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Abstract 

This study aims to show how religion is presented in four Swedish gangster rappers’ lyr-

ics: Einár, Yasin, Dree Low and Ant Wan. This is done partly by looking at if the same 

religious themes, showed from earlier studies about american gangster rap, also appears 

in the Swedish lyrics, and if new theme can be found, partly by looking at Hjelm’s (2014) 

theory about “The new visibility of religion” and apply it on the results. The following re-

search questions are formulated to conduct said research: (1) Can some of the themes that 

appears in Tinajero (2013) and Walsh (2013) studies also be found in the gangster rap-

pers’ lyrics? If so, which ones? (2) Which other themes can be found in the lyrics? and 

(3) How is religion presented, based on Hjelm’s theory about the new visibility of reli-

gion? The method used in this study is a qualitative text analysis, with thematization and 

categorization. The study shows that four themes can be found in the gangster rappers’ 

lyrics: the paradox between the ‘street life’ and the religious life, resurrection, God as a 

mainstay and a protector, and forgiveness from (a judging) God. The study also shows 

that the presentation of religion as a solution or problem tended to focus on an individual 

level, rather than a societal level, and to be more positive than negative, with religion as 

an important function in the rappers’ life.  

 

 

Nyckelord: Svensk gangsterrap, religion, lyrics, textanalys, religionens synlighet  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

Kriminalitet, våld, droger och sexism är några av alla de ämnen som har kommit att 
förknippas med den svenska gangsterrappen. Medan vissa ser på genren som ett 

tillskott till demokratin så har jag näst intill dagligen (eller i alla fall veckovis) kun-

nat höra om och läsa hur kritiska röster har riktats mot rapmusiken, mer specifikt 
det som kommit att kallas för gangsterrap, och dess bidragande till gäng- och ung-

domskriminaliteten. Men är detta verkligen allt som låtarna handlar om och bidrar 
till?  

Religion och musik är något som historiskt sett har gått hand i hand med 

varandra. Redan under kristendomens uppkomst fungerade musiken som en bety-
delsefull stöttepelare i såväl utformningen som upprätthållandet av religionen 

(Spangenberg, 2021, 5). Ett vanligt inslag av musik i religion är exempelvis lov-
sången (Bossius, 2006, 39). Men förutom att musiken förekommer inom religioner 

så förekommer också religionen inom musiken. En genre där religionen är vanligt 

förekommande är i den amerikanska rapen, där vi exempelvis kan återfinna Jesus 
på Tupacs omslag till albumet Makaveli (1996), Kanye Wests album ”Jesus is king” 

(2019) och Ice Cubes låt ”Thank God” (2008). Samtidigt sträcker sig religiösa in-
slag i musik längre än till endast gangsterrappen i USA. När jag själv lyssnar på 

denna typ av genre, på väg hem från universitetet eller på gymmet, så slås jag av att 

den svenska gansterrapen med jämna mellanrum består av vad som kan kallas reli-
giös etos.  

För att vända blicken vidare mot Sverige så är vi ett av de länder i världen som 
har störst tillgång till media (Sjöborg & Lövheim, 2017, 147). En genomsnittlig 

svensk lägger cirka sju timmar per dygn av sin vakna tid på olika typer av medier, 

där cirka 61% av alla svenska medborgare lyssnar på musik dagligen. Den ålders-
grupp som lyssnade allra mest på musik visade sig enligt Mediebarometern vara 

människor mellan 15 och 24 år (Nordicom Sverige, 2020). En vanligt förekom-
mande genre bland denna åldersgrupp är rap, och den så kallade ”gangsterrapen”. 

Siffror visar att bland de tio mest spelade artisterna i Sverige under 2021 så åter-

fanns de tre svenska artisterna Einár (2a), Dree Low (3a) och Yasin (8a), tre artister 
som alla räknas in under kategorin gangsterrap.  

Idag kommer många av våra ungdomar i kontakt med religion via just olika typer 
av medier (Löfstedt & Sjöborg, 2015, 149), där icke-religiösa, unga människor mel-

lan 16 och 24 år får kontakt med religion i större uträckning via massmedia än via 

familj och vänner (Sjöborg & Lövheim, 2017, 142). Med andra ord är det just denna 
grupp av icke-religiösa, de som nås av religionen via massmedia, som även är den 

grupp som lyssnar mest på musik i sin vardag. Det får antas, efter att ha sett topp 
tio-listan, att mycket av den musiken som spelas i deras öron är den svenska gangs-

terrappen.  
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Att studera gangsterrappen är intressant ur flera perspektiv. Ett av dem som är 

värt att ta upp här är att det är – som professorn Ove Sernhede skriver – i musik 

som denna som livsvillkoren framkommer, och som berättandet av vår samtid sker. 
Ofta med kritik riktat mot sociala orättvisor (Sernhede, 2015, 87). Vilket i sig är en 

förklaring till att hip hop och rap ofta har kommit att domineras av artister som 
blivit eller är förtryckta av samhället på olika sätt. Samtidigt är rapartisterna som 

skrivit och sjunger dessa låtar själva ungdomar. Det i sig är intressant i och med att 

ungdomar, när det kommet till att uttrycka samhällets förändringar, har en tendens 
att ligga steget före de vuxna, i kombination med att det är dem som oftast drabbas 

hårdast av dessa förändringar (Lindgren, 2015, 20).  
I min roll, som blivande lärare, så tycker jag att allt ovan redovisat är ytterst 

intressant, i och med att mitt religionsklassrum kommer att präglas av hur eleverna 

kommer i kontakt med religion. Eftersom många av dem lär komma i kontakt med 
religion via musik inom just gangsterrappen, (i alla fall om trenden fortsätter), så är 

det, förutom vad låtarna kan säga om förtryck och det rådande samhället, även in-
tressant att studera hur just religion framställs i dessa låtar. Denna uppsats kommer 

att fokusera på det sistnämnda, med fokus på låttexter av gansterrapparna Einár, 

Yasin, Dree Low och Ant Wan.  
 

 

1.1. Syfte och mål 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur religion framställs i de fyra 
svenska gangsterrapparna Einar, Yasin, Dree Low och Ant Wans låttexter, det vill 

säga i de låtar där religiösa budskap framgår. Dels genom att se om samma teman 

återkommer i den svenska gangsterrappen som den amerikanska, och om nya teman 
kan finnas, dels genom Hjelms teori om religionens nya synlighet (2014). Målet 

med uppsatsen är att med det resultatet kunna få en förståelse av vilken religiös 
framställning människor, framförallt ungdomar, möts av. Förhoppningsvis kan re-

sultatet komma att säga något om, och förklara, deras syn på detta och bidra till 

forskningsfältet om ungdomars kontakt med religion.   

1.2. Frågeställning 

 
För att uppnå syftet med studien är frågeställningen följande: 

 

▪ Går några av de teman som återkommer i Tinajero (2013) och Walsh 
(2013) studier att återfinna i de svenska gangsterrapparnas låtar? I så fall 

vilka? 
▪ Finns det andra religiösa teman i texterna? I så fall vilka? 

▪ Hur framställs religion, utifrån Hjelms (2014) teori om religionens nya 

synlighet?  
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1.3. Avgränsning 

En viktig fråga att ställ sig vid val av material är omfånget, det vill säga om man 
ska välja att gå brett och analysera mycket material, eller om man ska snäva av och 

analysera en mindre mängd. En övervägning som denna är något som alla ställs 

inför gällande valet av material, och som förr eller senare måste tas. Båda alterna-
tiven har så väl för som nackdelar, där valet att snäva ner materialet ofta kan te sig 

mer säkert. Vilket som så måste forskaren ställa sig frågan huruvida valen som görs 
kommer att exkludera material som hade varit viktigt för undersökningen och på-

verkat den i annan riktning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 

220). 
I denna uppsats har flera avgränsningar behövt göras i val av material på grund 

av det begränsade tidsomfånget som finns tillgänglig. En av de första avgränsning-
arna som gjordes var att endast begränsa analysen till låttexter. Frågan då om vad 

som går förlorat vid denna avgränsning är exempelvis artisternas så väl musikvi-

deos som uttalanden i offentligheten, där musikvideos i sig hade kunnat bidragit 
med viktigt analysmaterial för gangsterrappares framställning av religion. Även ut-

talanden från artisterna hade kunnat vara en viktig informationskälla till analysen.  
Eftersom det finns betydligt fler en endast fyra gangsterrappare i Sverige så är 

det viktigt att poängtera att resultatet i denna studie inte går att generalisera till den 

nivå att det omfattar hela landets gangsterrappare. Det går inte heller med materialet 
att svara på hur vidare artisterna faktiskt tycker så som de uttrycker i fråga, eller om 

deras texter mest består av retoriska strategier för att få det mer effektfullt och coolt. 
Viktigt att ta hänsyn till är också att det inte är ett material som går att studera 

över tid, utan det är istället ett material som består av ögonblicksbilder. 

 

1.4. Substantiell religionsdefinition  

Den definition av religion som används i denna studie är den substantiella relig-

ionsdefinitionen. Denna definierar religion genom att beskriva vad religion är. I 
definitionen förklaras religion som de organisationer, system och praktiker som 

skapats av människan för att kunna förhålla sig till det gudomliga eller en överna-

turlig makt. Till skillnad från en funktionell religionsdefinition som beskriver relig-
ionen utifrån vad den gör, och vilken funktion religionen fyller (Geels, 2017, 19).  

 

1.5. Forskningsgenomgång 

Forskningsgenomgången i denna studie är utformad så att den först berör forskning 

generellt om media och religion, innehållande bland annat hur människor kommer 
i kontakt med religion idag, för att senare snäva av området till forskning om mer 

specifikt religion och musik, för att slutligen handla om studier inriktade på religion 
och hip hop/rap i framförallt USA.  
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Om media, populärkultur och religion 

Det har tidigare gjorts ett antal studier som berör frågan kring hur människor kom-

mer i kontakt med religion i sin vardag. I en enkätstudie genomförd i Skandinavien 

undersöktes frågan gällande hur människor får tillgång till information om religion 
(Lövheim & Lied 2018). Resultatet indikerade tydligt att människor i högre ut-

sträckning får tillgång till religion via sociala medier, internet och annan typ av 
media, än genom religiösa institutioner (Ibid, 2018, s.70). Utöver denna enkätstudie 

har Lövheim tillsammans med Jonas Bromander i Religion som resurs (2012) un-

dersökt, genom enkätstudier, samma fråga fast med fokus på ungdomar, och kom-
mit fram till liknande resultat. Det vill säga att ungdomar (mellan 16 och 24 år) ofta 

kommer i kontakt med religion via medier, framförallt via TV. Även här före reli-
giösa institutioner (Sjöborg & Lövheim, 2017, 148). 

Forskning har även gjorts gällande media, mer specifikt internets, roll för relig-

ion och identitetsskapande. Mia Lövheim och Anders Sjöborg har tillsammans sam-
manställt resultatet av deras tidigare studier (Sjöborg, 2003, 2006; Lövheim, 2003, 

2007), bestående av totalt 35 olika intervjuer (Sjöborg och Lövheim, 2017, s.148). 
Resultatet av denna sammanställning visar bland annat att media och internet har 

blivit en viktig plats för unga människor att så väl diskutera och få hjälp kring reli-

giösa funderingar till att få kontakt med andra religiösa på ett sätt som de inte har 
möjlighet till eller vågar i verkligheten (Lövheim & Sjöborg 2017, 150). Resultatet 

visar också att internet öppnar upp möjligheten för utforskande, till att möta eller 
ifrågasätta sin religion och religiösa auktoriteter, vilket är en bra grogrund för olika 

subkulturella identiteter att växa fram (Ibid, 2012, 151). 

Om musik och religion  

För att snäva ner medieforskningen till musik så har studier gjorts gällande musi-
kens betydelse för religionen. Ett sådant exempel är forskningen som nämndes i 

förbifarten i inledningen, Building blocks of religion: Music, dance, songs and sto-
ries av professorn Izak J.Spangenberg (2021). Studien är ett av de senare tillskotten 

till forskningen i förhållandet mellan religion och musik. I denna forskning så syftar 

Spangenberg till att försöka identifiera de olika byggstenarna i religion. Detta gör 
han genom att analysera offentligt publicerat material som berör främst den tidiga 

judendomen och kristendomens ursprung och utveckling (Ibid, 2021, 2). Resultatet 
i studien visar på att två av dessa viktiga byggstenar är sång och dans, från så väl 

det tidiga jägarsamhället som senare samhällen genom historien (Ibid, 4). Bland 

dessa byggstenar kom musik att spela sin betydelsefulla roll vid viktiga religiösa 
historiska händelser, bland annat vid kristendomens uppkomst (Ibid, 5). Spangen-

berg drar slutsatsen att religiösa och symboliska uttryck kan ses som rätt lika när 
det kommer till att båda är kulturella uttryck skapade av människor, där båda i grund 

och botten handlar om hur man förstår sig själv och samspelet med sin omgivning 

(Ibid, 2). 
En annan studie kring religion och musik är den svenska studien ”Can I Take 

My Dog with Me to Heaven?” Swedish Country Music and Religion, av Thomas 
Bossius (2018), docent i musikvetenskap och universitetslektor i kulturstudier. I 

studien så fokuserar han på tre svenska countryartister som inte är uttalat kristna, 
men vars låtar ändå innehåller kristna inslag (Bossius, 2018, 140-141). Materialet 

består av ett urval av deras låtar samt uttalanden i så väl intervjuer som i självbio-

grafier. De tre artisterna är Hasse Andersson, Christina Lindberg och Alf Roberts-
son, alla vars låtar är populära och välkända i så väl svensk countrymusik som 
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utanför genren (Ibid, 2018, 141). Resultatet visade på att även om de religiösa in-

slagen var tydligt eller mindre tydligt förekommande så kan man hävda att deras 

texter och uttalanden ställer sig utanför den organiserade religionen. Istället så kan 
deras trosuppfattningar bäst beskrivas som mera osynliga privata religioner, där fo-

kuset istället låg på de små heligheterna i livet, exempelvis de mänskliga kontak-
terna, så som familj och vänner, samt relationen mellan människan och naturen 

(Ibid, 150) 

 
 

Om religion, hip hop och rap  

Utöver ovannämnd forskning så förekommer också mer specifik forskning kring 
området religion, musik, hip hop och rap. En sådan studie är ‘Look into My Eyes’: 

Music, Religion, and the Politics of Muslim Youth in Norway, utförd av Christine 

Jacobsen, professor i Socialantropologi och Viggo Vestel ungdomsforskare (Jacob-
sen & Vestel, 2018). Studien utforskar musikens roll när det kommer till skapandet 

och publiceringen av så väl politiska som religiös subjektivitet och tillhörighet 
bland unga. Studien fokuserar på specifikt muslimska ungdomar i Oslo (Ibid, 2018, 

49). Materialet som de använder sig av är en samling från flera utförda studier inom 

politiskt engagemang bland ungdomar med minoritetsbakgrunder, tillsammans med 
material insamlat från deltagande observationer och intervjuer med minoritetsung-

domar från olika nätverk. Bland dessa ingår bland annat en anti-rasistisk organisat-
ion, hip hop-artister och en muslimsk ungdomsorganisation. Alla mellan åren 2008 

och 2012 (Ibid, 2018, 51). En del av resultatet visar på att låtar med religiösa bud-

skap kan i vissa fall utmana den sekulära diskurs som finns i vårt samhälle. Samt 
att låtars texter kan bidra till muslimska ungdomars utformning av politiska och 

religiösa frågor, och deras samhälleliga engagemang inom detta (Ibid, 50). En an-
nan del av resultatet visade sig vara att ungdomar använder musik för att uttrycka 

politiskt missnöje kring deras, och människor i liknande sitts, missnöje. Det visade 

även på att mycket av de texter som producenterna skapade och som lyssnarna kon-
sumerade involverade typisk hip hop-etos innehållande våld och droger. Många 

texter uttryckte också annat, exempelvis religiösa budskap (Ibid, 63). För dessa 
ungdomar, så väl som artisterna och lyssnarna, så är musik något mer än endast 

underhållning. Istället fungerar musik som etisk praktik, genom vilket vi människor 

och vår identitet skapas och utformas efter (Ibid, 67). 
En annan studie som är intressant inom ramen för detta arbete är Hip Hop and 

Religion: Gangsta Rap’s Christian Rhetoric av Robert Tinajero , professor i eng-
elska och retorik (2013). I sitt arbete så studerar han religiöst etos och religiösa 

diskurser i kristna amerikanska gangsterrappare, bland andra DMX och Mase, och 

deras retorik (Ibid, 2013, 316). Detta gör han genom att analysera så väl de olika 
gangsterrapparnas låtar (Ibid, 321), till gangsterrapparnas olika uttalanden i media 

(Ibid, 322). I sitt resultat så finner han tre olika kristna karaktärsdrag i deras retorik 
(Ibid, 316). Dessa tre är (1) identifikationen raparna känner med Jesus och han li-

dande samt marginalisering/utanförskap, (2) kritik riktad mot den organiserade re-
ligionen, och (3), närvarande kampen mellan den religiösa tron och kriminalitet 

(Ibid, 327). En av de slutsatser Tinajero kommer fram till är att förståelsen kring 

gangsterrappens olika karaktärsdrag och dess etos är viktigt för att vi ska kunna få 
en förståelse för dessa rappare och deras livssituationer (Ibid, 330). 
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Slutligen genomförde Carey Walsh, forskare i teologi, den kvalitativa studien 

”Shout-Outs to the Creator: The Use of Biblical Themes in Rap Lyrics” (2013), 

vilket hon undersökte de fyra religiösa teman profetisk realism, upprättelse, inkar-
nation och uppståndelse för att se hur de tar sig uttryck i amerikanska rappares låtar. 

Slutsatsen som Walsh drar i sin studie är att det faktum att religiösa teman återkom-
mer frekvent och under lång tid i raplåtar, och att religion verkar spela en stor be-

tydelse för dessa artister är något som kräver vidare teologisk uppmärksamhet.  

De två sistnämnda studierna (Tinajero 2013; Walsh 2013) är det teoretiska ram-
verk som står till grund för den första av denna studies forskningsfråga.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori  

I detta kapitel så kommer den teori som jag har använt i analyskapitlet att present-
eras. Den teori som kommer att ligga till grunden för analysen av resultatet är den 

finska professorn i religionsvetenskap, Titus Hjelms, teori om religionens nya syn-

lighet (The new visibility of religion, 2014). I första delen så presenteras de teore-
tiska ramverk som Hjelm använts sig utav för att komma fram till sina slutsatser 

och teorin om religionens nya synlighet. I slutet av avsnittet så presenteras dessa 
slutsatser tillsammans med de två begrepp som använts i denna studie.  

2.1.1. Religionens nya synlighet (The new visibility of religion)  

 

Hjelm har, för att komma fram till de slutsatser han dragit om religionens nya syn-
lighet, använt sig av ett teoretiskt ramverk med fem olika utgångspunkter som alla 

berör frågan kring religionens nya synlighet (the new visibility of religion). Dessa 
fem utgångspunkter är (1) avsekularisering, avprivatisering och post-sekularitet (2) 

effekten av ”välfärdsutopism” på offentlig religion, (3) religion som ett socialt pro-

blem, (4) religion som resurs och (5) medialisering eller publicering av religion 
(Hjelm, 2014, 204). Att religion har fått en ökad synlighet är något som i mångt och 

mycket är en vedertagen uppfattning, men vad denna nya synlighet innebär är något 
som skiljer forskare åt. Hjelm har med bakgrund av dessa fem ovan nämnda ut-

gångspunkter bildat sin uppfattning och teori kring vad han menar att den nya syn-

ligheten som vi bevittnar innebär (Ibid, 2014, 205).  
Hjelm riktar kritik mot tanken om avsekulariseringen och menar att det mer bara 

kort förklarar hur värden är, än att faktiskt fungera som en teori gällande sociala 
och religiösa förändringar. Det finns även en dubbelmoral i tanken kring avsekula-

risering, eftersom ordet i sig syftar till att om något håller på att avsekulariseras så 

betyder det att något tidigare har varit sekulärt, samtidigt som många förespråkare 
av denna skola menar att det aldrig skett en sekularisering i många delar av världen. 

Trots detta menar han att begreppet kan i viss grad vara användbart när det pratas 
om religionens synlighet (Ibid, 206) i europeisk kontext (Ibid, 207). Dock är Her-

berts begrepp gällande avprivatisering ett mer användbart sådant, när det kommer 

till att förstå den offentliga synligheten av religion (Ibid, 207). Allra mest kritisk är 
Hjelm till den (för honom) alltför accepterade tanken om post-sekularitet, och dess 

snäva, förenklade synsätt av det i verkligheten komplexa religiösa samhället (Ibid, 
209). Åter till avsekulariseringen så har den även en poäng i att se fenomenet som 

en ständigt rörlig process, och inte som något stillastående, till skillnad från tanken 

om post-sekularitet. Det är dock viktigt att påpeka att avsekulariseringen inte säger 
något om tro och praktik (Ibid, 209). 
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Vidare till effekten av ”välfärdsutopism” på offentlig religion så skriver Hjelm 

att en av religionens nya synligheter är religiösa institutioners bidragande, och åter-

gång till välfärden. Detta efter att tanken om välfärdsutopism som tidigare rått där 
religionen i samhället minskat i och med den allmänna tanken om statens som sam-

hällsbärare. Nu på senare tid när staten börjar tappa ansvaret över många välfärds-
områden, på grund av delvis nyliberalismen och privatiseringar, men även bespa-

ringar, så har religiösa aktörer börjat återta vissa roller som staten tidigare haft. Nå-

got som bidragit till religionens ökade synlighet i samhället (Ibid, 210–211). 
Den tredje teoretiska utgångspunkten handlar om religion som ett socialt pro-

blem, ett synsätt som blivit allt mer vanligt förekommande efter 9/11, en händelse 
som gjort att religion fått allt större politisk uppmärksamhet än någonsin innan. Där 

religion gått från att ses som en lösning på problem, till att själv bli skaparen av 

problem (Ibid, 213). Det finns i samhället idag en större rädsla än någonsin gällande 
religion. Främst kring terrorism, parallellsamhällen och att nationella värden ska 

försvinna (Ibid, 214).  
En annan aspekt på religionens synlighet är religion som en resurs, exempelvis 

för att lösa sociala problem. Något som han menar kan ske genom skapandet av 

social sammanhållning, social integration, eller som ovan nämnt genom att bidra 
till välfärdsaktörer. Hjelm inflikar dock med en kritik gällande religionens integre-

ring i välfärdssystemet. Något som har undgått många av europeiska religionsso-
ciologer enligt honom. Han menar att det kan uppstå oväntade konsekvenserna när 

statliga institutioner använder religion i målet att bekämpa sociala problem, det vill 

säga när relationen mellan religion och stat ökar. Det kan då uppstå något som han 
kallar för en ”autenticitetskamp”, vilket på lång sikt kan leda till polarisering, radi-

kalisering och schism (Ibid, 214-215).  
Den sista aspekten som Hjelm tar sin utgångspunkt i är medialisering av religion, 

vilket han förklarar medias påverkan på religionens synlighet där media å ena sidan 

blivit en förmedlare av religiösa symboler i bland annat populärkulturen, å andra 
sidan har förändrat hur vi kommunicerar med varandra över sociala medier, inklu-

derat religiösa institutioner och auktoriteter. En viktig slutsats, enligt Hjelm, som 
medialiseringsteorin kommer fram till, är att endast för religion har blivit allt syn-

ligare, så betyder det inte att det har fått större inflytande (Ibid, 217-218). 

Slutsatsen som Hjelm drar utefter de ovan redovisade teoretiseringarna gällande 
religionens nya synlighet är att (1) även om de kan påverka varandra så är det viktigt 

att skilja mellan religionens synlighet och religionens påverkan. Det synligheten 
kan säga något om är snarare på vilket sätt vi pratar om religion, och (2) överlag så 

ligger intresset inte i själva tron, utan i hur religionen praktiseras i offentligheten. 

Hjelm kommer fram till att religionen blir synlig i debatten och samtalen först när 
vi pratar om hur det bidrar till samhället, antingen som en resurs eller som ett pro-

blem (Ibid, 218). Vilket också är ett tecken på den ”sekulära återkomsten” (Ibid, 
209).  

Det är dessa två begrepp: religion som ett problem, och religion som en resurs, 
som kommer att ligga till grund för min analys, och som i detta arbete benämns 

både i form av problematisk och som resurs, men även i ord av religion som negativ 

kontra religion som positiv.  
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2.1.2 Teorins brister   

 

Likt många andra teorier så går det att även i denna finna vissa brister. En sådan 

brist är att teorin tenderar att förenkla den komplexa världen vi lever i. Samhället 
är komplext, och så är även religion. Det kan vara problematiserande att se religion 

som endast ett problem eller en lösning, i och med att religionen kan ha, och säker-
ligen har, betydligt fler dimensioner en endast dessa två. Samtidigt som religion 

torde kunna vara både ett problem och en lösning på en och samma gång, och inte 

endast det ena eller det andra. Teorin kan därmed komma att uppfattas som allt för 
platt, vilket är viktigt att ha i åtanke när den ska appliceras på ett allt annat än platt 

samhällsfenomen.  
På samma sätt så fokuserar denna teori på religionens synlighet i politiken och 

de offentliga samtalen, men utelämnar religionens synlighet i populärkulturella are-

nor, som exempelvis musiken och låttexter. Med det sagt så berör inte teorin all typ 
av offentlighet och synlighet, utan är avgränsad till vissa områden och viss typ av 

synlighet. Något som också skulle kunna uppfattas som för dimensionslöst.  
 

2.2. Arbetsmodell 

 

 

Hjelms (2014) teori om religionens nya synlighet (the new visibility of religion) 
appliceras på resultatet, där resultatet av teorianvändningen redovisas i kapitlet ”4.2 

Analys”. Framställningen av religion som ett problem (något negativt), och religion 
som en resurs (något positivt) är de två delarna ur Hjelms teori som ligger till grund 

för analysen. Huruvida religion framställs som något positivt eller negativt redovi-

sas i analysdelen genom att analysera varje enskilt tema som framkommit i resulta-
tet för sig, där varje tema är uppdelat i ett eget stycke med tillhörande temanamn; 

”Paradoxen mellan ’the street life’ och det religiösa livet”, ”Existentiella frågor”, ” 
Gud som stöttepelare och beskyddare” och ”Förlåtelsen av (en dömande) Gud”. 

Vad i resultatet som uppfattas som positivt eller negativt är i viss mån upp till tolk-

ning, och vad som klassificerats som vad är baserat på författarens bedömning.  
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Presentation av metod 

 
Resultatet i uppsatsen baseras på en kvalitativ textanalys baserad på Malterud 

(2014, 116), det vill säga en process där en distansläsning med uppdelad tematise-

ring har gjorts, för att vidare göra en närläsning av texterna för att sedan strukturera 
upp och dela in innehållet i specifika kategorier. Denna arbetsprocess kommer att 

förklaras längre ned i kapitlet, tillsammans med ett stycke om transparens och tro-
värdighet, samt ett stycke om tolkningsdistans. Allra först kommer dock en förkla-

ring av tolkningens utgångspunkt och den hermeneutiska spiralen.  

 

Tolkningens utgångspunkt  

Inom metod för textanalys så kan själva analysen riktas in mot tre olika dimens-

ioner, beroende på vart forskaren lägger fokuset för analysen. Den första dimens-
ionen lägger fokuset på avsändaren och avsändarens innebörd med texten, den 

andra dimensionen på textens form och innehåll och det tredje perspektivet på tex-

tens relation till samhället (Widen, 2015, 178). Ett arbete kan så väl lägga fokuset 
av analysen på endast en, så väl som en kombination av flera. Det fokuset som har 

gjorts i denna analys är en kombination av två dimensioner. 1) ett fokus på avsän-
darna, det vill säga artisternas, avsikt och tanke bakom texterna, och 2) ett fokus på 

hur dessa texter kan tolkas i relation till samhället.  

Vidare så är det viktigt i tolkning av text att fundera över om intresset är att tolka 
textens manifesta eller latenta budskap. Skiljelinjen dessa emellan är inte solklart. 

Det som kan sägas skiljer dem åt är att det manifesta budskapet är det som direkt 
står i texten, att läsa det som står på raderna, medan ett latent budskap mer handlar 

att tolka och utläsa det som står mellan raderna, det underliggande budskapet (Esa-

iasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 221). Denna uppsats kommer att 
utgå från ett mer latent budskap, med syfte att tolka mer än det som explicit står i 

låttexterna.  
Att som läsare kunna förstå en avsändares avsikt och det underliggande bud-

skapet är inte alltid en enkel uppgift. För att lyckas göra en så rättvis och korrekt 

tolkning som möjligt har jag bland annat läst på om enskilda låtars innebörd (vilket 
beskrivs närmare i stycket ”kring etik och forskningsrelation”), samtidigt som jag 

har en del förkunskaper om så väl artisterna, deras liv och det samhället de lever i. 
Något som med andra ord också ger mig en viss förförståelse för den kontext låtarna 

skrivs i. Den hermeneutiska spiralen har även underlättat i processen kring att förstå 

låtarna och vissa specifika stycken i dem. Denna spiral beskrivs i stycket nedanför.  
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Den hermeneutiska spiralen  

Den hermeneutiska spiralen är inom hermeneutiken den process som tolkaren går 

igenom för att få förståelse om en svår text och dess innebörd. En viktigt del i denna 
process är att förstå relationen mellan de mindre och större delarna i en text. För att 

exempelvis kunna förstå vissa specifika delar i texten så kan vi behöva sätta in det 
i det hela textens kontext. Det kan då vara så att när vi först förstår hela texten som 

vi sedan kan förstå de mindre delarna och enstaka ords betydelse, samtidigt som det 

är när denna nya förståelse av enstaka orden uppstår som den stora texten kan få en 
helt ny betydelse än den hade från början. (Ibid, 2012, 223) För denna uppsats så 

betyder det att specifika ord och meningar måste tolkas och analyseras även i en 
större kontext, dels ur hela låtens kontext, dels ur en kontext kopplad till kunskapen 

om artisterna och deras livssituation, det vill säga producenterna av texterna.  

Arbetsprocessen  

Första steget i analysen av materialet var en distansläsning av artisternas låtar, för 
att sedan kunna begränsa materialet till de låtar som innehåller tema kopplat till 

religion. När valet av låtarna hade gjorts, så gjordes en mer fördjupad läsning av 
materialet, bestående av en process av grovkategorisering (Widen, 2015, 188), där 

varje låt har delats in i olika kategorier beroende på vad de innehåller för religiösa 

kopplingar, vilket gjorde att vissa låtar kunde falla in i flera olika kategorier/teman.  
När kodningen gjordes använde jag teman från tidigare forskning, tillsammans 

med att komplettera med egna teman som återfunnits i kodningsprocessen, vilket 
gör att en abduktiv ansats har använts i denna studie. Med en abduktiv ansats så 

sker ett samspel mellan en deduktiv ansats och en induktiv, där så väl tidigare an-

taganden tillsammans med empiri ligger till grund för studiens data (Stukat, 2011, 
44).  

Professor Kirsti Malterud likställer i sin bok (2014) det kvalitativa analysarbetet 
av texter vid att tvätta kläder. Där detta första steg liknas vid när man kollar över 

högen med smutsig tvätt och börjar reflektera över vilka olika högar kläderna ska 

sorteras i (Malterud, 2014, 117). 
När detta gjordes så påbörjades nästa steg i processen, vilket var att sortera bort 

det – i denna forskning – inte relevanta informationen och endast fokusera på de 
delar i låtarna med betydelse, de meningsbärande delarna ur texten (Ibid, 2014, 

120). Det bestod sedan arbetet av en djupare läsning, så kallad närläsning, (Widen, 

P, 2015, 189), där texterna, utefter den tolkning som gjort, delas in i mer specifika 
kategorier. Detta kan förklaras med Malteruds klädestvättsmetafor igen; de kläder 

som inte är relevanta sorteras bort, medan den andra tvätten analyseras och delas in 
i olika fack, efter så väl färg som tvättgrader (Malterud, 2014, 120). Denna process 

bestod av en analys där de relevanta delarna i låttexterna lades in i ett worddoku-

ment, där de meningsbärande orden och texterna markerades utefter olika färger, 
beroende på vilket tema som de full under. Dessa ord och meningar delades sedan 

in i olika kategorier, beroende på dess innebörd, vilket gjordes genom att lägga in 
kommentarer vid sidan av dem i worddokumentet, vilket är grunden till resultatet 

(se bild nedan). 
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Kring etik och forskningsrelation  

Frågan kring forskningsrelation är viktigt att ha i åtanke när en tolkning av ett 

material ska göras, eftersom två olika personer kan komma fram till olika tolkningar 

och slutsatser beroende på vad man besitter för förkunskaper och erfarenheter kring 
det ämne och kontext som studeras. Detta brukar benämnas genom hur stort avstån-

det är mellan texten och uttolkaren, där avståndet varierar beroende på vilka kun-
skaper forskaren har om miljön där texterna skapats (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2012, 222). Inom forskningsetiken brukar det pratas om att forskare 

bär på substantiella föreställningar, som bidrar till att man har mer förståelse för 
vissa människor och grupper, vilket också påverkar ens förståelse och tolkning av 

olika grupper (Eldén, 2020, 70).  I denna uppsats kan avståndet tes långt på så sätt 
att jag som författare själv inte har erfarenheter likande de människor som produ-

cerat dessa låttexter, där mina substantiella föreställningar lär påverka mina tolk-

ningar av artisternas låtar, i och med deras liv i förorterna skiljer sig i mångt och 
mycket från mitt liv. Samtidigt som avståndet kan tes kortare i och med närheten i 

tid till texternas skapande och även de förkunskaper som skapats från medierappor-
teringen om dessa artisters miljö och liv. För att minimera risken att tolka texterna 

endast utefter min egen tolkning så har jag använt genius.se, en sida där andra män-

niskor kan kommentera dels information, dels sin egen tolkning om låten i helhet 
och vissa specifika delar ur den. Samtidigt som att det är viktigt att ha i åtanke, och 

förhålla sig till, att dessa substantiella föreställningar kan påverka tolkningen av 
texterna. 

 

Trovärdighet och pålitlighet   

Att kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig åt gällnade metod är ett faktum. 
Eftersom kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig åt i flera avseenden är det 

även rimligt att utvärderingen av en studies styrkor och svagheter skiljer sig åt. Där 
kvantitativa studier talar om validitet och reliabilitet menar därför Cope (2014, 89) 

att vi inom kvalitativa studier bör tala om trovärdighet och pålitlighet. 

Ett kriterium för att utvärdera att en studie är så väl trovärdig som pålitligt är 
anpassningsbarhet (confirmability), som handlar om vikten vid att dela med sig av 

materialet för att läsarna ska kunna förstå vart de olika tolkningarna som har gjorts 
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har sitt ursprung i, för att själva kunna göra en tolkning och bedöma forskarens 

tolkning och trovärdigheten (Ibid, 2014, 90). Något som i denna uppsats görs ge-

nom att varje textrad som tolkas redovisas i resultatet för att läsarna snabbt ska 
kunna förstå vilket material tolkningen görs på. Samtidigt som alla låttexterna finns 

på internet, tillgängliga för alla.  
Ett annat sätt att uppnå trovärdighet och pålitlighet är att genom sitt arbete vara 

transparant, inte bara vad gäller tillgången till data, utan även gällande arbetspro-

cessen. Att man som forskare är helt transparent i val av metod och tillvägagångs-
sätt, gällande vilka val som har gjorts och varför man har valt att göra dem. Om ett 

arbete är transparent ökar det möjligheten för läsarna att lättare kunna förstå, sam-
tidigt som de får större möjlighet att ifrågasätta. Det ger dem även en möjlighet att 

själv utföra studien på ett liknande/samma tillvägagångssätt. Något som tillsam-

mans höjer uppsatsen trovärdighet och pålitlighet (Moravcsik, 2014, 49). 
 

3.2. Material  

Som tidigare nämnt (se 1.1 Syfte och mål) så har jag valt att analysera de fyra 
svenska gangsterrapparna Yasin, Einár, Dree Low och Ant Wans låtar. Anled-

ningen till att jag valde just dessa fyra beror på att alla är välkända artister inom 

genren i Sverige, samtidigt som det är fyra artister som jag själv är familjära med. 
För att välja ut låtarna så gick jag igenom alla artisternas låtar var för sig på 

lyricshemsidan www.genius.com, tills att jag tillslut hade samlat ihop ett material 
av total 64 låtar som på något sätt involverade religiösa budskap (för låtarna, se 

bilaga 1). Nästa steg var att kopiera ut de stycken som var intressant för denna stu-

die, och lägga in de i ett worddokument med låttiteln ovanför varje stycke, uppde-
lade utefter artist. Vilket resulterade i totalt 13 A4-sidor, som därmed låg till grund 

för resultatet.  
Vidare kan källor anses som antingen normativa och/eller deskriptiva, där den 

förstnämnda handlar om värden, vilket passar bra när exempelvis syftet är att ta 

reda på aktörers framställningar av något (Repstad, 2007, 118). Låtarna, det som 
utgör huvudmaterialet, kan ses som normativa, i och med att artister vid skapande 

av låtar tenderar att blanda in värderingar och känslor. Utöver detta kan källor även 
vara konfidentiella som offentliga (Ibid, 2007, 118). Dessa källor är i fullaste grad 

offentliga då de, som tidigare nämnt, endast är en googlesökning bort. Detta ef-

tersom artisterna i så hög grad som möjligt vill sprida sin musik till allmänheten 
och det offentliga rummet.   
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 

4.1. Resultat 

 
 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa för resultatet av textanalysen på de utvalda 

låtarna (se bilaga 1). Resultatet kommer att redovisas utifrån olika teman, som fram-
kommit av distans- och närläsning av materialet. Rubrik 4.1.2 ämnar besvara den 

första forskningsfrågan, medan 4.1.3 besvarar den andra forskningsfrågan i studien. 
Vissa texter kommer att tas upp och exemplifieras i detta avsnitt, men alla låtar 

kommer inte att redovisas var för sig i denna resultatdel, utan det består istället av 

ett selektivt urval av material.  
 

4.1.2. Tematiseringar från tidigare forskning  

Paradoxen mellan ”the street life” och det religiösa livet  

 
Paradoxen som finns mellan att leva ett religiöst liv och den livsstilen som raparna 

lever har återfunnits i tidigare forskning om amerikanska gangsterrappares låtar 

(Tinajero, 2013), och går även att återfinna i de svenska gangsterrapparnas låtar 
som här har studerats. Ofta så karakteriseras låtarna av att de knyter ann till verk-

ligheten, där kampen mellan ont och gott utspelar sig i samhället de lever i. En kamp 
om att försöka göra rätt i ett orättvist samhälle fyllt av marginalisering, kriminalitet, 

fattigdom etcetera (Ibid, 2013, 328-329).  

 
Exempel på paradoxen mellan att ha den livsstil som raparna har och en livsstil i 

enlighet med religionen visas i exempelvis Yasins låt Gud förlåt, där han sjunger 
”Gud förlåt, Gud förlåt. För allt jag gjort, allt jag gjort”, där han ber om förlå-

telse eftersom han inte ha levt i enlighet med hur han borde ha levt för att Gud ska 

vara nöjd. En önskan om förlåtelse kommer också till uttryck. I Yasins låt Amen 
(som är en avslutande fras vid bön inom kristendomen) framgår även en liknande 

oro i textraden ”Jag gjorde bara det jag var tvungen att göra. Men hur ska du för-
stå mig? Du har aldrig sett regnet” där han förklarar för Gud att även om de 

handlingar han gjort är fel så blev han tvungen till dem, i och med att han lever 

det liv som han gör, där ”regnet” kan härledas till de motgångar han varit med om. 
Ett liv, likt många andra rappares, som är fyllt av kriminalitet och fattigdom. Para-

doxen om ett religiöst liv och att inte leva upp till det återfinns även i Ant Wans 
låtar, som exempelvis låten 724, med textraden ”Jag läser ba om Gud om jag lä-

ser i en bok. Gjorde fel en gång till som jag glömde vad som stod”. Ett sådant kort 



 19 

stycke som detta visar ändå på kampen mellan religionens betydelse för honom, 

samtidigt som han skriver om att han ofta inte följer religionens budskap, vilket 

kan härledas till vikten av att leva ett liv i enlighet med Gud och religiösa lagar. 
Kampen om att leva ett liv i enlighet med Gud är svår att kombinera med det liv 

som raparna lever, så kallat ”street life”, som består av ett liv fyllt med orättvisa 
och kriminalitet, ett liv som raparna själva beskriver i många av deras låtar. Några 

exempel på dessa är:  

 
”Jag tittar upp mot skyn, jag hittar inte Gud. Allt jag ser är helikoptern som snur-

rar över byn - Yasin & JB – Aldrig signa 
 

”Han sa "Broder, jag mår bra" och han tackade Gud. Nu han ligger i en grav, 

den här staden är sjuk” - Einár – Tesla  
 

”Växte upp i helvetet. De klart jag blivit ond ah”- Ant Wan – Kall  
 

Jag tar mig igenom eld, allting som jag har sett. Är ingen lek, nej, mamma ber för 

mig. Men jag vet att ingen är perfekt, ingen väg är lätt - Einár – Feelings 
 

Dessa låttexter är alla exempel på hur raparna beskriver deras liv i förorterna (eller 
det som på engelska kallas för ”ghetto”) som ett liv kantat av våld och misär, och 

kan ses som en kritik mot samhället och politikerna gällande den strukturella mar-

ginaliseringen. Det första exemplet med Yasins låt Aldrig signa är ett tydligt exem-
pel på hur samhället där han bor har blivit lämnat, i detta fall av så väl Gud som 

staten, eftersom han dels sjunger om hur det inte går att hitta Gud i hans ”by” när 
han söker efter honom, dels eftersom det enda som går att återfinna är helikoptrarna. 

Vilket kan förstås som polishelikoptrar, och därmed antyder på den kriminalitet 

som pågår i staden. Där den sistnämnda låttexten även är ett exempel på gangster-
rappens karaktärisering av att be Gud om hjälp för att klara sig igenom livet och allt 

mörker, i detta fall genom att hans mamma ber för Einár. Vilket tar oss in på nästa 
tematisering i resultatet.  

 

 

Existentiella frågor  

 

Det här temat handlar om hur gangsterrapparnas återkommande vänder sig till re-
ligionen, och mer speciellt till Gud, inte för beskydd eller i tacksamhet, utan för att 

få svar på sina frågor om varför de hamnat där de hamnat i livet och vad som kom-

mer att hända härnäst. Vilket även har återfunnits i tidigare forskning (Tinajero, 
2013, 327; Walsh 2013). Walsh skriver i sin artikel om temat uppståndelse (Re-

surrection), och förklarar temat med följande ord “Resurrection is a belief that a 
power higher than the ghetto, racism, and violence is taking care of us all, including 

and especially those who have died” (Walsh, 2013, 142). En retorik som även gått 
att återfinna i denna analys, men som här valts att kallas för ”Existentiella frågor”. 

Att raparna använder sig av denna retorik kan förstås med anledning av det svåra 

liv de lever, där de försöker finna en mening och förståelse i varför allt ont sker och 
varför människor dör runt omkring dem. Samtidigt som de besitter vetskapen om 

att alla människor någon gång kommer att dö. För att kunna klara av detta, i kom-
bination med en känsla av maktlöshet som kan infinna sig, så kan tron på Gud 
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fungera som ett sätt att lägga över ansvaret till en högre makt, som finns ovan allt 

annat, och kan möta deras existentiella bekymmer, och som en hjälp i processen av 

den ständigt närvarande döden (Ibid, 2013, 241).  
I låten Moves, av Imanella och Yasin så kan denna tanke om Gud som en högre 

makt återfinnas i stycket ”Hela mitt lag, tror på gud och ber till gud. För hälften 
av oss e med gud. Rest in peace, rest in peace”. Där de sjunger om hur många av 

deras vänner nu är tillsammans med Gud. Det vill säga, efter döden så finns deras 

kompisar i ett annat liv, tillsammans med den högre makten. Samtidigt som de 
också betonar vikten vid att tro, dels genom att sjunga om hur hela deras ”lag” tror 

på Gud, vilket kan förstås som deras närmsta vänner och familj tror på Gud, dels 
genom att de sjunger att de ber och tror på Gud just för att hälften av deras umgänge 

nu är med Gud.  

 
Låt: Einár – Sätter dom på plats                                                                                                                       

Att vakna upp varje dag, tänka, "När tar det slut?" 
Det finns inte något svar, det dära det upp till Gud 

Men en sak hära är klar, det finns inte någon tur, ey 

 
En annan låt där detta tema framkommer är låten Sätter dom på plats av Einár. Att 

frågan som ställs gällande när ”det” kan ta slut kan så väl förstås som att han menar 
själva livssituationen han lever i, ett liv och samhälle präglat av kriminalitet och 

droger, där ”detet” mer syftar till att leva ett mer fridfullt liv. ”Detet” kan även 

förstås som att han funderar över när själva livet tar slut, det vill säga när han kom-
mer att dö. Han svarar sedan själv på denna fråga genom att säga att det inte är 

någon som kan svara på det, utan att ”det däre det upp till Gud”, vilket framställer 
Gud med attributen och makten över att bestämma när vi ska dö, och att vi därmed 

inte kan påverka det själva, och att det är han som bestämmer över våra liv och vad 

som ska hända i det. Inte heller så är det bara tur att vi lyckas överleva våra dagar, 
utan även det beror på att Gud väljer när vi ska leva en dag till och när vi inte ska 

göra det. Gud är en högre makt som vi bara kan förhålla oss utefter.  
 

Låt: Yasin – Sista spåret                                                                                                                                  

Brukar fråga Gud, "Varför blev jag dömd? Jag måste hem" 
Tills jag hörde om min vän 

Gud förlåt ifall jag nånsin ifrågasätter dig igen 
Det är som du vill 

[…] 

Jag har sett så många falla 
Lämna oss direkt, fick aldrig chansen 

Jag brukar be för de alla 
 

Ett annat exempel på hur raparna ställer frågor till Gud gällande svåra saker i livet 
är Yasins låt Sista spåret, som kom i början av 2022. I denna låt så vänder sig Yasin 

till Gud om hjälp och söker efter svar på varför just han namnade i fängelset. När 

han frågar om varför han blivit dömd så kan det förstås så väl varför han blev dömd 
av rättsstaten, men även dömd som i Guds dömande. Detta är bara ett exempel på 

hur raparna återkommande vänder sig till religionen för att få svar på sina frågor 
om varför de hamnat vart de hamnat i livet. Samtidigt som det är ett bra exempel 

på hur Gud haft rätt hela tiden, när Yasin skriver att han ångrar att han ifrågasatt 

Gud från första början, och betonar därmed vikten av att tro. Yasin skriver att han 
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”hörde om sin vän” och därefter ångrar att han ifrågasatte Gud. Meningen i texten 

visar på en tacksamhet till Gud som Yasin har efter att Gud, som är allsmäktig och 

bestämmer över människoliv, placerat Yasin i fängelset, och därmed undkom han 
att råka illa ut som hans vän gjorde. Han skriver ”det är som du vill” där ”duet” kan 

förstås som Gud och att Yasin är under Guds vilja, något som han accepterar.  
 

Låt: Ya Rab (Ant Wan), översatt från arabiska                                                                                               

(Oh) Är paradiset öppet? Jag hoppas få komma in.                                                                                               
(Oh) Jag ger mitt liv till Gud till dagen jag somnar in 

 
Låt: Soldat – Einár                                                                                                                                              

Gud, vart ska jag hamna sen? 

 
De två ovannämnda låtarna Ya Rab och Soldat är två sista exempel på hur artis-

terna, i detta fall Ant Wan och Einár, ställer en fråga till Gud gällande livet efter 
döden. Där Ant Wan har en mer tydligt bild av vad som kan hända efter detta liv, 

där han hänvisar till paradiset, vilket är en islamsk tanke om att troende kommer 

till paradiset (Al-Jannah) efter döden. Till skillnad från Einár som mer öppet frå-
gar Gud om vad som kommer att hända honom efter döden, där man kan finna en 

mer osäkerhet i vad som händer i livet efter detta, och mer specifikt vad som kom-
mer att hända honom. I båda av fallen så tänker de att det är Gud som har svaret 

på denna fråga, och som kan hjälpa dem i deras existentiella funderingar.  

 

4.1.3. Fler religiösa tematiseringar  

 

Gud som stöttepelare och beskyddare  

 
Ett tema som också återkommit genom många låtar är tanken om Gud som stötte-

pelare och som funktionen av en hjälpande kraft. Någon (något) som finns vid deras 

sida, som hjälper dem att klara av att leva det liv som medförs av att växta upp i 
förorten/de marginaliserade samhällena som många av dem gör. 

   När Ant Wan skriver ”Jag går med Gud, fuck att bära fucking väst” i låten Mitt 
liv, är det tydligt att han syftar på att Gud kan skydda honom på samma sätt som en 

skottsäker väst kan göra. Gud framställs som en figur som trots den svåra och kri-

minella miljön som beskrivs i texten i övrigt har den konkreta makten att hjälpa sina 
följeslagare, och Ant Wan behöver därmed inte bära någon väst. Genom att tro på 

Gud är han skyddad från omvärldens ondska, eftersom Gud är beskyddaren, och 
eftersom Ant Wan går med Gud, så är han skyddad.  

Likt Dree Low skriver ”Om Gud är med mig, då jag går säkrare. Går ej att bota 

själen med nån läkare” i låten Pikachu så går även han säkrare om Gud går med 
honom, kan man likställa det med Ant Wans låt om skyddsvästen. Det vill säga att 

även här så Går Dree Low säkrare genom livet om Gud finns vid hans sida och kan 
skydda honom. Vidare är tron på en själ en vanlig religiös tanke inom flera relig-

ioner, en tro på materia självständigt från kroppen, och som tillfälligt eller för evigt 
kan lämna den, exempelvis vid döden. Dree Low skriver även om hur en läkare inte 

kan bota själen, vilket förstås till att den enda som kan bota själen är Gud, något 

som är en återkommande tanke inom bland annat Islam (exempelvis i koranen, Sura 
9:14).  
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Ett annat exempel på hur Gud hjälpt till i svåra tider är Einár och raparen Se-

bastian Stakset (även känd som Sebbe Staxx) låt Mamma förlåt, där de skriver föl-

jande: 
 

Och som jag lekte med elden när jag borde varit död 
Men i sista sekunden Gud svarade på bön 

Och jag minns den dagen jag förstod att jag var fri 

Då herren kastade ut alla demoner inuti 
 

Texten kan förstås som att Einár och Sebastian menar att bara om man tror så kan 
tron i sig föra gott med sig. I detta fall menar de till och med att tron räddade 

han/dem från att dö, i och med att ”Gud svarade på bön”, i sista sekunden. Samtidigt 

som tron även bidragit till att deras liv blivit fritt från smärta, efter att Gud ”kastade 
ut alla demoner inuti”. Hade de inte hade haft den tro som de hade så skulle deras 

liv vara av en större plåga, och att de till och med nog skulle ha varit döda. En 
retorik som påvisar hur Gud har funnits där som en viktig del i deras liv. Ett sista 

exempel på tanken om att Gud finns där i svåra tider och får dem att ta sig igenom 

livet är den tacksamhet man kan finna i Ant Wans låt Ghettostar.  
 

Jag kommer aldrig glömma när jag var broke (När jag vakna) 
Allting som jag har, jag tackar Gud för (Gud) 

Om jag tappar allt jag har jag kommer ha hope 

 
När Ant Wan skriver ”när jag vakna” kan förstås som ett religiöst uppvaknande, 

det vill säga när han fann Gud. I detta stycke kan texten härledas till två olika pe-
rioder, den första som innan han funnit Gud och där han inte haft något, och den 

andra när han funnit Gud och med det har fått ett bättre liv. Samtidigt som tron på 

en Gud leder till att han nu har hopp i sitt liv, även om allt som han har skulle tas 
ifrån honom så har han ändå hoppet uppe.  

 

Förlåtelsen av (en dömande) Gud  

 

Vilka attribut som tillskrivs Gud inom så väl kristendomen som islam har många 

likheter mellan varandra, men attributen skiljer sig även åt till viss del. Inom kris-
tendomen, mer specifikt inom vissa kristna traditioner, förekommer det att Gud 

uppfattas som endast kärlek (vilket skulle kunna ta sitt ursprung i exempelvis 1 
Joh 4:8 och 4:16), medan en förekommande uppfattning inom islamsk tradition 

istället betonar att Gud utöver att endast vara allsmäktig och god (Gull & Rana, 

2013, 18) också kan ha en sträng, hämndlysten och dömande sida. Eftersom Gud 
är allvetande (ett tankesätt inom så väl kristendomen och islam) så är han ständigt 

underrättad om vad vi gör. Enligt vissa muslimska traditioner är detta ett attribut 
vilket gör att han ständigt kan döma oss efter våra handlingar (Fazlhashemi & 

Martinson, 2021, 91 – 97). Även om koranen inte kan representera en hel mus-
limsk befolknings uppfattningar så är det ändå ett tankesätt som exempelvis fram-

går i Sûrah al-Mâ’idah: 8 ”[…] And be mindful of Allah. Surely Allah is All-

Aware of what you do”. Ett tankesätt som dock förenar religionerna i synen på 
Gud (oavsett om han kan ses som dömande eller endast fylld med kärlek) är att 

han är förlåtande (Abu-Nimer & Nasser, 2013). I nedanstående texter framställs 
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detta synsätt på Gud som både dömande och förlåtande, dels genom en fruktan in-

för Gud, dels genom en vädjan om förlåtelse.  

 
Låt: Yasin – Amen  

Jag har bett om en chans, ge mig en andra chans nu 
Misstag efter misstag, fel schackdrag 

Jag har stått kvar när det regnat 

Jag har stått emot en massa 
[…]  

Jag är lack, jag vill bara förstöra, åh Gud 
Jag hoppas du inte dömer mig ikväll för jag glömde sätta på mig min mask, amen 

Jag hoppas du inte hämtar mig tillbaks inom snar framtid 

Jag har fortfarande så mycket kvar att ge 
 

Låten Amen handlar om att Yasin genom livet har behövt stå emot en massa mot-
gångar och hur han återkommande gånger har misslyckats. I detta fall så ber Yasin 

Gud om att få ännu en chans för att kunna göra rätt. Han ber här inte om att få ett 

lugnt liv fritt från bekymmer och motstånd, utan istället ber han om att få en andra 
chans. Som tidigare nämnt så anser man inom islam att det är Gud som ställer män-

niskor inför motgångar för att testa dem, och denna vädjan om en andra chans skulle 
därmed kunna ses som en vädjan om att få klara livets olika test som hans ställts 

inför. I låten framgår en rädsla för att Gud ska döma hans handling som han här 

utfört, eftersom Gud är allvetande och ser och vet allt vi gör. Han ber om att slippa 
detta dömande och uttrycker även en rädsla mot att Gud ska välja att efter det här 

”hämta tillbaka” honom inom ”snar framtid”, han uttrycker en rädsla att Gud ska ta 
hans liv på grund av de val han har gjort, något som även initierar det tidigare 

nämnda attributen om Gud som allsmäktig.  

 
Låt: Ant Wan – Sativa 

Jag skriker till Gud "Ba förlåt mig" (Förlåt) 
Det känns som att någon vill åt mig (Vem?) 

Jag tror jag har djävulen på mig (Abow) 

 
Låt: Dree Low – Pippi  

Och jag fruktar han som ser oss, ingen annan 
 

 

I den första låten, Sativa, återfinns ett exempel på hur, i detta fall Ant Wan, ber om 
Guds förlåtelse, han skriker ut och ber om förlåtelse, en desperation. Förlåtet kan 

förstås i relation med resten av låten där han sjunger om massa saker han gjort ge-
nom livet, och att han därmed kan tänkas be Gud om förlåtelse för allt han gjort. 

Samtidigt som desperationen i förlåtandet ger uttrycket att han vill bli förlåten och 
få beskydd av Gud inför djävulen som är efter honom. 

Andra låttexten av Dree Low används som ett exempel på att visa den fruktan 

som många av raparna uppvisar inför Gud. Dree Low skriver att han fruktar Gud 
då den han fruktar är ”han som ser oss”, vilket kan härledas till att Gud ser allt och 

alla. Varför han fruktar Gud kan anses vara just av anledningen att han ser allt vi 
gör, och är den enda som har rätt till och kan döma oss.  
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4.2. Analys 

Den tredje och sista forskningsfrågan som ställdes i denna studie ämnade att be-

svara hur religion framställs baserat på Hjelms teori om religionens nya synlighet 
(2014), och då mer specifikt om religionens synlighet i dessa låtar framställer relig-

ion som något negativt (ett problem) eller som något positivt (en resurs).  
 

4.2.1. Paradoxen mellan “the street life” och det religiösa livet  

I det första temat som redovisades i resultatet går det att utläsa en framställning av 

religion som skulle kunna uppfattas som negativ, och det kretsar kring den bördan 
som religion lägger på den troende, och det vemod och ångest som kan uppstå hos 

individen när de förväntade livsstilen som religiös inte överensstämmer med rapar-
nas egen livsstil. I exemplet med Yasins låt Amen, i texraden”Jag gjorde bara det 

jag var tvungen att göra. Men hur ska du förstå mig? Du har aldrig sett regnet” så 

försäkrar han sig om att han bara har gjort det som han har varit tvungen till. Sam-
tidigt som man kan utläsa detta vemod och rädslan över att inte få den förståelse 

från Gud som han hoppas på. I den andra låten som presenterades i detta tema i 
resultatet visar på samma rädsla från Yasin, i låten ”Gud förlåt” där han skriver två 

gånger om i samma mening om hur han vill ha Guds förlåtelse för allt som han har 

gjort, där det även här går att tolka in detta vemod. Samtidigt i Ant Wans 724 
sjunger han ”Jag läser ba om Gud om jag läser i en bok. Gjorde fel en gång till 

som jag glömde vad som stod”, vilket också visar på vemodet om hur han ännu en 
gång gjort fel och har levt på ett sätt som går emot det som står i de religiösa tex-

terna, en paradox som kan skapa problem hos individen, och som även framställs 

som ett problem för dessa rappare. Samtidigt sjunger han i låten om att den enda 
boken, eller böckerna, som han läser är böcker som innehåller Gud. Vilket visar på 

en framställning av religion i positiv bemärkelse, eftersom han initierar hur viktigt 
religion är för honom, och att det är det viktigaste att lära sig om, i princip det enda 

viktiga att läsa om.  

 

4.2.2. Existentiella frågor  

Ett exempel på hur religion framställs som positiv i temat om existentiella frågor 

är i den nyaste av de låtar som analyserats, låten Sista spåret med Yasin (2022).  
 

Brukar fråga Gud, "Varför blev jag dömd? Jag måste hem" 

Tills jag hörde om min vän 
Gud förlåt ifall jag nånsin ifrågasätter dig igen 

Det är som du vill 
[…] 

Jag har sett så många falla 

Lämna oss direkt, fick aldrig chansen 
Jag brukar be för de alla 
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I denna låt så vänder sig Yasin till Gud om hjälp och söker efter svar på varför just 

han hamnade i fängelset. Att religionens synlighet i detta fall kan ses i framställning 

som positiv går att se på flera ställen i texten. När Yasin först frågar om varför han 
blev dömd, så kan det ses som att det är Gud som är den som vet allt och har svar 

på våra frågor. Det vill säga, religionen är det som har svaret på våra problem. Vi-
dare framställs religionen som positiv när han först skriver att han har ifrågasatt 

Gud, men att han sedan ångrade sig att han gjorde detta, vilket kan uppfattas som 

att Gud hade rätt hela tiden och att han (religion) inte ska ifrågasättas. Religionen 
(och främst Gud) kan ses som en lösning på ens problem och funderingar.  

Ovanstående textrader visar också på att det var Gud som fick Yasin att klara sig, 
eftersom texten kan tolkas i den bemärkelsen att hade inte Gud spärrat in honom så 

hade han råkat illa ut, eftersom meningen om hans vän kan tolkas som att något 

dåligt har hänt honom, som nu inte hände Yasin. Gud kan därmed också ses som 
positiv i den bemärkelse att Gud skyddat honom (ett resonemang som återkommer 

längre ner i analysen).  
Tillsist kan religionen och tron ses som en lösning på så sätt att religiösa hand-

lingar kan hjälpa en och ens människor i sin närhet, i denna text är det bönen som 

ligger till grund för detta. Att genom att be kan vi hjälpa andra, och bra saker kan 
hända.  

I Yasins låt Moves tillsammans med Imanella framkommer även där religionens 
synlighet som positiv. När de sjunger om att ”Hela mitt lag, tror på gud och ber till 

gud” så tydliggör de religionens betydelse i deras kretsar. Det skulle nästan kunna 

ses som att ett kriterium för att vara i deras krets är att man är religiös, det vill säga 
för att få ingå i laget så måste personen vara religiös. De initierar också att alla inte 

bara tror, utan även ber, vilket visar på betydelsen av att även utföra religiösa ritu-
aler.  

Vidare sjunger de att anledningen till att de tror och ber är ”För hälften av oss e 

med gud”, med bakgrund av tidigare mening så visar det vidare på vikten av att tro 
och be, eftersom många i deras närhet är döda och nu lever ett liv tillsammans med 

Gud. Att tro blir här positiv eftersom det ger människorna de ber för ett vidare liv, 
om det är i minnet av att de ber, eller ett liv efter detta. Att tro och be blir även en 

positiv kraft, eftersom det medför bra saker, i detta fall medför det ett liv tillsam-

mans med Gud efter döden. 
 

4.2.3. Gud som stöttepelare och beskyddare 

 
Låt: Einar & Sebastian Stakset – Mamma förlåt  

Och som jag lekte med elden när jag borde varit död 

Men i sista sekunden Gud svarade på bön 
Och jag minns den dagen jag förstod att jag var fri 

Då herren kastade ut alla demoner inuti 
 

Religion kan här anses som positiv sett ur texten då Einar och Sebastian Stakset 
skriver om hur religionen och Gud har räddat dem. Texten kan tolkas som att 

Einár och Sebastian menar att bara om man tror så kan det i sig föra gott med sig. 

I detta fall menar de till och med att tron räddade han/dem från att dö, i och med 
att ”Gud svarade på bön”, i sista sekunden. Samtidigt som tron även bidragit till 

att deras liv blivit fritt från smärta, efter att Gud ”kastade ut alla demoner inuti”. 
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Något som kan tolkas som att om de inte hade trott och bett så som de gjorde så 

skulle deras liv så väl vara av en större plåga, och att de till och med nog skulle ha 

varit döda. Ett tolkning som initierar vikten med att tro på Gud, och att positiva 
saker medförs när en människa tror. Samtidigt som de även nämner att de ber till 

Gud, dvs en religiös rituell handling, vilket likt Yasin och Imanellas låt framställer 
bönens kraft och vikten av att be.  

 

Låt: Ant Wan – Ghettostar  
Jag kommer aldrig glömma när jag var broke (När jag vakna) 

Allting som jag har, jag tackar Gud för (Gud) 
Om jag tappar allt jag har jag kommer ha hope 

 

Ett annat exempel på hur religion framställs som positivt är exemplet ovan. Relig-
ion framställs här som positiv i den bemärkelsen att Ant Wan här tackar Gud för 

allt han har och därmed visar på ett synsätt som är vanligt förekommande genom 
materialet i denna uppsats, det vill säga att Gud (och därmed religionen) är orsa-

ken bakom allt gott som de har i livet. Religionen är med detta en stor lösning på 

många av problemen i deras liv. När Ant Wan skriver ”när jag vakna” kan det tol-
kas som att han menar hans uppvaknande, det vill säga när han fann Gud. I detta 

stycke kan man då härleda till två olika perioder, den första som innan han funnit 
Gud och där han inte haft något, och den andra när han funnit Gud och med det 

har fått ett bättre liv. En tolkning av detta blir då att han genom religion och tron 

på Gud har förändrat hans liv till det bättre. Samtidigt som tron på en Gud leder 
till att han nu har hopp i sitt liv, även om allt som han har skulle tas ifrån honom 

så har han ändå tron vid sin sida, vilket religionen kan ses som en positiv i den be-
märkelse att det fyller funktionen att lättare ta sig genom livet. 

Religionens synlighet som positiv i form av att raparna visar en tacksamhet in-

för Gud är även Dree Lows låt På oss ett bra exempel på. När han sjunger ”Att 
varje gång jag andas måste tacka gud, måste tacka gud”, så indikerar han på 

Guds stora roll i hans liv. Tolkning görs här att det är Gud som gör att han fortfa-
rande andas, vilket också kan ses med bakgrunden av det kriminella livet, hur 

många som lever på likande sätt inte lever. Samtidigt som han ständigt måste 

tacka Gud, eftersom han måste göra det vid varje andetag, vilket visar på hans 
stora tacksamhet inför honom. En framställning som är tydligt positiv gällande 

Guds närvarande och påverkande.  
 

 

 

4.2.4. Förlåtelsen av (en dömande) Gud  

Det sista temat om Gud som förlåtande och även till viss del dömande har, likt de 

andra temana, ett stort fokus på Guds roll i tron. Rapparna ser på Gud som en för-
låtande kraft, som kan vara barmhärtig, men samtidigt dömande och sträng. Det är 

detta synsätt som både tenderar att visa en framställning av Gud, och religion, som 
så väl något positivt och som ett problem. I likhet med det första temat så kan re-

ligionen framstå som ett problem i den bemärkelsen att raparnas livsstilar döms ut 

av Gud, vilket ter sig skapa ett problem i form av ångest och vemod hos raparna 
själva. Samtidigt sträcker sig inte problemet av religionen och Gud längre än till en 

personlig individuell nivå, i form av denna ångest. Ett exempel på detta är från 
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Yasins låt Amen, där han sjunger ” Jag är lack, jag vill bara förstöra, åh Gud 

Jag hoppas du inte dömer mig ikväll för jag glömde sätta på mig min mask, amen”. 

Här framgår det hur han känner en oro inför att bli dömd av Gud, över valen han 
här kommer att göra, en oro som han säkerligen hade sluppit om han aldrig trodde 

på någon Gud. Även Dree Low benämner Gud som dömande i följande låtrad i 
låten Pippi ”Och jag fruktar han som ser oss, ingen annan”, vilket kan härledas till 

tanken av Gud som allvetande, och att eftersom Gud ser allt, så fruktar han vad Gud 

kan göra mot honom med vetskapen om att han har full koll på Dree Lows ageran-
den och livsval. Ännu en gång så kan denna framställning kopplas till att religionen 

blir problematisk på en individnivå. Samtidigt som denna framställning även kan 
se religionen som positiv i den bemärkelse att eftersom Gud är den enda med makt 

så infinner sig här ett lugn hos Dree Low, som gör att han kan gå runt i livet och 

aldrig frukta eller vara rädd för någon annan människa. Något som kan vara extra 
viktigt i och med den livsstil många av rapparna lever i, vilket gör att samtidigt som 

religionen blir negativ i den bemärkelse att han blir dömd och kanske dömer sig 
själv, så kan religionen ses som positiv i och med att han finner ett lugn och trygghet 

emot resten av omvärlden.  

Som det nämndes i början av detta stycke så framställs Gud även i attributen av 
förlåtande, något som framställer religionen i positiv bemärkelse. Att ta Yasins låt 

Amen igen kan demonstrera detta. I stycket ”Jag har bett om en chans, ge mig en 
andra chans nu. Misstag efter misstag, fel schackdrag”, så indikerar han att det är 

Gud som gett honom chansen och nu ber han att få ännu en till. Han har gjort fel 

val återkommande gånger, men att han vill bli förlåten och försöka på nytt. Det 
vill säga, det är genom sin tro och bedjande till Gud som han får nya chanser i li-

vet.  
 

4.3. Slutsatser  

4.3.1. Går några av de teman som återkommer i Tinajero (2013) och Walsh (2013) 

studier att återfinna i gangsterrapparnas låtar? I så fall vilka? 

Efter att närläsningen av materialet gjordes så gick det att utläsa två teman i rappar-

nas låtar som även gick att återfinna i den tidigare forskningen om amerikansk 

gangsterrap. Dessa två var (1) Paradoxen mellan ”the street life” och det religiösa 
livet (från Tinajero 2013), samt (2) Uppståndelse (från Walsh 2013), som jag i 

denna studies resultat har valt att benämna vid Existentiella frågor.  
 

4.3.2. Vilka andra religiösa teman går att återfinna i låtarna? 

Övriga teman som jag kunde utläsa vid närläsningen var (1) Gud som stöttepelare 

och beskyddare, och (2) Förlåtelsen av (en dömande) Gud. Där den förstnämnda 
inkluderar retorik som handlar om synen på Gud som en skyddande kraft, som be-

skyddar och hjälper oss i livet. Medan den senare handlar om rapparnas syn på Gud 
som förlåtande, men samtidigt dömande.  
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4.3.3. Hur framställs religion utifrån Hjelms teori om religioners nya synlighet?  

Hjelm menade med sin teori om religionens nya synlighet att religionens framställ-

ning begränsas till att handla om religion som antingen ett problem (något negativt) 

eller som en resurs (något positivt) (Hjelm 2014).  
I denna studie har religionens framställning som något negativ varit betydligt 

mindre förekommande än framställningen av religion som något positivt. I den mån 
som religionen har kunnat identifierats som negativ och som ett problem så har det 

varit gällande artisternas livsstil och religionens moraliska dimension. Det vill säga, 

religionen har först blivit ett problem när artisternas val och handlingar i livet inte 
uppfyller de religiösa moraliska tankarna om vad en god människa och ett gott mo-

raliskt liv är. En paradox som framställs negativt i den bemärkelsen att artisterna 
verkar må dåligt av det och känna skuld för sitt levnadssätt. Utöver denna negativa 

framställning av religionens påverkan så stod den övriga, och absolut största delen 

av, framställningen av religionen för en positiv synlighet/framställning. Religionen 
tenderade att i störst utsträckning framstå som positivt på så sätt att religion fyller 

en funktion i livet. Bland annat så bidrar tron till ett meningsskapande, där insikten 
av att allt som händer i världen styrs av en högre kraft, och att tron på Gud kan 

fungera som ett sett att bearbeta svåra existentiella frågor, exempelvis tron på att 

nära vänner som gått bort nu lever på en annan (bättre) plats. Någon/något att luta 
sig mot i svåra situationer.  

Tron på en Gud visar sig också fungera som en resurs (något positivt) på så sätt 
att de, genom sin tro, har Gud som en skyddande plats vid sin sida, som skyddar 

dem i ett liv präglat av farligheter och ondska. Något som skulle kunna ses som en 

tro som behövs för att de ska kunna ta sig igenom det liv som de lever. Utöver att 
Gud skyddar dem så har de även Gud att tacka för allt de har i livet, en tacksamhet 

som de gör sig tydlig genom många av deras låtar, en framställning som minst sagt 
visar på hur viktigt religion är för dem alla, och vilka bra saker Gud kan medföra.  

Religion kan också ses i dessa texter som något positivt genom den förlåtande 

kraft som religion besitter. Även om de ibland gör fel, så finner de ändå ny kraft i 
och med vetskapen om att Gud är förlåtande. Genom att tro på Gud så kan man få 

en andra, eller kanske en tredje, chans.  
En annan slutsats som går att dra av resultatet, förutom vilka specifika framställ-

ningar av religionen som är positiva kontra negativa, är att både de negativa och de 

positiva framställningarna utgår ifrån en individnivå. Det vill säga, så väl de posi-
tiva som de negativa framställningarna grundar sig på de enskilda rapparnas livssfär 

och påverkan på deras liv. Det som är positivt med religionen är hur Gud finns där 
som en personlig Gud, för dem och deras nära. Samtidigt som det negativa är att 

denna personliga Gud också ser och hör allt de gör, och kan döma dem för deras 

livsval. De negativa och positiva framställningarna handlar med andra ord inte om 
hur religionen kan anses vara ett problem eller en resurs till något positivt för sam-

hället i stort. Utan religionens synlighet kretsar mer kring den enskilda individens 
påverkan av religionen och tron på en Gud.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Teorin har i denna uppsats använts för att förklara resultatet, och inte i teoriprö-
vande syfte. Därmed kan resultatet inte generaliseras för att säga något om teorin 

stämmer i alla lägen, utan den kan istället appliceras för att förstå resultatet i just 

denna specifika uppsats.  
Teorin menar att det offentliga samtalet kring religion landar i att handla om 

religion som ett problem eller lösning. Denna studie berör inte frågan om religionen 
i det offentliga samtalet mellan människor, utan snarare om hur den ger uttryck i 

några specifika situationer, i detta fall fyra artisters låtar. Det kan med andra ord 

säga något om religionens synlighet från en producent, till mottagare, men inte nå-
got om religionens synlighet i de mellanmänskliga debatterna, inom exempelvis 

politiken och över sociala medier.  
Teorin kan på så sätt utvecklas genom att även musik och låttexter kan inklude-

ras i framställningen av religionens nya synlighet, vilket är något som Hjelm inte 

har inkluderat tidigare.  
Vidare går religionens synlighet säkerligen att förstås på fler sätt en endast som 

ett problem eller en lösning, men eftersom Hjelms teori landar i just detta så blir 
analysen av resultatet fokuserat på just dessa två framställningar. Att religionen 

skulle gå att förstås på fler sätt är högst möjligt, då teorin kan tendera att förenkla 

religionens synlighet och ta bort flera dimensioner av hur religionen framställs och 
pratas om i det offentliga rummet.  

I denna studie har religionen som problem eller lösning även kommit att använ-
das som religionens framställning som antingen positiv eller negativ, vilket skulle 

kunna ses som en utveckling av teorin, i och med att Hjelm själv inte använder 

dessa två begrepp.  
I övrigt tror jag att teorin hade kunnat utvecklas om materialet som användes i 

denna uppsats hade varit material som inte producerades i en västerländsk kontext, 
eftersom teorin i mångt och mycket är västcentrerad.  

 

5.2. Metodisk reflektion 

Gällande den metod som använts i studien, det vill säga en kvalitativ textanalys 
baserad på Malterud (2014), med distans och närläsning, tematisering och katego-

risering så är min uppfattning att det har varit en användbar metod inom ramen för 
detta arbete. Anledningen till att den kan ses som bra kan motiveras av att det är en 

metod som får fram tematiseringar på ett effektivt sätt, där distansläsningen hjälpte 

till att snabbt hitta vilka låtar som var relevanta, samtidigt som närläsningen och 
kategoriseringen fick fram teman till resultatet på ett strukturerat och välfungerat 

sätt.  



 30 

Vad som skulle kunna anses som mindre bra med metoden är att det är tidskrä-

vande att läsa om texterna flera gånger, för att säkerställa att något inte har missats, 

eller att man uppfattar något annorlunda den andra eller tredje gången. En annan 
nackdel med metoden är att tolkningarna som ligger till grund för tematiseringarna 

endast baseras på min tolkning av låtarna, vilket gör att andra tolkningar och teman 
som hade kunnat återfinnas nu utelämnas. Något som hade kunnat uppnås om en 

annan person fick läsa materialet och komma med synpunkter/egna tolkningar. En 

process som också torde kunna stärka resultatet om personen finner likande resul-
tat. Ett tillvägagångssätt som också hade ökat pålitligheten av studien (Cope, 2014, 

89).  
När det kommer till studiens pålitlighet och trovärdighet har de två kriterium 

om anpassningsbarhet och transparens tagits i åtanke. Materialet är lättåtkomligt 

för alla, och vilka låtar som ingår i studiens resultat redovisas öppet (se bilaga 1), 
samtidigt som de stycken ur låtarna som analyserats mer ingående redovisas och 

beskrivs, som en del av resultatet. Tillvägagångssättet i studien har, på ett (förhopp-
ningsvis) så tydligt sätt som möjligt, redovisats så detaljerat och återgivande som 

gått, med mål att uppnå transparenskriteriet. 

 
 

5.3. Empirisk reflektion 

Den tidigare forskningen som är värd att jämföra med resultatet i denna studie är 
de två sistnämnda forskningarna som faller under kategorin ”om religion, hip hop, 

och rap”, eftersom de studierna dels är de mest relevanta för denna studie, dels för 

resultatet i dem ligger till grund för en del av denna studies frågeställning. Med 
andra ord så kan inte resultatet i de andra tidigare forskningarna jämföras med 

denna studies resultat, eftersom de resultaten tenderar att antingen förklara hur re-
ligiösa människor använder sig av musik och media, och vad det får för påverkan 

på dem eller dess omgivning. Vilket inte denna uppsats syftar till att svara på.  

Resultatet i uppsatsen kunde konstatera att två teman som återfanns i tidigare 
forskningens resultat även gick att återfinna i de svenska rapparnas låttexter, temat 

om (1) Paradoxen mellan ”the street life” och det religiösa livet (från Tinajero 
2013), samt (2) Uppståndelse (från Walsh 2013). Samtidigt som resultatet även 

visade på att två nya teman, utöver de som redovisades i litteraturgenomgången, 

framkom i materialet för denna studie, det vill säga (1) Gud som stöttepelare och 
beskyddare, och (2) Förlåtelsen av (en dömande) Gud.  

Resultaten i den tidigare forskningen springer ur material som baseras på ame-
rikanska rappare, och svarar därför till hur amerikanska rappares framställning tar 

uttryck. Medan denna studies resultat istället baseras på svenska artisters låtar.  

 
 

5.4. Bidrag 

Denna uppsats skulle, tillsammans med andra studier, kunna bidra till utvecklingen 
av Hjelms (2014) teori om religionens nya synlighet, främst med kunskap om re-

ligionens synlighet inom populärkulturen och musiken.  
Studien skulle även kunna bidra till forskningsfältet gällande religion och rap-

musik inom Sverige. Upplevelsen, efter sökandet av studier inom ramen för den 
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tidigare forskningen, är att det inte finns mycket forskning som berör svensk gangs-

terrappsmusik och mer specifikt dess relation till religion.  

Även om detta endast är en liten studie utan möjlighet att generalisera, så kan 
den ändock bidra med viktig kunskap inom området, eftersom uppfattningen är att 

fältet är relativt outforskat.  
 

5.5. Avslutande reflektioner 

Till en början kände jag en hopplöshet över materialet, att jag hade tagit mitt vatten 

över huvudet och valt ut ett område som inte innehöll lika mycket religionskopp-
ling som jag hade trott, men efter bara ha letat cirka tio låtar in började de religiösa 

inslagen att dyka upp med jämna mellanrum. Tillslut blev istället problemet hur 
jag skulle kunna avgränsa. Nu avgränsades denna uppsats till fyra artister. Med 

vetskapen om att det finns ett hav där ute med gangsterrappare vars låtar innehåller 

religiösa inslag så hade varit intressant att göra likande studier på fler svenska rap-
pares låtar.  

Det hade även varit av intresse att studera mer än endast deras låtar, exempelvis 
genom intervjuer med rappare och deras intentioner/anledningar bakom låttexterna 

och deras åsikter/tankar kring religionens framställning.  

Studien säger även inget om hur mottagarna av musiken förhåller sig/påverkas 
av musiken och framställningen av religion. Hur påverkas ungdomar av denna mu-

sik? Hur påverkas det deras syn på religion? Hur kan lärare använda sig av denna 
typ av musik – och elevers kontakt med den – i ett religionsklassrum? Som blivande 

religionslärare är den sistnämnda frågan av stort intresse.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att ta reda på hur religion framställs i de fyra svenska gangs-
terrapparna Einar, Yasin, Dree Low och Ant Wans låttexter. Dels genom att se om 

samma teman återkommer i den svenska gangsterrappen som den amerikanska, och 

om nya teman kan finnas, dels genom Hjelms teori om religionens nya synlighet 
(2014).  

Frågeställningarna för att uppnå detta var ”Går några av de teman som återkom-
mer i Tinajero (2013) och Walsh (2013) studier att återfinna i gangsterrapparnas 

låtar? I så fall vilka?”, ”Vilka andra religiösa teman går att återfinna i låtarna?” och 

”Hur framställs religion, utifrån Hjelms teori om religionens nya synlighet? 
(2014)”.  

Metoden som användes för att besvara frågorna var en kvalitativ textanalys ba-
serad på Malteruds (2014) tillvägagångssätt med tematiseringar och kategorise-

ringar av texter, genom distans och närläsning.  

Teorin som applicerades i denna studie, och som ligger till grund för analys-
kapitlet var Hjelms (2014) teori om religionens nya synlighet (the new visibility of 

religion). 
De slutsatser som dragits visar bland annat att två teman från den tidigare forsk-

ningen också gick att återfinna i de svenska gangsterrapparnas låtar; ”paradoxen 

mellan ’the street life’ och det religiösa livet” och ”uppståndelse”, samtidigt som 
även två nya teman kunde utläsas; ”Gud som stöttepelare och beskyddare”, samt 

”förlåtelsen av (en dömande) Gud”.  
En annan slutsats, baserat på teorin, var att religionens framställning visade sig 

vara så väl positiv som negativ, men att den största delen av religionens framställ-

ning/synlighet i låtarna var positiv, där religionen tenderar att fylla en viktig funkt-
ion i raparnas liv.  

Slutligen, så visar analysen av resultatet att i de sammanhang där religionen var 
synlig så låg fokuset av religionens roll på en individnivå och inte samhällsnivå. 

Det vill säga; när religionen antingen framställdes som något negativt eller som 

något positivt så var det i mening av hur det påverkade de enskilda rapparna och 
deras nära, och inte hur religionen påverkade samhället i stort.  
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