, med sina hästar ridit in bland motdemonstranter och orsakat 
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skador på flera personer.83 Kanske bör påpekas att ”shori” också är slang för polis. Den tredje 

artisten Robin Djoons text innehåller mer av de sociala effekter som sången protesterar emot. 

Han uttrycker det hela  så: 

Jag känner inte igen mitt land. 

Vi har glömt hur man är mänskliga mot varann. 

Spottar på de som tvingas sova på gatan 

o slickar på dom som roffat åt sig av kakan (02:32-02:42). 

Det som sammanfogar de tre artisternas texter bortsett från refrängerna, är de två sista raderna 

som varje vers avslutas med; detta trots aningen varierade ordalag. I den första raden nämns 

att det har gått ”för långt” i det land de växt upp och i den andra raden ”dissas” Stefan Hanna 

– eller kanske varje främlingsfientlig nationalist: 

För det har gått för långt i landet där vi har växt upp. 
Han säger han är stolt men det är inte han som har det tufft (01:16-01:25). 

Ja, det har gått för långt i Sverige där vi har växt upp. 

Han säger han är stolt men han har fått för mycket luft (02:04-02:13). 

Det har gått för långt i landet där vi har växt upp. 

Han säger han är stolt men han har tappat allt förnuft (02:52-03:01). 

I och med att alla tre artister avslutar sina verser på ovan nämnda sätt enas deras ståndpunkt i 

de frågor de tagit på sig att protestera emot, det vill säga ökande främlingsfientlighet, rasism 

och sociala orättvisor. 

Något bör också sägas om dubbelheten i bild. De råa och på gränsen till lite hot- och 

hånfulla gester artisterna gör i musikvideon, som t ex att rikta en sparkande känga mot 

kameran som filmar från markperspektiv (01:25), leka ”skjuta dubbelpistoler” med händerna 

(03:34-03:36) eller ge dubbla långfingrar och visa dem i ett inzoomat kameraläge (01:26-

01:27), kontrasteras med flaxande vita duvor, glada danssteg, folkmassor i fredliga 

demonstrationståg och självironiskt munhuggande med regissören i musikvideons coda 

(”Spring lite, det är coolare” – ”Som David Tainton i Vinterviken”). 

Om vi tittar närmare på artisten som i början av musikvideon bär bandspelaren och 

vad denne har på sig under jackan (01:24-01:34), ser vi en vit t-shirt med ett motiv av 

konstnären Carl Johan De Geer: ett ursprungligen grafiskt blad, betitlat Skända flaggan,  

från 1967.84 

                                                
83 ”De som är utsedda att upprätthålla mötesfriheten får skulden”, Britta Svensson, Expressen, Sektion: EXTRA 

(publicerad 24 augusti 2014, hämtad februari 2018 via Retriever), <http://www.expressen.se>. 
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De Geers bild står för antinationalism, vilket bekräftats i en intervju för ETC som ägde rum 

under oktober 2015 med upphovsmannen själv. Han berättar att det år han skapade sitt motiv 

levde man i en mer solidarisk värld. Som han utrycker det var det många som då inte ville ha 

något med gränser mellan länder att göra. Det som gör att motivet nu åter blivit aktuellt är att 

vi i våra dagar ser en starkt växande nationalism som bygger taggtrådsstängsel, men att det 

samtidigt existerar fler hjälpsamma människor som vill öppna gränserna.85 Att LöstFolk tar på 

sig t-shirten och visar den i sin musikvideo innebär en markering gentemot krafter som dyrkar 

taggtrådsnationalism, eller på andra sätt motsätter sig gruppens budskap, sådana de fram-

kommit i denna studie. 

Längre fram i musikvideon står samma artist med samma t-shirt och sjunger framför 

en väggmålning i staden Uppsala (00:39-00:46). Väggmålningen är en kopia av verket 

”Aufbau der Republik” av den tyska konstnären Max Lingner. Originalverket kopian refererar 

till, finns för närvarande utanför den före detta (kommunistiska) DDR-regimens minister-

byggnad.86 Efter debatt kring verket har skaparen av kopian, konstnären Erik Krikortz, i ett 

svar per mejl till tidningen UNT påpekat att hans citat till det ideologiska verket kan tolkas 

som kritik mot det samhälle verket stod för och inte en hyllning till det.87 Detta är just vad 

musikgruppen LöstFolk vill förmedla. Men ingenting i musikvideon eller sången gör det 

uppenbart att det handlar om en kritik av och inte en hyllning till, det gamla östtyska styret. 

Kanhända överskattar gruppen här sina lyssnares förmåga att sätta ihop det visuella med 

historiekunskaper och vad en förmodligen ganska okänd konstnär har menat med sitt verk 

(som fotnot 85 nedan redogör för). 

I sången ”Nya Sverige (Remix)” utnyttjar LöstFolk teknikens möjligheter mer än i de 

föregående sångerna. Redan under den deklamatoriska öppningen (00:39) och därefter i resten 

av musikvideon sker intressanta inslag av så kallade subliminala perceptioner, gjorda med 

redigeringsteknik.88 Dessa går ut på att gömma stillbilder i filmen som sedan visas i väldigt 

korta snuttar, vissa kortare än 1/10 sekund, vilket våra ögon inte hinner uppfatta men som 

                                                                                                                                                   
84 ”CARL JOHAN DE GEER”, ”SKÄNDA FLAGGAN” (hämtad februari 2016), 

<http://www.bukowskis.com>. 
85 ”Svik fosterlandet, var onationell”, Anton Borgström, ETC (publicerad 11 oktober 2015, hämtad februari 2018 

via Retriever), <http://www.etc.se>. 
86 Bild: ”Berlin Finanzministerium ’Aufbau der Republik’” (hämtad januari 2018), <http://www.tripadvisor.se>. 
87 ”Konstnären om sin DDR-konst”, Redaktionen, UNT (publicerad 24 september 2015, hämtad februari 2018), 

<http://www.unt.se>. 
88 Se musikvideon till sången ”Nya Sverige (Remix)” i slowmotion på YouTube (publicerad 1 juni 2016, hämtad 

februari 2018), <https://www.youtube.com>. 
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våra hjärnor ändå registrerar och därmed påverkas av.89 LöstFolks syfte med denna metod är 

att påminna om eller slå en ”varningssignal”, för att förhindra/förebygga eskaleringar av det 

gruppen upplever som förstadiet till något värre. Kanske ett ännu hårdare klimat, en än mer 

åtstramad flyktingpolitik eller mer av den nazistiska Nordiska motståndsrörelsens 

frammarsch. 

Vissa av stillbilderna är hämtade från demonstrationer och liknande evenemang. Den 

mest intressanta bland dem är en svartvit bild med den italienska diktatorn Mussolini stående 

på en läktare, och en textremsa med lydelsen ”A declaration of war”. Bilden upprepas mycket 

hastigt fyra gånger efter varandra (01:11-01:12) och den dyker upp direkt efter att det visats 

rörliga bilder av marscherande tyska trupper (möjligen bärande bruna skjortor90) på en 

stadsgata (01:09). Samtidigt med detta sjungs ”När de bruna kommer till makten är det slut, ni 

vet det” (01:08-01:11). Bilderna kan tolkas som en varning till det LöstFolk vill varna för som 

kanske komma skall, nämligen att nazismen är på väg att ta över makten och bana vägen för 

en ny katastrof. 

Paralleller till historiska händelser syftar rimligen till att ge extra tyngd åt budskapet. 

Parentetiskt kan nämnas att gruppen inte helt litar på sin metod. De gömda bilderna är inte 

”riktigt” gömda enligt spelreglerna för subliminala meddelanden. De har inte tilldelats så 

korta sekvenser att de går förbi utan att läggas märke till. De är osynliga och på samma gång 

synliga, det vill säga gjorda att framkalla visningsstörningar i filmsnutten för att väcka 

tittarens nyfikenhet, vilket i sin tur, förhoppningsvis ska leda till att tittaren på eget initiativ 

engagerar sig och granskar dem. Det kanske är just det som är meningen. De ringa 

visningsstörningarna har lyckats väcka min nyfikenhet i alla fall. Och cirka 15 sekunder efter 

Mussolinibilderna visas en filmsekvens under ungefär två sekunders tid som bekräftar att 

människor som protesterar och vågar säga nej finns. 

Videosnutten är tagen under ett demonstrationståg av den Nordiska motstånds-

rörelsen, från första maj 2016 i staden Borlänge. En färgad kvinna med rakat huvud ställer sig 

modigt i vägen för demonstranterna med en höjd knuten näve.91 

                                                
89 ”Subliminal perception”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
90 En förkortning för ”Sturmabteilung” som var ett nazistiskt kampförbund grundat 1921 för att skydda 

nazistiska möten och för att bekämpa främst kommunister på gator och torg. De bar bruna skjortor. Se ”SA”, 

Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 
91 ”Här är bilden från 1 maj i Borlänge som sprids över nätet”, SVT NYHETER (publicerad 4 maj 2016, hämtad 

februari 2018), <http://www.svt.se>. 
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I sångens sista refräng byts ”Fakkin rasist, ut härifrån” mot ”Kapitalist, ut härifrån” (03:01-

03:03). Vi är därmed tillbaka i alliansen mellan centerpolitikern Hanna, Sverigedemokraterna 

och näringslivet. Och precis före denna refräng avslutas vers tre med följande rader: 

Banken gör vinster o snor våra pengar, 

majoriteten låtsas som det regnar. 

Någonting har spårat, klimatet hårdnar (02:32-02:49). 

Texten är bildsatt med en känd affärsbanks – Nordeas – logotyp. Om gruppen har velat 

framhäva just Nordea, eller om Nordea får representera hela bankväsendet, framgår inte. 
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4 Slutdiskussion 

I Ian Peddies The Resisting Muse: Popular Music and Social Protest ”Rock protest songs: so 

many and so few” skriver Deena Weinstein: 

Protest songs are defined as such by virtue of their words, but many make their impact in tandem 

with their sonic elements, the emotionality of the music, the strength and confidence of the vocals, 

or their simplicity and repetitive phrases, which allow the audience to sing along.92 

Utgångspunkten för de tre analyserna som just genomförts, har inte varit att protestmusik 

framför allt definieras ”by virtue of their words”. Sådan definieras snarare av att lyssnarna 

helt enkelt uppfattar någon musik som protestmusik, och denna uppfattning tror jag mer 

handlar om de ”ljudande elementen”, musikens ”känslomässighet”, och ”styrkan och 

självförtroendet i sången”. Först när dessa tre delar slår an och vinner lyssnarens intresse, 

kommer texterna och deras innehåll in. Med detta sagt, som en reaktion mot nationalistiska 

krafter i Sverige, vilka på senare tid mer öppet gett sig till känna och kommit ”i demokratins 

namn” i form av politiska partier, har musikgrupper som t ex LöstFolk bildats; en grupp som i 

denna studie analyserats som en representant för fenomenet ”svensk protestmusik av idag”. 

Deras metoder är utöver text och musik, även symboler och attribut i bild, redigeringsteknik, 

kamerateknik och gruppmedlemmarnas agerande och gester framför kameran. Här kan 

inflikas hur viktigt Internet och de redigeringsmöjligheter modern datorteknik fört med sig, 

bör ha varit för grupper som LöstFolk; grupper utan uppbackning av stora skivbolag och utan 

direkt tillgång till ”gammelmedier”. Genom forum som exempelvis YouTube och med ganska 

billig datorutrustning, kan artister på egen hand tämligen enkelt inte bara producera utan även 

redigera och distribuera sin musik, snabbt och långväga (och att fler än grupp-medlemmarna 

varit inblandade i produktionen av en musikvideo förändrar inte detta). LöstFolk har därtill 

flera gånger intervjuats på olika nätforum, något som torde ha hjälpt dem att sprida sin musik. 

Det är inte omöjligt att uppkomsten av YouTube i sig har bidragit till att många fler 

musikgrupper startats än som annars skulle vara fallet; i synnerhet grupper och artister utan 

stora ekonomiska resurser. 

LöstFolk sjunger på svenska vilket innebär att de har en svensk publik som målgrupp 

och därför handlar en stor del av sångernas innehåll om händelser som utspelat sig i Sverige. 

                                                
92 Deena Weinstein, ”Rock protest songs: so many and so few”, The Resisting Muse: Popular Music and Social 

Protest, red. Ian Peddie (Ashgate, Aldershot, England, 2006), s. 3-16. 
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Vissa ämnen är mycket lokala och koncentrerade på den egna staden Uppsala, som de i denna 

studie analyserade sångerna ”Starka” och ”Nya Sverige (Remix)”. Jämfört med dem är sången 

”Den Hårda Vägen” av mer internationell karaktär. Dess innehåll saknar anknytning till lokala 

eller nationella händelser och texten är mer allmänt – öppet och ”vagt” – hållen. 

De protester som uttrycks av gruppen stannar inte där; som endast ”protester”. De 

följs upp av förslag på motmediciner och lösningar – allt sammantaget en form av 

”knowledge and teaching”. 

Sångerna har textmässigt och melodiskt olika karaktär. Artisterna står var och en för 

sina egna verser, vad gäller såväl text, melodi som sätt att sjunga. Soloframträdandena 

kommer dock alltid i samma ordning: Format börjar, varpå Moncho tar mittenpartiet och 

Robin Djoon avslutar. Format och Moncho tycks inta en hårdare linje i text och vokalt 

uttryck, och Robin Djoon en något mildare. Några exempel: Format uppmanar lyssnarna i 

”Den Hårda Vägen” att vägra ”ställa sig i ledet” och istället gå till handling. I ”Starka” är han 

emot passivitet och uppmanar lyssnaren att demonstrera, medan i ”Nya Sverige (Remix)” 

uppmanar han till debatt. Monchos lösningar i ”Den Hårda Vägen” är att frigöra sig från den 

materialistiska, ytliga världens ekorrsnurrande hjul och prova på nya sätt att leva. I ”Starka” 

är lösningen att motverka rasistiska krafter som försöker sätta människor i olika fack, och inte 

heller låta sig knäckas av motgångar. I ”Nya Sverige (Remix)” fäster han uppmärksamheten 

på hur ordningsmaktens representanter ibland agerat med oförsvarlig brutalitet. Det under-

förstådda i hans text är att lagens väktare borde ägna sig åt något mer konstruktivt. Robin 

Djoons förhållningssätt slutligen, är i ”Den Hårda Vägen” att vara källkritisk och på egen 

hand söka fakta, upplysa sig själv och avslöja det osanna. Uppmaningen i samma sång, ”[s]å 

upp till kamp och slåss, slåss för din rätt att leva fri” (04:00-04:05), uppfattar jag metaforiskt. 

Striden handlar om upplysning, inte våld; att skaffa sig kunskap och bli medveten – inte att 

slåss fysiskt. I ”Starka” bjuder han upp till dans, vi uppmanas att vara glada över våra 

olikheter utan att blunda för orättvisor och diskriminering grundade på samma olikheter. I 

”Nya Sverige (Remix)” har han intagit Monchos och Formats något hårdare linje och sjunger 

om Sverigedemokrater till bilder som för tankarna till nynazister. 

Sättet att dela olika teman mellan sig men ändå hålla dem i samma kontext, dvs 

kontexten ”protest”, är ett vanligt förekommande tankesätt inom hiphoppen i Sverige. 

Sernhedes forskning kring ämnet i boken AlieNation is my Nation pekar på detta.  
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I en av hans intervjuer med en medlem av rapgruppen Tha Klika, som förklarar hur gruppen 

tar hand om sina nya medlemmar och hur de äldre skolar in och vägleder de nya, kan följande 

läsas: 

[…] nu ska de göra en ny låt om Latinamerikas historia så fattar du, då sa jag att en kan inrikta sig 

på Inkariket en annan kan ta upp spanjorerna då när dom kom å utplånade en hel kontinent å den 

tredje kan snacka om situationen i Latinamerika idag.93 

På liknande sätt, som studien tidigare visat, går alltså LöstFolk till väga. I en och samma sång 

tar de upp olika samhälleliga frågor, fördelar perspektiv mellan sig, från det övergripande 

politiska till det personliga och vardagliga. Innebördsmässigt binder de samman protesterna 

till ett för lyssnaren gripbart ämne. Gruppens sätt att integrera musik, text och bild, symboler 

och attribut har redogjorts för. En del för mig obegripliga element har utelämnats, såsom den 

gröna masken i sången ”Nya Sverige (Remix)” och Formats cigarrökande (en gest av trots?), 

då jag betraktar dem som mindre viktiga. 

Ove Sernhede skriver även om hiphoppens användande av lyriska koder och 

symboler och menar att de är en tradition inom den afroamerikanska kulturen, som går ända 

tillbaka till slaveriets historia.94 Forskarna James M. Volo och Dorothy Denneen Volo 

förklarar saken än tydligare i deras bok The Antebellum Period: hur det var en metod som 

under 1800-talet användes av slavarna i USA, för att dölja innebörden ord och meningar hade, 

då man sjöng om den efterlängtade friheten. Man tog alltså till omskrivningar för att det 

riktiga innehållet obemärkt skulle gå förbi slavägarnas öron.95 Sernhede förklarar vidare, att 

hiphoppen har anammat detta tankesätt och fört över det till sitt eget textskrivande; något som 

lett till att det ibland i hiphoppens texter finns ord som bara författarna själva och de i den 

egna kretsen förstår.96 Men, med LöstFolks rättframma och vågade sätt att formulera sig på, 

måste vi dra slutsatsen att eftersom vi nu inte lever i ett så hårt samhälle som 1800-talets 

afroamerikaner levde i, behöver inte LöstFolk i sina sångtexter ta till sådana metoder. Sättet 

de uttrycker sig på kan ses som tecken på att gruppen inte är det minsta ”censurerade” och får 

yttra sig utan att behöva ”kodifiera” något. De lever i ett demokratiskt samhälle (även om de 

                                                
93 Sernhede, AlieNation is my Nation, s. 137. 
94 Sernhede, Ungdom och Kulturens omvandlingar, s. 200. 
95 James M. Volo & Dorothy Denneen Volo, The Antebellum Period (American popular culture through history) 

[Elektronisk resurs] (Greenwood Publishing Group, Westport, Conn. 2004), s. 278. 
96 Sernhede, Ungdom och Kulturens omvandlingar, s. 200. 
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anser att det har stora brister) med lagstadgad yttrandefrihet.97 De samhällsproblem gruppen 

sjunger om kan återges i lyriska skildringar, med underliggande meningar, symboler och 

metaforer efter behag. Att jämställa den situation unga svarta i amerikanska storstäder 

upplever och (fysiskt) erfar, med dagens Sverige är likaså svårt. Att man ändå valt att fortsätta 

i nämnda språktradition – och det stora utrymme man gett Polisen som motståndare – kanske 

bäst förstås som ett sätt för svenska rappare att identifiera sig med en existerande och stark 

amerikansk rap-tradition, och på detta sätt fastslår sin genretillhörighet. 

Till de problematiseringar och dubbelheter som redan påtalats, vill jag som 

avslutning diskutera en mer generell. Om hela genren hiphop och musikformen rap associeras 

med protest – som en gång ”proggen” respektive punken uppfattades så – ställs varje ny 

grupp som äntrar denna musikscen inför mycket speciella förväntningar. Lyssnarna 

tror/vill/kräver att de ska få höra musik som protesterar (mot något). Och den stereotypiske 

rapparen är en arg ung man från miljonprogramförorten, ofta med en hård uppväxt, som 

sjunger om egna upplevelser (där klammeri med rättvisan kan vara en merit, som ökar ”the 

street credibility”). Men anta att man inte är arg (och kanske inte längre så ung), inte 

uppvuxen i någon miljonprogramförort, aldrig varit i klammeri med rättvisan och inte 

genomlevt ett liv hårdare än människor i allmänhet – men ändå vill göra rapmusik? Anta 

vidare att även musikerna valt rapmusik inte ”by virtue of their words” (för att än en gång 

återkomma till Deena Weinsteins antagande), utan helt enkelt för att man tilltalas av de 

”ljudande elementen”, musikens ”känslomässighet”, och ”styrkan och självförtroendet i 

sången”? Något för framtida forskare att ta itu med. 

För att knyta ihop säcken, några ord om hur denna studies resultat förhåller sig till 

tidigare forskning inom området. Det mesta som framkommit i studien är i linje med den 

litteratur jag har konsulterat. Till exempel Rodnitzkys idé om hur lyssnarnas upplevelse av 

musiken bestämmer huruvida den ska placeras i kategorin ”protest” eller inte kan mycket väl 

appliceras på LöstFolk; det bekräftas av massmedias och kulturlivets bemötande, såsom 

beskrevs i kapitlet Bakgrund. Vidare Sernhedes observation att hiphopgrupper gärna fördelar 

ämnen mellan medlemmarna när de kollektivt komponerar texten till en sång; en observation 

som väl stöds av denna studie (se kapitlet Analys, alla tre sångerna). 

                                                
97 Enligt regeringsformen (RF) förfogar medborgarna över rätten att fritt yttra sina åsikter, känslor och 

föreställningar. Se ”Yttrandefrihet”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), <http://www.ne.se>. 

http://www.ne.se/
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Ävenså illustreras Gunnarsons tanke om att rappare nästan alltid väljer ett direkt tilltal utan 

omvägar: det-handlar-om-mig-och-dig-här-och-nu, lyssna!98 Detta kan ses i gruppens 

musikvideor, där man i stads- eller förortsmiljöer gärna agerar utlevande mot kameran med 

megafon i hand. Tidigare forsknings iakttagelser kring ”knowledge and teaching” har studien 

funnit många belägg för (se Analys av ”Den Hårda Vägen” samt bilagan). 

Tilläggas kan även en av Strages informanters tankar om hur hiphoppare fritt tar för 

sig ur alla kulturers skafferier.99 Tillvägagångssättet exemplifieras i LöstFolks blandning av 

reggae, latin och gospel, sagor (H C Andersen), politisk litteratur (Orwell) och rastakultur 

(Babylon), symboler och attribut som är typiska för genren (knutna nävar och graffiti), liksom 

abstrakt (Storebror) och konkret (”abonnemanget till mobilen”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Gunnarson, Popmusik rimmar på politik, s. 102-103. 
99 Strage, Mikrofonkåt, s. 38. 
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5 Konklusion 

Innan jag började med denna studie var jag inte så insatt i de samhällsfrågor LöstFolk tar upp. 

Men studien har gjort att jag kommit i kontakt med information av kontrasterande karaktär 

och med intressanta inslag, vilket lett till en markant ökad medvetenhet om hur samhälleliga 

problem och musik kan hänga ihop. Och budskapen i sångerna som jag trodde var få, har nu 

när studien närmar sig sitt slut, visat sig vara många och mångskiftande. Ett möjligt sätt att 

ändå försöka sammanfatta dem kunde formuleras så: 

 Medvetandegöra och protestera mot allt som är orätt. 

 Samhällelig förändring bör inbegripa att man också förändrar sig själv. 

 Finna styrka i acceptans av varandras olikheter. 

 Uppskatta och vara rädd om det (goda) man har. 

Den tidigare citerade Nicholas Cook skrev: ”language constructs reality rather than merely 

reflecting it”. Protestmusik – i det här sammanhanget, musik gjord i syfte att protestera – 

behövs enligt min mening (bland annat) för att belysa oegentligheter som annars är svåra att 

sätta fingret på. Och det faktum att artisterna i LöstFolk är direkt eller indirekt i kontakt med 

de problem de behandlar, tror jag kan hjälpa andra att sätta ord på situationer och upplevelser 

och därmed ge dessa form; form som möjliggör inre bearbetning. Personligen tycker jag att 

bara sjunga om något som är orätt, med eller utan lyssnare, är att protestera och kan kännas 

förlösande. 

Studiens resultat har uppnåtts genom det begränsade material som jag har haft 

tillgång till. En intervju med gruppen skulle ha kunnat ge en djupare inblick i den kreativa 

processen och kanske säkerställt fler detaljer om gruppens musikaliska arbete. Med tanke på 

studiens förutbestämda format, har det inte heller kunnat göras jämförelser mellan LöstFolk 

och andra ”protestmusikgrupper”. Det får bli en uppgift för framtida forskning. Jag hoppas att 

studien i alla fall kastat lite ljus över det politiska och kulturpolitiska klimatet i nutidens 

Sverige. Genom att föra fram studier som den föreliggande, öppnas förhoppningsvis vägar för 

andra studier där musik utgör en viktig komponent. 
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hämtad februari 2018 via Retriever), 
https://www.etc.se/kultur-noje/svik-fosterlandet-var-onationell 
 
”Sylvasst val av stipendiater”, Inger Nilsson, Uppsalatidningen (publicerad 27 oktober 2016, 
hämtad februari 2018 via Retriever), 
http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/sylvasst-val-av-stipendiater-4411975.aspx 
 
”System”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/system 
 
”Tommie Smith”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tommie-smith 
 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rap
https://mitti.se/nyheter/rasistsymboler-vands-till-antirasistiskt-mode/
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rastafari
http://www.barometern.se/tt-feature/reggaegrupp-mot-kvinnovald/
http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2252188
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sa
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/scratching
http://www.unt.se/kultur-noje/skivor/stor-stilblandning-med-lostfolk-4235767.aspx
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/subliminal-perception
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenskarnas-parti
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/sverigedemokraterna/
https://www.etc.se/kultur-noje/svik-fosterlandet-var-onationell
http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/sylvasst-val-av-stipendiater-4411975.aspx
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/system
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tommie-smith
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Valmyndigheten, SD:s valresultat 2014 (publicerad 19 september 2014, hämtad februari 
2018), 
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html 
 
”Youssou N’Dour” Nationalencyklopedin (hämtad januari 2018), 
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/youssou-n-dour 
 
”Yttrandefrihet”, Nationalencyklopedin (hämtad februari 2018), 
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/yttrandefrihet 
 

6.3 Övriga källor 

6.3.1 Bilder 

”Bild: Berlin Finansministerium ’Aufbau der Republik’” (hämtad januari 2018), 

https://www.tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g187323-d1025949-i159037779-

SANDEMANs_NEW_Europe_Berlin-Berlin.html 

 

”CARL JOHAN DE GEER”, ”SKÄNDA FLAGGAN” (hämtad februari 2018), 

https://www.bukowskis.com/sv/auctions/570/271-carl-johan-de-geer-skanda-flaggan 

6.3.2 Ljud 

Cliff Jimmy, THE HARDER THEY COME (soundtrack, spår 3), ”Rivers of Babylon”, Island 

Records, ILPS 9202 (1972) 

 

LöstFolk, The Tomtations Show (spår 13), ”Rör Dig Sådär” (hämtad februari 2018), 

https://open.spotify.com/album/1exl7Zt2o3lWiII9UBYdz1 

 

Nationalteatern, Livet är en fest, en samling 1972-80 (spår 10), ”Livet är en fest”, Vaxholm: 

MNW 2002 

 

Pluton Svea, Stöveltrampen ekar igen (spår 12), ”Sweden Arise”, Midgård Records 1998 

6.3.3 Videoklipp 

Dani M - Nya Sverige (publicerad 18 juni 2015, hämtad februari 2018), 

https://www.youtube.com/watch?v=I5eX23ddHVA 

 

”Intervju med LöstFolk ute nu!”, Roots’N’Hiphop (publicerad 7 december 2014, hämtad 

februari 2018 från YouTube), 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlg4ePhtUvE&feature=youtu.be 

 

LöstFolk - Den Hårda Vägen (Solomon Family Cut) (Official Video) (publicerad 13 maj 

2013, hämtad februari 2018), 

https://www.youtube.com/watch?v=G9WYawXnPoc 

 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/youssou-n-dour
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/yttrandefrihet
https://www.tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g187323-d1025949-i159037779-SANDEMANs_NEW_Europe_Berlin-Berlin.html
https://www.tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g187323-d1025949-i159037779-SANDEMANs_NEW_Europe_Berlin-Berlin.html
https://www.bukowskis.com/sv/auctions/570/271-carl-johan-de-geer-skanda-flaggan
https://open.spotify.com/album/1exl7Zt2o3lWiII9UBYdz1
https://www.youtube.com/watch?v=I5eX23ddHVA
https://www.youtube.com/watch?v=Wlg4ePhtUvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G9WYawXnPoc
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LöstFolk feat. Dani M - Aina Älskar Reggae (Officiell Video) (publicerad 18 februari 2015, 

hämtad februari 2018 från YouTube), 

https://www.youtube.com/watch?v=PeCYdpnUZNw 

 

LöstFolk - Nya Sverige (Remix) (publicerad 1 juni 2016, hämtad februari 2018), 

https://www.youtube.com/watch?v=hfN7-pv6fwA 

 

LöstFolk - Starka (Officiell Video) (publicerad 14 augusti 2014, hämtad februari 2018), 

https://www.youtube.com/watch?v=NUngg2ufgpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeCYdpnUZNw
https://www.youtube.com/watch?v=hfN7-pv6fwA
https://www.youtube.com/watch?v=NUngg2ufgpg


 

 

 

51 

Bilaga 

Sångtexterna har skickats per mail till mig, av gruppmedlemmen Format. Jag har sedan skrivit 

av dem, enligt nedan. Observera att vissa ord kan skilja sig mellan det här noterade och det 

som verkligen sjungs i musikvideorna, och vissa korrigeringar har gjorts vad interpunktionen 

beträffar (men bara för att följa praxis), samt vid radbrytningar, men då för begriplighetens 

skull. Några uppenbara stavfel har också rättats. 

Den Hårda vägen 

Intro: Vägvisare, LöstFolk yeah-ey. 

Refräng: 

Den hårda vägen är den enda som leder oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 

Den hårda vägen är den enda som kan leda oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 

Vers 1: 

För det är dags nu, 

att ta tillbaka allt vi lagt ut, 

för vad har vi att kämpa för när allting tatt slut, 

så skynda på vi måste gå kan inte stå, 

måste skilja på vän o fiende om det ska gå, 

de vill skilja oss åt, så de hittar på, inget jag går på, 

vi är samma så håll samman, försök förstå, 

när vi fightas här nere så chillar man där uppe, 

vi kan diskutera men man vill splittra oss i grupper, 

så det är upp till oss att göra nåt åt saken, 

medan vi gruffas o slåss står kejsaren där naken, 

o du säger att du ser, snackar som att du är vaken, 

o du säger att du vet som om du har alla svaren, 

men det är tillräckligt skevt, vi behöver inga sagor, 

i ett skitsnett system måste ändra våra vanor, 
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de har svärd o sedel, vi har bara fanor, 

men vi ställer oss inte i ledet, vi ger fan i deras banor. 

Refräng: 

Den hårda vägen är den enda som leder oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 

Den hårda vägen är den enda som kan leda oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 

Vers 2: 

Jag kämpar på i ett ekorrhjul, 

finner ingen tid för att vila ut, 

finner ingen frid, känner mig så sliten nu. 

Jag längtar så efter veckoslutet, 

men vet att jag kommer behöva jobba extra ändå, 

för det är hårda ekonomiska tider. 

Det är abonnemanget till mobilen, 

räkningar upp till halsen och bilen. 

Betala lån till banken samtidigt som hyran stiger och stiger överdrivet. 

Livet är mer än materiell lycka kan man tycka. 

Men med dessa bojor är det svårt att inte känna sig utnyttjad. 

Blickar som blickar upp i taket. 

Ständigt ligga vaken om natten med tankar som bankar och skaver. 

Jag borde bryta mig fri, 

prova nya rutiner. 

Ta mig ur Facebooks ytliga ruiner nu. 

Ytliga ruiner nu. 

Refräng: 

Den hårda vägen är den enda som leder oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 

Den hårda vägen är den enda som kan leda oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 
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Vers 3: 

Föreställ dig en värld 

Där frihet är slaveri 

Krig är fred 

Diktatur, demokrati 

Där storebror vill styra vad du tycker, tänker, känner 

Registrera, kontrollera dig o dina vänner. 

Föreställ dig en värld där du köper allt dom säljer. 

Man göder dig med gifter o skit du bara sväljer. 

Fast du blir sjuk av vaccinet, infertil av maten. 

Men fåren följer flocken, för dom litar blint på staten. 

Öppna dina ögon, så du kan söka sanningen. 

Upp till kamp, gör motstånd, mot lögnen och sömnen. 

Babylon behöver oss, men vi behöver inte Babylon. 

Så upp till kamp och slåss. 

Slåss för din rätt att leva fri. 

Från löneslaveri. 

Som en fri individ. 

Från tanketyranni. 

Refräng: 

Den hårda vägen är den enda som leder oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 

Den hårda vägen är den enda som kan leda oss igenom dimman. 

Jag ser på världen och jag inser att vi lever i den sena timman. 

Starka 

Refräng: 

Genom regn, genom storm, genom mörker och motstånd, 

genom kamp, genom sorg, står vi starka! 

Ta min hand, sjung vår sång, på alla gator, alla torg, 

vi är många fler än dem o vi är starka! 
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Vers 1: 

Det hade blivit juletid men ingen Salemmarsch, 

istället angrep de män, kvinnor, barn på plats. 

Gick till attack med vattenfyllda flaskor som sprack, 

när de träffade antirasister och det blev svart. 

Förut såg man de på natten, nu kommer de mitt på dagen. 

För de vädrar morgonluft, de sitter i Riksdagen. 

När någon blivit slagen 

eller knivar dragits 

då snackar media om extremister 

efter alla liv som tagits. 

Det är farligt när samhället går i denna riktning, 

och det finns den som sitter lycklig och tjänar på splittring. 

Men vi ska aldrig låta de ta det som är vårt, 

vi kommer inte stå o titta på när nazi slår. 

O svaret blev hårt, 

för att samla 20 000 var inte svårt. 

Nej! 

Refräng: 

Genom regn, genom storm, genom mörker och motstånd, 

genom kamp, genom sorg, står vi starka! 

Ta min hand, sjung vår sång, på alla gator, alla torg, 

vi är många fler än dem o vi är starka! 

Vers 2: 

Dom marscherar ut med vapen och skyddsväst. 

Ut på våra gator, hatlystna klimatet är dystert. 

Misshandlat invandrarbarn och damer och tycker vi ska ta till flykten. 

Men historien har lärt oss – kampen är nyckeln! 

Låt oss aldrig vackla trots att det haglar mycket. 

Min hudfärg är mitt fagra smycke. 

Kommer aldrig någonsin dölja det för någon. Någon. Hör ni mig?! 
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Jag är fri. Fri fri. 

Att leva mitt liv. Li ii iiv. Vart jag vill. 

Och inga vilsna stackare kan ändra på det, nej nej. Ingen! 

Jag är fri. Fri fri. 

Att leva mitt liv. Li i iv. Vart jag vill. 

För våra förfäder har fått kämpa för att ta sig hit. Så… 

Refräng: 

Genom regn, genom storm, genom mörker och motstånd, 

genom kamp, genom sorg, står vi starka! 

Ta min hand, sjung vår sång, på alla gator, alla torg, 

vi är många fler än dem o vi är starka! 

Vers 3: 

Vi kom inte hit för att mygla med bidrag, nej, 

vi är här för att bygga o bidra. 

Några har flytt från helveten på jorden. Krig och förtryck. 

Till paradiset i Norden där man kan leva tryggt. 

För lång tid dumhet har härjat i Sverige. 

Vi bryter här, vi steppar upp för våra färger. 

För mångfald o för kärlek. 

Kom in i värmen. Välkommen du med. 

Jag hade tur, jag föddes här. 

Jag ska ingenstans det här är mitt hemland. 

Sången vi sjunger nu ska ge oss kraft i vår kamp, 

i en strävan att ge andra människor samma chans. 

En möjlighet att leva i fred o solidaritet, åsikts- o religionsfrihet. 

Som det ser ut idag ingen självklarhet. 

Det är därför vi sjunger. 

Refräng: 

Genom regn, genom storm, genom mörker och motstånd, 

genom kamp, genom sorg, står vi starka! 
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Ta min hand, sjung vår sång, på alla gator, alla torg, 

vi är många fler än dem o vi är starka! 

Nya Sverige (Remix) 

Intro: 

Vi ser ett parti som vill bli fint, vi ser andra partier som tar efter deras retorik. 

Det land vi en gång kände är inte längre sig likt. Nya Sverige! 

Vers 1: 

Stefan Hanna, han har fel i sin hjärna, 

det sa till och med Mohammad Hassan 

som är hans alliansvän här i vår stad Uppsala, 

när Hanna skrev artikel med ex-chefen från Scania och Volvo, 

bara SD-vänlig svada. 

Näringslivet vill ha fascismen tillbaka, 

men det finns fan inte på kartan. 

Vi kommer aldrig tiga när de pratar, NEJ! 

För vi har hört det här förut, 

när de bruna kommer till makten är det slut, ni vet det. 

För svart och vit och blå och gul, det spelar ingen roll, 

vi kommer alla stå på tur i ledet, 

för det har gått för långt i landet där vi har växt upp. 

Han säger han är stolt men det är inte han som har det tufft. 

Refräng: 

Fakkin rasist, ut härifrån, 

om du inte kan visa respekt och förstå att vi är ett folk, 

och om vi hjälps åt finns inget som kan stoppa oss då. 

Det är nya Sverige! Nya Sverige! 
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Vers 2: 

Vi ser shori arbeta för att upprätthålla allmän ordning genom att rida ner demonstranter, 

så vi kommer alltid minnas kravallerna i Limhamn, ey ey. 

Och vi ser en nioåring bli nedbrottad av vakten, som brutalt slår in hans huvud i marken. 

Det här är ingen tillfällighet, det blåser nya vindar av fientlighet i vårt avlånga land. 

Ja, det har gått för långt i Sverige där vi har växt upp. 

Han säger han är stolt men han har fått för mycket luft. 

Refräng: 

Fakkin rasist, ut härifrån, 

om du inte kan visa respekt och förstå att vi är ett folk, 

och om vi hjälps åt finns inget som kan stoppa oss då. 

Det är nya Sverige! Nya Sverige! 

Vers 3: 

Jag känner inte igen mitt land. 

Vi har glömt hur man är mänskliga mot varann. 

Spottar på dom som tvingas sova på gatan 

o slickar på dom som roffat åt sig av kakan. 

Banken gör vinster o snor våra pengar, 

majoriteten låtsas som det regnar. 

Någonting har spårat, klimatet hårdnar 

13 % dom är missnöjda dårar. 

Det har gått för långt i landet där vi har växt upp. 

Han säger han är stolt men han har tappat allt förnuft. 

Refräng: 

Kapitalist, ut härifrån, 

och sluta ta från oss det som ni vet är vårt. 

Vi är ett folk, och om vi hjälps åt 

finns ingen som kan stoppa oss då. 

Det är nya Sverige! Nya Sverige! 



 

 

 

58 

RIVERS OF BABYLON 

By the rivers of Babylon, 

Where he sat down, 

And there he went 

When he remembered Zion. 

But the wicked carried us away captivity, 

Require from us a song, 

How can we sing King Alfa song 

In a strange land. 

Cause the wicked carried us away captivity 

Require from us a song, 

How can we sing King Alfa song 

In a strange land. 

Sing it out loud, 

Sing a song of freedom sister, 

Sing a song of freedom brother 

We gotta sing and shout it, 

We gotta talk and shout it, 

Shout the song of freedom now 

So that the words of our mouth 

And the meditation of our heart 

Be acceptable in thy sight, 

Over I. 

So that the words of our mouth 

And the meditation of our heart 

Be acceptable in thy sight, 

Over I. 

Sing it again, 

We’ve got to sing it together, 

Everyone of us together, 
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By the rivers of Babylon, 

Where he sat down, 

And there he went 

When he remembered Zion. 

But the wicked carried us away captivity 

Require from us a song, 

How can we sing King Alfa song 

In a strange land. 

Cause the wicked carried us away captivity 

Require from us a song, 

How can we sing King Alfa song 

In a strange land. 

Sing it again, 

Sing the song of freedom brother, 

Sing the song of freedom sister. 
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Sist och slutligen: 

 Tack till min uppsatshandledare forskaren Ester Lebedinski för professionell hjälp och 

ovärderliga tips, råd och lärorika seminarier. 

 Tack också till mina lärare professorer Mattias Lundberg och Ruth Tatlow och mina 

kurskamrater Jonas, Andreas, Stina och Yrsa samt mina vänner Zozan, Ellinor och Sanna 

för det stöd och den feedback jag fått från dem. 

 Ett varmt tack till kollegan och vännen Johan Jeverud, för hans idéer, tålamod och 

noggranna korrekturläsning. 

 Och tack till min son Sean, som har stått ut med pappas många sena sittningar. 
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