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Sammanfattning 
Under 2000-talet har det svenska samhället förändrats. Segregationen i samhället har ökat och 

utsatta områden med låg socioekonomisk status har växt fram. Under 2010-talet har även en 

problematik med gängkriminalitet som har den segregerade förorten som bas växt sig stor. 

Gängkriminaliteten och det ökande antalet skjutningar har eskalerat och utgör idag en av de 

av de viktigaste politiska frågorna. Parallellt med gängkriminalitetens framväxt har 

musikgenren gangsterrap växt fram. Under slutet av 2010-talet har gangsterrappen kommit att 

bli en av de allra största musikgenrerna i Sverige. Genren dominerar idag de svenska 

topplistorna avseende vilken musik som spelas mest på olika streamingtjänster. Inom genren 

återspeglas i text och video ofta en kriminell livsstil med hög materiell status, 

gängkopplingsmarkörer, vapen och narkotikabruk. Mot bakgrund av genrens koppling till 

gängkriminalitet och den breda lyssnarskara som genren idag har syftar den här studien till att 

undersöka vad i genrens musik som är meningsskapande och tillför mening till lyssnarens 

livsvärld. Men även om eller hur något förändrats i det hänseendet efter att media gjort 

publiceringar av artisternas kriminalitet. Studien utgår från en fenomenologisk metodansats 

där lyssnarens subjektiva upplevelser och erfarenheter står i centrum. Studiens teoretiska ram 

bygger på Husserls intentionalitetsteori, Habermas teorier om i livsvärlden och dess 

förhållande till systemvärlden samt Schwartz teori om värdesystem. I studiens resultat påvisas 

bland annat att genrens musik fyller en funktion som motivation till handling. Men även att 

det verkar finnas en skillnad mellan lyssnare av manligt och kvinnligt kön när det gäller 

förhållningssätt till genrens texter.  
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1. Inledning 
I november 2021 publicerade Aftonbladet en debattartikel med titeln Ni som hyllar och prisar 

gansterrapparna har blod på era händer (Malmgren, 2021). Debattartikeln har skrivits av 

Martin Malmgren, polis i Järvaområdet, Stockholm. Malmgren (2021) menar att musiken och 

den specifika genren är ett verktyg för den grova organiserade brottslighetens tillväxt. Under 

det senaste året har även tongivande artister namngetts i dagspressen utifrån vilka brott de 

begått. Ett exempel är artisterna Yasin och Haval som 2021 dömdes för brott med koppling 

till gängkriminalitet i samband med den uppmärksammade rättegången mot Vårbynätverket 

(Hällsten & Schori, 2021). Andra exempel där media namngivit artister i koppling till 

gängkriminalitet är Dree Low (Holm, 2021) samt den numera avlidne Einár (TT, 2021). 

 

1.1 Bakgrund  
Debattartikeln av Malmgren (2021) relaterar till en växande problematik med 

gängkriminalitet, storskalig narkotikahandel och grov våldsbrottslighet i dagens samhälle. 

Den ökande problematiken med gängkriminalitet har även kommit att ta en allt större plats i 

den offentliga debatten. Gängkriminaliteten har i mångt och mycket sin vardagliga bas i de 

förorter och utanförskapsområden som växt fram under 2000-talet (Forkby et al, 2019, s.72). 

Samtidigt beskriver Delegationen mot segregation, Delmos, i sin rapport Segregation i 

Sverige publicerad 2021 hur segregationen och polariseringen i samhället fortsätter att öka 

(Delmos, 2021, s.67-68). Parallellt med en ökande segregation och en gängkriminalitet som 

ändrat karaktär, så har även den så kallade gangsterrappen växt fram som populär musikgenre. 

Artisterna som nämns i inledningen har själva en uppväxt i utsatta områden. Inom genren 

återspeglas i text och video ofta en kriminell livsstil med hög materiell status, 

gängkopplingsmarkörer, vapen och narkotikabruk. I artisternas texter förekommer även så 

kallade drills. Drills är ett begrepp som betyder att en artist väver in budskap i sina texter som 

kan tolkas ut av andra kriminella grupperingar i form av att de relaterar till verkliga skeenden 

(se även kapitel. 2.3).  

 

Artisterna inom genren beskriver i regel hur de med musiken som uttrycksform främst vill 

skildra hur livet i förorten är. Malmgren (2021) menar däremot att det som återspeglas i 

artisternas musik snarare glorifierar ett kriminellt leverne än att skildra det. Han menar 

dessutom att alla som bidrar till genrens tillväxt har ett ansvar relaterat till gängkriminalitetens 
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tillväxt. Malmgren är inte ensam i den moralfilosofiska debatten kring gangsterrappen. Ämnet 

har debatterats på bred front och även hamnat på den politiska agendan utifrån olika 

infallsvinklar (Clason & Koskelainen, 2021). Public service tog tidigt ställning i frågan. 

Sveriges radio, SR, hävdade vikten av rätt till konstnärliga uttryck och meddelade att man inte 

hade någon ambition att sluta spela artisternas musik. Senare, i en egen publicering från 

december 2021, rapporterar dock SR själva om en markant minskning av speltid avseende 

tidigare nämnda artister (SR, 2021). Sannolikt ligger det ett förändrat förhållningssätt bakom 

förändringen, även om SR själva menar att förändringen inträffat av andra orsaker. 

 

Musikkonsumtion är något som utgör en stor del av de allra flestas vardag. Musik har en stark 

anknytning till vårt emotionella liv och är av betydelse i det transpersonella rummet där vi är 

frikopplade från tid och rum (Stålhammar, 2004, s.149). Musik är även något som kan bidra 

till en intersubjektiv upplevelse och förena människor från vitt skilda sociala fält. Lars 

Lilliestam (2009), professor i musikvetenskap, menar att musik alltid fyllt en fundamental 

social funktion för samhälle och individ på ett sätt som relaterar till Habermas beskrivning av 

livsvärlden där personlighet, kultur och samhälle utgör centrala strukturer (Habermas, 1987, 

s.142). Utifrån det hänseendet är det svårt att bortse från musiklyssnande i relation till den 

pågående debatten utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

 

Där viss musik kan ha ambitionen att tilltala oss på mer lättsamma sätt så är gangsterrappen 

en av de genrer som gör anspråk på att kommunicera verkliga budskap. Inom rapmusiken 

utgör dessutom det talade ordet och budskapet en central del av det kulturella uttrycket. 

Oavsett vilken koppling till kriminalitet de i inledningen nämnda artisterna har, så kvarstår 

faktum att de har väldigt många lyssnare. Einár, Dree Low och Yasin återfanns bland de 10 

mest lyssnade artisterna i Sverige på streamingtjänsten Spotify år 2021, samtliga genrer 

inräknade (Nylin, 2021). Spotify är en av de streamingtjänster som kan tänkas spegla den 

allmänna musikkonsumtionen väl. Artisten Yasin vann även priset som årets artist på P3 guld-

galan 2021 (Wåckner, 2021)  

 

Gangsterrappen är ett förhållandevis nytt fenomen i Sverige. I USA har genren funnits under 

en längre tid. Alexander Riley, professor i sociologi, belyser i The rebirth of tragedy out of the 

spirit of hip hop (2005) ett forskningsgap på området (se även kapitel 2.3). Riley menar att 

hur något skapar mening skiljer sig åt beroende på kontext individen befinner sig i. Då genren 

växt sig så pass stor menar han att forskningen måste tänka om ifall man vill förstå sig på 
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genren som fenomen fullt ut. Här menar han att man i så fall måste studera genrens 

meningsskapande även hos de lyssnare som lever utanför den kulturella kontext som genren 

vanligtvis studeras i (Riley, 2005). En studie av Lozon och Bensimon (2017) fokuserar på 

genrens betydelse för lyssnare inom den gängkriminella kontexten. Här menar de att musiken 

kan fylla en funktion som stimulerar till antisocialt beteende hos lyssnaren. I sammanhanget 

belyser dock även de att forskning på området avseende lyssnare som inte har någon 

gängkoppling saknas (Lozon & Bensimon, 2017).   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Mot bakgrund av den pågående debatten och att gangsterrappen växt sig så pass stor är 

studiens syfte att undersöka musikens meningsskapande inom lyssnarens livsvärld. Utifrån 

vad som påtalats av Riley (2005) samt Lozon och Bensimon (2017) kommer studien vända 

sig till lyssnare som lever utanför den kulturella kontext som genren vanligtvis studeras i. Mot 

bakgrund av medias rapportering kring artisternas egen kriminalitet ämnar studien även 

undersöka om publiceringarna påverkat lyssnandet i något hänseende genom 

frågeställningarna:  

 

1. Vad i genrens musik tillför mening till lyssnarens livsvärld? 
 

2. Hur har offentliggörandet av artisternas kriminalitet påverkat musikens betydelse för 
lyssnaren? 
 

3. Hur resonerar lyssnaren kring tanken om ett individuellt moraliskt ansvar i relation till 
genrens koppling till gängkriminalitet?  

 

1.3 Disposition 
Kapitel 1 utgörs av en inledning till studiens ämne som efter en bakgrundsbeskrivning mynnar 

ut i studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 redogörs för tidigare forskning på området. 

I kapitel 3 redogörs för studiens teoretiska ram. Kapitel 4 inleds med en redogörelse för 

studiens metodval och forskningsansats. Kapitlet fortsätter sen med en redogörelse för 

studiens material, urval, tillvägagångssätt och kodning av material. Kapitel 4 avslutas sen med 

en diskussion kring validitet och reliabilitet samt forskningsetiska aspekter. I kapitel 5 

presenteras studiens resultat och analyseras utifrån de teoretiska perspektiv som redogjorts för 

under kapitel 3. Kapitel 6 inleds med en summering av studiens resultat i relation till studiens 

frågeställningar. Därefter ställs studiens resultat i relation till den tidigare forskning som 
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redogjorts för i kapitel 2. Kapitel 6 innefattar även ett avsnitt där studiens resultat ställs i 

relation till metod och teori följt av en avslutande summering med implikationer för vidare 

forskning.   

 

2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning på området. Efter en omfattande 

litteratursökning visade det sig svårt att hitta tidigare forskning som anknyter direkt till 

studiens syfte och frågeställningar. Inte minst gällande gangsterrapp som fenomen i en svensk 

kontext. En helhetsbild är att genren främst verkar studerats i sin kulturella och geografiska 

kontext, ofta genom etnografiska metoder eller genom diskursanalyser. En annan del av 

forskningsfältet verkar primärt inriktat sig på texternas innehåll i sig, snarare än vad de får för 

betydelse inom lyssnarens livsvärld. Litteratursökningarna omfattade ett flertal 

ämnesdiscipliner. I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning som upplevts kunna vara 

av värde att återanknyta till i uppsatsens diskussionskapitel. Den tidigare forskning som lyfts i 

kapitlet har strukturerats i en ordning som även skildrar genrens framväxt och utveckling från 

dåtid fram till idag. Kapitlet är indelat i tre delar som sen summeras i kapitel 2.4. 

 

2.1 Gangsterrappens framväxt 
Tidigare forskning kring rapmusik beskriver hur uttrycksformen växte fram under 1970-talet. 

Den samlade forskningen ter sig vara överens om att rappen har sitt ursprung inom den 

hiphop-kultur som växte fram i det socialt utsatta området Bronx, New York under 1970-talet 

(Sernhede & Söderman, 2010). Rapmusiken kopplas inom forskningen oftast till USA:s 

svarta medborgare och social utsatthet. Ett centralt tema är hur rapmusiken främst används 

som ett kulturellt uttryck för att föra fram sociala orättvisor i samhället. I Thug life: Race, 

gender, and the meaning of hip-hop (2011) belyser författaren Michael Jeffies hur 

hiphopkulturen kan kopplas till en upplevelse av stärkt kollektiv identitet hos främst den 

svarta befolkningen i USA. Han definierar kulturen som en social rörelse av betydelse för att 

stärka både den kollektiva och personliga identiteten hos den svarta befolkningen relaterat till 

upplevelsen av etnisk diskriminering (Jeffries, 2011). Sernhede och Söderman (2010) 

beskriver hur den förgrening som är jämförbar med det som idag åsyftas med begreppet 

gangsterrap var ett fenomen som växte fram i USA under 1980-talet. Förgreningen som sen 

komma att mynna ut i genren gansterrap karakteriserades av att texterna alltmer började 

anspela på polishat, våld och gängvåld (Sernhede & Söderman, 2010, s.16-19).  
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I fallstudien This is not a drill (2021) kopplar författaren Murray Lee genrens framväxt till 

maskulinitetsnormer och dominans. Lee menar att gangsterrapen är en genre där både artister 

och konsumenter utgörs till största del av män, att texterna syftar till att förhöja den manliga 

statusen genom att syfta på våld och objektifiera kvinnor som statussymboler. I studiens 

sammanfattande kapitel menar han däremot att genren i sig inte driver gängkriminalitet. I 

stället menar han att genren främst anspelar på kriminaliteten i syfte att väcka känslor. Vidare 

menar han att genren är ett symptom på en gängkriminell problematik snarare än en orsak. 

Han menar även att det motstånd som genren möter snarare stärker än försvagar den (Lee, 

2021).  

 

2.2 Gatukultur, kulturellt kapital och en väg till framgång 
Gangsterrappen kopplas inom forskningen i hög grad till det som kallas gatukultur. En stor 

del av forskningen på området lägger fokus på genrens relation till strukturella faktorer som 

social utsatthet och klass, kulturen i sig eller utövaren av den i egenskap av artist. Hakan 

Kalkan (2021) beskriver i The American Ghetto, Gangster, and Respect on the Streets of 

Copenhagen hur många etnografer oftast följer Bourdieus skola när det gäller att förstå sig på 

genren. I relation till Bourdieu och habitus1 blir vad Kalkan benämner gatukapital centralt 

genom individens avsaknad av kulturellt kapital. Utifrån resonemanget uppstår behovet av 

gatukapital då inga vägar från utanförskap in i samhället upplevs finnas. Alternativet blir då 

att ta till sig samhällets strukturella statusmarkörer och lyfta fram dem som ett bevis på status 

och symboliskt kapital. Något han menar bidrar till en självupplevelse av socialt erkännande 

(Kalkan, 2021). I en studie som fokuserar på relationen mellan gatukoder, genres musik och 

social identitet belyser Kubrin (2005) samma fenomen som Kalkan beskriver. Ur en annan 

infallsvinkel menar han däremot att gangsterrappens texter har en intention att instruera 

lyssnaren till förståelse för gatukulturens livsvillkor i syfte att legitimera våldsanvändning. 

Kubrin menar att artisternas texter genom att motivera våldsanvändning som en nödvändighet 

leder till att lyssnaren sen börjar uppskatta genrens våldsuttryck (Kubrin, 2005, s.363-367). 

 

I From roadman to royalties lyfter Orlando Woods (2021) exempel på hur en framgång som 

rapartist kan bidra till en känsla av revansch i samhället. Det då marknadskrafterna fångar upp 

 
1 Med habitus avses ett allmänt förhållningssätt som en individ, i en viss miljö, tillägnar sig enligt 
Pierre Bourdeius (1930-2002) teorier. 
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de framgångsrika artisterna och drar nytta av lyriken för att marknadsföra sina produkter 

genom artistens låttexter (Woods, 2021). Forrest Stuart har i Ballad of the bullet (2020) även 

han studerat gangsterrappen utifrån ekonomiska aspekter och belyser effekter som kan uppstå 

när den digitala ekonomin och den segregerade förortens vägar korsas. I sin studie följer han 

unga män i fattigdom som ser en möjlighet till att leva på intäkter genom att försöka etablera 

sig som gangsterrappare. I studien påvisas dock hur ytterst få lyckas. Även för de som lyckas 

blir det i de allra flesta fall en kortvarig lycka då associationen med olika kriminella gäng 

bidrar till att skapa fiender. I stället för framgång beskriver han hur de flesta snabbt hamnar i 

en situation där de har ett pris på sitt huvud på grund av vad de uttryckt i sina texter (Stuart, 

2020).   

 

2.3 Kopplingen till gängkriminalitet, media och lyssnare 
Lynes och Kelly belyser i THUG LIFE (2021) hur de anser att det, även om det inte bör gå till 

överdrift, är svårt att bortse från att rap med drills i texterna i regel alltid har en koppling till 

gängkriminalitet. Med begreppet drills avses att artisten genom subtila uttryck refererar till 

kriminella händelser i sina texter i syfte att överföra budskap till andra kriminella gäng. 

Artikeln har sitt främsta fokus på hur drills används för att kommunicera subtila budskap till 

andra gäng gällande olösta brott, och hur yttrandefriheten bidrar till möjliggörandet (Lynes & 

Kelly, 2021). I Folk Devils and Moral Panics beskriver Cohen (2002) medias roll i relation 

till musik. Här belyser han medias makt i att forma upplevelser av olika samhällsfenomen. 

När ett nytt fenomen i samhället dyker upp menar Cohen att vi söker efter förklaringar som 

kan lugna oss. Enligt Cohen kan medias rapportering bidra till att försvåra lösningar på 

sociala problem genom att förflytta fokus från det verkliga problemet (Cohen, 2002, s.46-49).  

 

När det gäller kopplingen mellan gangsterrap och gängkriminalitet menar Lozon och 

Bensimon (2017) i A Systematic Review on the Functions of Rap Among Gangs att det under 

lång tid varit väl känt att kopplingen finns, men att det länge varit ett outforskat område. I 

litteraturstudien fokuserar de på hur kriminella gäng använder genren för att forma en 

gängkriminell identitet. I sin studie menar författarna att musikens uttryck kan fungera 

stimulerande till antisocialt beteende inom gängkulturen. I sin slutsats betonar de dock vikten 

av vidare forskning gällande de lyssnare som inte har någon gängtillhörighet (Lozon & 

Bensimon, 2017, s.1256). Vikten av forskning avseende lyssnare utan gängtillhörighet är även 

något som lyfts av Alexander Riley (2005) i The rebirth of tragedy out of the spirit of hip hop 
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(se även kapitel 1.2). I artikeln menar han att man måste förstå genrens meningsskapande hos 

lyssnare utanför den kulturella kontext som vanligtvis studeras om man vill kunna förstå sig 

på genren som fenomen fullt ut. I artikelns avslut avvisar han även ett resonemang om 

meningsskapande genom kulturell symbolik. Enligt idén om kulturell symbolik skulle 

meningsskapande bestå i ett positivt upplyft genom en nedåtriktad social blick. I artikeln 

argumenterar han istället för att meningsskapande kan ske på en rad olika sätt och att 

meningsskapande inte bör associeras med kulturell tillhörighet (Riley, 2005). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen på området domineras av studier kring gangsterrap i en amerikansk kontext. 

Sannolikt på grund av att genren har sitt ursprung och en lång historisk i det amerikanska 

samhället. Forskningsfältet ter sig domineras av studier genomförda under tidigt 2000-tal för 

att sen legat lågt under en längre period. Kartläggningen visar att gansterrappen växte fram 

som en förgrening ur hiphop-kulturen under 1980-talet, tätt förknippad med social utsatthet 

och låg socioekonomisk status. Där den ursprungliga rapmusiken var ett kulturellt uttryck för 

att föra fram sociala orättvisor så kom gangsterrappen att bygga på maskulinitetsnormer och 

social status. Att uppnå status i form av ett högt gatukapital är ett centralt inslag i genren.  

Där genren studerats i relation till gängkriminalitet så påvisar forskningen att det finns en 

tydlig samverkan mellan genren och den gängkriminella miljön. I sammanhanget påvisas 

även medias betydelse för hur vi skapar oss en bild av nya fenomen i samhället. Inom tidigare 

forskning påvisas inget som antyder att genren skulle driva gängkriminalitet, snarare att ett 

omvänt förhållande råder. Ur ett lyssnarperspektiv påvisar tidigare forskning att 

gangsterrappen kan ha en funktion som stimulerar antisocialt beteende. Däremot tydliggörs att 

forskning kring genrens meningsskapande hos lyssnare utan gängtillhörighet är bristfällig. I 

sammanhanget har det visat sig finnas omtvistade idéer kring vad som är meningsskapande 

hos lyssnare utanför den gängkriminella miljön. En teori grundar sig att genrens lyssnare 

skulle uppleva ett positivt upplyft till följd av en lättnadskänsla i att slippa utstå det som 

genren återspeglar. Den forskning som tagits upp i det här kapitlet tar avstånd från den idén.  

 

3. Teoretisk ram 
Studien utgår från en fenomenologisk ansats med en tolkande analys. Ansatsen är teoretiskt 

förankrad inom både fenomenologin och hermeneutiken. Då de hermeneutiska aspekterna 

kommer redogöras för i kapitel 4.1 så kommer de inte fördjupas närmare här. I kapitlet 
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redogörs för de teoretiska perspektiv som valts för att senare tillämpas i studiens resultat och 

analyskapitel. Utifrån den fenomenologiska ansatsen valdes Habermas teorier om livsvärlden 

och dess förhållande till systemvärlden som ett perspektiv. Då studiens första frågeställning 

syftar till att förstå meningsskapande så gjordes valet att även ta med Husserls 

intentionalitetsteori. Utifrån att studien även syftat till att undersöka om någonting förändrats 

gällande lyssnarens förhållningssätt så valdes även Schwartz värdesystemteori som teoretiskt 

perspektiv. 

 

3.1 Fenomenologi, livsvärlden och systemvärlden 
De filosofiska aspekterna inom fenomenologin har sitt ursprung hos Edmund Husserl (1859-

1938). Husserl fäste vikt vid att genom ett utanför-perspektiv reflektera över det vi tar för 

givet i vardagen. Gällande Husserl har främst hans intentionalitetsteori som en del av 

fenomenologin bedömts kunna värde för den här studien. Intentionalitet avser vad som är 

meningsskapande för individen. En central innebörd i begreppet är att varje enskild individ 

skapar en egen subjektiv upplevelse utifrån de fenomen som erfars. Om en upplevelse kan 

betraktas vara intersubjektiv så kan den anses utgöra essensen av hur ett fenomen tillför 

mening till livsvärlden (Ruin, 2020, s.64-67).  

 

Livsvärlden ett centralt begrepp inom fenomenologin. Den definition av livsvärldsbegreppet 

som används i den här studien utgår från Jürgen Habermas teorier. Livsvärlden utgörs av 

individens subjektiva upplevelse av omvärlden konstruerade utifrån levda upplevelser och 

erfarenheter. Livsvärlden är enligt Habermas (1987) den verklighet vi som aktörer befinner 

oss i relation till systemvärlden. Formandet av livsvärlden påbörjas tidigt i livet genom 

socialisationsprocessen där vår identitet skapas. I livsvärlden återfinns personlighet, kultur 

och samhälle i sin verkliga form. Det är i livsvärlden vi har vårt sociala liv och där vi befinner 

oss frånkopplade från systemvärlden. Språk och kommunikation är det centrala för 

livsvärldens reproduktion och utgör grunden för människans förmåga att uppnå 

intersubjektivitet i tillvaron (Habermas, 1987, s.123-125). Habermas gör skillnad på 

systemvärlden och livsvärlden. Systemvärlden menar han utgörs av de byråkratiska system 

som byggts upp i takt med att det moderna samhället rationaliserats. Med tiden menar 

Habermas sen att systemvärlden kommit att få ett eget liv som blivit alltmer maktfullkomligt 

och frikopplat från livsvärlden.  
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Livsvärlden och dess förhållande till systemvärlden får i den här studien sin mening i form av 

musiklyssnande som en subjektiv upplevelse inom livsvärlden som bidrar till att forma den 

verklighet som upplevs. Men även i relation till hur Habermas beskriver förhållandet mellan 

livs- och systemvärlden. Förhållandet kan beskrivas i form av att det inom postmodernitetens 

konsumtionssamhälle sker ett utbyte mellan livsvärlden och systemvärlden genom subsystem 

i form av pengar eller makt. Habermas delar även in livsvärlden i två sfärer, en offentlig och 

en privat. Inom sfärerna har individen olika roller och utbytet mellan livsvärlden och 

systemvärlden sker på olika sätt (Habermas, 1987, s.154-155). I relation till syftet med studien 

är vad som sker inom den privata sfären av betydelse i form av att individen karakteriseras av 

att vara både producent och konsument och att utbytet mellan livsvärlden och systemvärlden 

här sker genom det ekonomiska subsystemet. Inom den offentliga sfären är individen främst 

medborgare vilket gör att utbytet består i att individen via det administrativa subsystemet 

överlämnar makt till systemvärden i form av byråkratiska och politiska rationaliteter 

(Habermas, 1987, s.384-385). 

 

3.2 Värderingar och värdesystem 
Enligt Shalom Schwartz (1992) värdeteori är värden personliga övertygelser med koppling till 

känslolivet. I värdeteorin fyller våra värderingar en funktion för oss som individer i syfte att 

skapa motiv till handling. Till skillnad från attityder eller normer som vanligtvis är 

situationsspecifika, så är värden handlings- och situationsöverskridande. Värden ligger till 

grund för våra värderingar och vårt agerande genom hur de bidrar till handlande i syfte att 

uppnå vad som är eftersträvansvärt. Till skillnad från normer eller attityder är värden 

rangordnade. I de fall vi hamnar i en situation där vi överväger, utvärderar eller omvärderar 

något så är det mot vår personliga sammansättning av värden i ett värdesystem vi söker 

vägledning. I värderingsprocessen sker en avvägning mot de värden vi upplever som mest 

relevanta. Kompromissen mellan dessa värden mynnar sen ut i vårt val av handling 

(Schwartz, 1992, s.4-5).  

 

Genom kvantitativa studier i samarbete med andra forskare på området världen över, så har 

Schwartz (1992) utvecklat en cirkulär modell som utgår från universella värden som vi alla 

har. Den cirkulära modellen är indelad i olika kluster innehållandes huvudgrupperingar av 

olika värden. Enligt Schwartz återspeglar den personliga kontext vi lever i vilka värden vi 

föredrar att vända oss mot i en värderingsprocess. De värden vi gör vårt övervägande mot 
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återfinns inom de närmast närliggande värdeklustren till det värdefokus som är 

eftersträvansvärt. På samma sätt tenderar vi bortse från de värden som befinner sig inom 

kluster i motsatt riktning (Schwartz, 1992, s.54). Modellen utgår från 10 grundläggande 

värdekluster med tillhörande underkluster. Här återges i korthet vad de huvudsakliga 

värdeklustren symboliserar: Självriktning symboliserar individualism, skapande och 

utforskande. Stimulans symboliserar behov av varians och stimulans. Hedonism syftar till 

hedonism och ett behov av tillfredsställelse. Prestation syftar till att uppnå en känsla av 

framgång genom att leva upp till vad som betraktas som social korrekthet. Styrka 

symboliserar dominans eller en känsla av upphöjd status. Säkerhet avser trygghet, harmoni 

och kollektiv stabilitet. Konformitet syftar till en känsla av att ett behov finns att skydda 

andra. Tradition syftar till ett behov av att upprätthålla gruppstabilitet och solidaritet. Välvilja 

åsyftar positiv interaktion för att uppnå det bästa för en grupp. Universalism åsyftar omtanke 

och tolerans (Schwartz, 1992, s.14). 

 

För att tydliggöra hur Schwartz menar att teorin fungerar i praktiken så kan ett exempel göras. 

Om en individ i sitt liv och vardag lever i en kontext där hedonism är eftersträvansvärt, så 

kommer det att återspeglas i vilka värdekluster individen vänder sig mot för vägledning till 

handling. Om individens mål präglas av hedonism så kommer de värdekluster individen 

tenderar att föredra att vända sig mot att vara värden som återfinns inom de närliggande 

värdeklustren stimulans och prestation. I en värderingsprocess konkurrerar värdena inom de 

respektive klustren för att sen mynna ut i ett beslut som utgår från det kluster som mest 

gynnar vad som eftersträvas. På samma sätt kommer individen under processen bortse från de 

värden som återfinns inom klustren i motsatt riktning. I det här fallet tradition, välvilja och 

ödmjukhet.  

 

Schwartz modell innehåller även vilken typ av fokus värdena har. Av vikt gentemot studiens 

syfte är främst om värdena har ett personligt eller socialt fokus. Värden med personligt fokus 

karakteriseras av kortsiktighet och är av mer individualistisk karaktär. De sociala värdena i sin 

tur karakteriseras av medmänsklighet och eftersträvar sammanhållning (Schwartz et al, 2012, 

s.668). För en fullständig illustration av den cirkulärt utformade modellen som visar hur 

samtliga värdekluster är ordnade se Refining the theory of basic individual values (Schwartz 

et al 2012, s.669). 
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4. Metod 
I det här kapitlet redogörs för det metodval som gjorts. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

studiens metodansats följt av en beskrivning av material, urval och tillvägagångssätt. Vidare 

beskrivs hur insamlade data har kodats följt av en diskussion gällande validitet och reliabilitet. 

Kapitlet avslutas med de forskningsetiska överväganden som gjorts. 

 

4.1 Ansats 
Studiens syfte och frågeställningar styrde studien mot en kvalitativ metod med en induktiv 

ansats. Syftet med studien har varit att nå en djupare förståelse kring på vilket sätt en viss 

musikkonsumtion bidrar till i livsvärlden utifrån subjektiva upplevelser. Utifrån det så föll sig 

en fenomenologisk ansats naturlig. Gällande fenomenologin beskriver Dahlberg, Dahlberg 

och Nyström (2008) hur fokus ligger på hur det som studeras upplevs inifrån informanternas 

subjektiva livsvärld (Dahlberg et al, 2008, s.95-97). Då studiens ambition har varit att besvara 

frågeställningarna genom en öppenhet inför subjektiva tankar och eventuellt överraskande 

svar så lämpar sig ansatsen väl. Som metod och analysupplägg har en tolkande 

fenomenologisk ansats IPA (Interpretetive phenomenological analys) använts. Smith, Jarman 

och Osborn (1999) lyfter analysmetodens styrka när det gäller att uppnå kunskap inifrån det 

som studeras genom levda upplevelser och erfarenheter (Smith et al, 1999, s.218-219). Smith, 

Flowers och Larkin betonar även tillvägagångssättets styrka när det gäller att nå kunskap 

genom den dubbla hermeneutik som uppstår (Smith et al, 2009, s.81). En central aspekt i den 

fenomenologiska ansatsen är en intersubjektiv öppenhet och en fokuserad närvaro. Genom att 

försöka åsidosätta den egna förförståelsen vid intervjufasen har valet av ansatsen 

förhoppningsvis bidragit till en mer ofärgad materialinsamling.  

 

När det gäller den tolkande fenomenologin så är hermeneutiken av central betydelse. För att 

kunna förstå mening, erfarenheter eller upplevelser ur en individs livsvärld, så måste de kunna 

tolkas ut för att kunna förstås. I sin enklaste form definierar Gilje och Grimen (2007) 

hermeneutik som ett sätt att uppnå kunskap genom att tolka de tolkningar som redan gjorts av 

individen själv (Gilje & Grimen, 2007, s. 175). Smith, Flowers och Larkin (2009) belyser 

hermeneutiken utifrån ett holistiskt perspektiv. Här menar de att tolkningen bör göras med 

hela den rådande kontexten i åtanke, vilket gör att tolkandet inte kan ske utifrån 

förutbestämda ramar eller en fast mall för hur tolkningen ska ske. Enligt författarnas 

resonemang är tolkningen alltid beroende av forskarens intuition och förmåga att sätta sig in 
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det som studeras. Här blir även den rådande kontexten av betydelse för hur rättvisande eller 

inte utfallet blir (Smith et al, 2009, s.22-23). I sammanhanget betonar författarna även vikten 

av forskarens självmedvetenhet, och den risk som finns i att genom tolkningen göra anspråk 

på att förstå det som studeras bättre än vad individen själv gör.  

 

4.2 Material  
Studiens material består av transkriberad text utifrån genomförda intervjuer som sen kodats 

utifrån IPA-modellens tillvägagångssätt. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver ett upplägg 

med semistrukturerade intervjuer som lämpligast relaterat till den fenomenologiska ansatsen. 

Författarna belyser även hur ett öppet och empatiskt förhållningssätt kan bidra till en positiv 

upplevelse och nya insikter även för studiens informanter. De beskriver hur en lyckad intervju 

kan fungera som ett lärande för både forskare och informant (Kvale & Brinkmann, 2014, s.49-

50). Kvale och Brinkmanns resonemang stämmer väl in på den känsla som uppstått i samband 

med den här studiens intervjutillfällen.     

 

4.2.1 Urval 

En majoritet av gangsterrappens lyssnare bedömdes tillhöra en yngre målgrupp. I en rapport 

av branschorganisationen International Federation of the Phonographic Industry, IFPI (2019) 

påvisas att genren har flest lyssnare inom åldersgruppen 16-25år. Inom åldersspannet är det 

hela fyra gånger så sannolikt att åldersgruppen har genren som sin dominerande musiksmak 

gentemot övriga åldersgrupper (IFPI, 2019, s.15). Då ambitionen var att söka en djupare 

förståelse för fenomen inom en subjektiv livsvärld så kändes det däremot lämpligt att 

informanterna inte var allt för unga. Ju mer livserfarenhet en individ har desto mer tid finns att 

blicka tillbaka på. Då en viss livserfarenhet eftersträvades och genrens lyssnare visat sig 

domineras av ålderskategorin 16-25 år togs beslutet att avgränsa målgruppen till unga vuxna i 

åldersspannet 20-25år. Ett annat urvalskriterium beslutades utifrån studiens syftesförklaring. 

Här gällande att informanterna hade gangsterrapp som huvudsakligt lyssnande kombinerat 

med att de i sitt vardagliga liv lever utanför den kulturella kontext som karakteriserar genren. 

Utifrån syfte och urvalskriterier har urvalet skett genom att söka informanter som i sitt 

vardagliga liv inte lever eller upplevs ligga i riskzon relaterat till den livsstil som återspeglas 

inom genren. Urvalet har skett genom ett målstyrt urval (Bryman, 2018, s.495-497). För att nå 

informanter kontaktades bekanta och ytligt bekanta som kunde tänkas ha kontakter gentemot 

studiens målgrupp. Kontaktad person tillfrågades om hen kände till någon i sin omgivning 
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som uppfyllde urvalskriterierna och kunde tänkas vara öppen med att dela med sig av tankar 

och resonemang på ett djupare plan. Ambitionen var att nå en informant per kontaktad person. 

Urvalets tillvägagångssätt har i och med det bestått i ett bekvämlighetsurval som samtidigt 

syftat till att nå informanter som inte känner varandra inbördes.  

 

Gällande antal informanter beskriver Bryman (2018) hur att det av olika anledningar nästan 

alltid uppstår ett bortfall (Bryman, 2018, s.236). Utifrån den aspekten togs beslutet att utgå 

från att ett visst bortfall skulle kunna komma att ske. 8 informanter kunde nås i urvalet. 

Förhinder uppstod hos flertalet informanter vilket gjorde att intervjudagar och tider blev 

tvungna att planeras om. Resultatet blev att 6 intervjuer kunde genomföras inom ramen för 

tiden som avsatts för ändamålet. 

 

4.2.2 Studiens informanter 

I det här avsnittet presenteras studiens informanter i allmänhet. Informanterna är boendes på 

både större och mindre ort. Samtliga har flyttat hemifrån, har en egen försörjning och vitt 

skilda fritidsintressen, men delar den musiksmak som studien avser. Informanterna har ingen 

inbördes personlig koppling som kommit till kännedom. För att skydda informanternas 

integritet så är samtliga namn fingerade. 

 

Informant 1: Lina är 25 år och bor i en större stad. Hon är sambo och studerar i kombination 
med arbete inom fiskvårdsområdet. 
 
Informant 2: Matilda är 25 år och bor även hon i en större stad. Hon är ensamstående, studerar 
till en yrkesexamen i kombination med timvikariat inom vårdområdet. 
 
Informant 3: Sara är 24 år och bor på en mindre ort. Hon är sambo och arbetar heltid inom ett 
pedagogiskt yrke.  
 
Informant 4: Oskar är 23 år och bor i en större stad. Han är ensamstående och arbetar heltid 
inom byggbranschen. 
 
Informant 5: Emma är 21 år och bor på en mindre ort. Emma är sambo och studerar till en 
yrkesexamen. 
 
Informant 6: Casper är 24 år och bor även han på en mindre ort. Han är sambo och arbetar 
som säljare inom handel. 
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4.2.3 Intervjuernas genomförande och skapande av material 

Det tillvägagångsätt som först tänkt användas vid intervjuerna var att utgå från en 

intervjuguide mer relativt fasta frågeställningar. Intervjun med Matilda genomfördes som 

pilotintervju med en högst preliminär intervjuguide. Frågorna ställdes här förhållandevis 

öppna och ostrukturerade. Tanken var att intervjuns utfall sen skulle vara till hjälp vid 

utformandet av den slutliga intervjuguiden. Upplägget med den första intervjun som 

pilotintervju visade sig lyckat. Efter en utvärdering av resultatet gjordes valet att utforma 

intervjuguiden till att kretsa kring teman. Intervjuernas upplägg syftade till att få 

informanterna att tala så öppet och fritt som möjligt och själva vara de som driver samtalet 

vidare. Intervjuguiden bidrog till att det hela tiden fanns en grundläggande struktur att 

återvända till. Då studien har en metodansats som bygger på öppenhet ställdes även frågor 

som inte var förutbestämda, men som syftade till en närmare förståelse inom respektive 

temaområde. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver risken med alltför öppna intervjuer. De 

menar att det innebär att man kan bli sittandes med alltför mycket data vid kodningsfasen 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.231). Det begränsade antalet informanter och intervjuguidens 

ram med temaområden upplevs ha bidragit till en relativt god balans i det hänseendet.  

 

En annan aspekt som lyfts av Kvale och Brinkmann (2014) gäller att det vid presentationer av 

en genomförd studie ofta saknas information kring det sociala sammanhang som intervjun 

genomförts i (Kvale & Brinkmann, 2014, s.320-321). Den här studiens intervjuer har 

genomförts ansikte mot ansikte i hemmiljö. Vid den inledande kontakten lämnades öppet för 

informanten att ta ställning kring vilken miljö och situation hen själv skulle känna sig mest 

bekväm i. Om informanten skulle motsatt sig att ses i sin hemmiljö hade förslaget att träffas i 

en lugn cafémiljö getts. Att intervjuerna genomförts i hemmiljö upplevs ha bidragit positivt 

till intervjuernas utfall. Utifrån metodansatsen var det av vikt att gott om tid för inkännande 

och uppbyggande av förtroende fanns innan intervjuernas påbörjan. Upplägget med att ses i 

informantens hemmiljö har även varit av värde i form av att det är en miljö där informanten 

känner sig trygg och avslappnad. Även om intervjutiden var satt till 60 minuter så ombads 

informanten avsätta gott om tid innan för att hinna att diskutera igenom studiens syfte och ges 

möjlighet att ställa frågor om sin egen roll. Det var även av värde att innan intervjuernas 

påbörjan ha tid att gå igenom de forskningsetiska aspekterna i studien. Även om 

informanterna fått informationsbrevet innan, så upplevdes det bra att ha lyft innehållet även 

muntligt. Att gå igenom informationsbrevet muntligt syftade till att informanten skulle kunna 

känna sig mer lugn och trygg kring sin personliga integritet. Genomförandet av intervjuerna i 
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hemmiljö bidrog även till möjligheten att kunna stänga av ljud på mobiltelefoner och annat 

bakgrundsljud. Upplägget bidrog till att intervjuerna kunnat genomföras så fria som möjligt 

från yttre störmoment. 

 

4.3 Kodning av material  
Efter intervjuernas genomförande och transkribering till text har kodning av data genomförts 

enligt den det tillvägagångsätt som Smith, Jarman och Osborn (1999) rekommenderar i Doing 

interpretative phenomenological analysis. Den process författarna rekommenderar är en 

öppen kodning som inleds med att först närma sig materialet genom upprepade 

genomläsningar av transkriberingen (Smith et al, 1999, s.220-224). Efter att materialet lästs 

igenom flertalet gånger har kodningen sen skett genom att en vänsterkolumn använts för att 

göra egna noteringar med nyckelord av intresse. En högerkolumn användes för att notera 

preliminära teman.  

 

Smith, Jarman och Osborn (1999) belyser även värdet av att upprepa momentet flera gånger i 

en cirkulär process (Smith et al, 1999, s.226-220). Vid kodningen av materialet utfördes 

processen ett flertal gånger i syfte att söka meningsbärande enheter för att kunna reducera 

data till en hanterbar nivå. Vid det skedet kunde ett mönster av huvudteman och underteman 

utkristalliseras och synliggöras. Vid kodningen var ambitionen att landa i en tolkning av 

informanternas enskilda upplevelser och erfarenheter relaterat till studiens frågeställningar. 

Men även att fånga upp de upplevelser som tenderade att framträda som gemensamma 

narrativ i relation till studiens syfte. Datareduktionen skedde sen i ytterligare led där en ny 

reducering gjordes efter varje genomläsning för att sen landa i vad som bedömts vara 

meningsbärande för studiens syfte. Kodningen mynnade ut i tre huvudteman med tillhörande 

underteman.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Inom kvantitativ forskning brukar validitet- och reliabilitetsbegreppen användas i sin korrekta 

betydelse. Inom kvalitativ forskning faller det sig naturligt att det blir problematiskt att uppnå 

en hög validitet och reliabilitet. När det gäller kvalitativa studier rekommenderar Bryman 

(2018) att begreppen omdefinieras. Som alternativ föreslår han paraplybegreppet 

tillförlitlighet, där den interna validiteten kan ersättas av begreppet trovärdighet och den 

externa validiteten överförbarhet. Gällande reliabilitet så anser han att pålitlighet är en 
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lämplig term (Bryman, 2018, s.75). När det gäller trovärdighet betonar Bryman hur den kan 

uppnås genom att vara noga med leva upp till de kriterier och regler som gäller. I den här 

studien sker det genom att eftersträva en god transparens gällande studiens tillvägagångssätt 

och hur genomförandet presenteras. När det gäller överförbarhet beskriver Bryman (2018, 

s.467) hur det blir problematiskt då en intervjustudie, likt den här, omfattar ett fåtal 

informanter och fokus ligger på djup snarare än en bredd. Även begreppet pålitlighet som en 

motsvarighet till reliabilitet blir en problematisk aspekt. Som exempel skulle en studie för att 

kunna betraktas ha en hög reliabilitet vid en återupprepning generera exakt samma resultat. 

Något som sannolikt är omöjligt, även om studien skulle upprepas av samma forskare och 

med samma informanter. Brymans inflikande har tagits i beaktande vid studiens 

genomförande. En insikt finns även kring studiens låga generaliserbarhet.   

 

Kvale och Brinkmann (2014, s.292) lyfter in begreppet reflexiv objektivitet som en aspekt 

som kan bidra till en ökad trovärdighet. Gällande den här studiens metodansats så var det av 

vikt att försöka åsidosätta den egna förförståelsen vid intervjuernas genomförande. Då ett fullt 

åsidosättande är nästintill omöjligt uppnå så betonar de hur det i stället är av vikt att reflektera 

kring den egna förförståelsen och hur den kan påverka intervjuerna. Den här studien relaterar 

till musik. För att vara transparant gällande min egen roll så är det värt att nämna att jag själv 

har en bakgrund inom musikvärlden. Inte minst i form av att ha arbetat nära ungdomar och 

skapande av musik i egenskap av producent. För egen del var det av stort värde att reflektera 

kring min egen förförståelse. Min reflektion landade i att det har varit en styrka i hänseendet 

att jag haft en stor medvetenhet gällande min förförståelse. Något som bidragit till att jag hela 

tiden reflekterat över att förhålla mig neutral, utan att vara normativ eller ledande i mina 

frågor. En annan fördel, som även skulle kunna varit en nackdel, är att jag har en annan 

musiksmak än informanterna och personligen aldrig kunnat relatera till den musikgenre som 

studien berör. Jag har däremot alltid varit intresserad av att förstå på vilket sätt den är givande 

för genrens lyssnare vilket bidragit till stor nyfikenhet inför olika aspekter i svaren. 

 

4.5 Forskningsetik 
I studien har arbetet lagts upp och genomförts utifrån de etiska riktlinjer som anges i God 

forskningssed, Vetenskapsrådet (2017). Studien bygger på material som skapats utifrån 

intervjuer. Det har därför varit av vikt att leva upp till forskningsetiska principer som gäller. I 

Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14) lyfts informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Även om materialet omarbetats 

i Vetenskapsrådets senaste utgåva så utgör de fyra forskningsetiska principerna en god grund 

för ett etiskt tillvägagångssätt. Informations- och samtyckeskravet syftar till att informanten 

ska informeras om sin roll i studien, studiens syfte och vad som undersöks. Det för att 

informanten ska kunna ta ställning till om hen vill delta eller inte. Informanten ska även 

informeras om sin rätt att avbryta sitt deltagande närhelst hen vill. Informanten väljer därefter 

att ge sitt samtycke eller inte. Samtliga informanter var myndiga och hade därmed full rätt att 

själva besluta om samtycke till deltagande.  

 

Inför intervjuernas genomförande fick samtliga informanter ta del av informationsbrevet 

(bilaga 2, kap. 8.2) där de forskningsetiska aspekterna lyfts. Innehållet lyftes innan 

intervjuernas påbörjan för att säkra upp att ett informerat samtycke fanns. Konfidentialitets - 

och nyttjandekravet innefattar att säkerställa informanternas integritet, anonymitet och hur 

den data som samlas in behandlas. För att minimera risken att äventyra informanternas 

anonymitet och samtidigt leva upp till konfidentialitets- och nyttjandekravet, så har all 

informantrelaterad data förvarats på en extern hårddisk. Det har även bidragit till att 

säkerställa ett enkelt sätt att förstöra data genom att enkelt formatera om hårddisken. 

Transkribering av materialet skedde i nära anslutning till intervjuernas genomförande där 

även informanternas identitet anonymiserades och fingerade namn tilldelades.  

 

5. Resultat och analys 
I det här kapitlet redogörs för studiens resultat och analys med tillämpning av de teoretiska 

perspektiv som redogjorts för i kapitel 3. Kodningen av materialet genomfördes enligt den 

process som beskrivs i kapitel 4.4. Resultatet presenteras och analyseras i det här kapitlet 

utifrån de huvudteman och underteman som kodningen mynnade ut i. Där citat återges 

symboliserar ”…” ofullständig mening eller en längre paus. I de fall text återfinns inom 

hakparentes […] så avser det en kommentar som gjorts vid transkribering för att tydliggöra 

vad informanten syftar till. 

 

5.1 Subjektiva upplevelser och interagerande med musiken  
Det här temaområdet är uppdelat i två delar och relaterar i hög grad till studiens första 

frågeställning. Det första undertemat som presenteras och analyseras under 5.1.1 har fokus på 

vad som är meningsskapande i genrens musik. Det andra undertemat som presenteras och 
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analyseras under 5.1.2 har ett större fokus på texternas innehåll och hur informanterna 

förhåller sig till- och relaterar till texternas innehåll och budskap. 

 

5.1.1 Musiklyssnande, sammanhang och meningsskapande 

Inom genren återspeglas oftast en kriminell livsstil. En hel del av artisterna publicerar även 

sina verk i form av videor med ett förstärkt textbudskap i bild. Det senare är något studiens 

informanter i hög grad verkade avstå från att ta del av. De tog avstånd från agerandet i 

artisternas videor och betraktade det som något som kan förstöra musikuppleven snarare än 

tvärtom. Studiens informanter gav en sammantagen bild av att genrens musik främst 

konsumeras i form av streamingtjänster på nätet avseende enbart ljud. På frågan om i vilket 

sammanhang de väljer att lyssna på just den specifika genren, så blev de spontana svaren att 

det sker när antingen glädje, kraft eller motivation är eftersträvansvärt. Som exempel upplever 

Lina att musiken bidrar till att peppa och komma in i en sinnesstämning där hon upplever sig 

fri och är i nuet. Matilda skildrade en liknande känsla, att musiken bidrar till att hon känner att 

hon flyter med. Hon beskrev en upplevelse där tid och rum inte har så stor betydelse. Oskar 

beskrev hur han alltid vänder sig mot genren när han behöver känna lite extra energi. Sara, 

Emma och Casper gav en liknande bild där de menar att man blir glad och ”taggad” av 

musiken. De menade att det finns en energi i musiken som gör att de känner motivation:   

 

”När jag vill bli glad, taggad. Jag tycker det är ganska nice att lyssna på den musiken när jag 
och kör bil till exempel, eller vid fester... Man liksom blir glad och taggad” (Sara). 
 
”Oftast när man är glad och när man kanske vill bli lite peppad och… Det händer något, jag 
skulle ju inte sätta på en lugn låt och gymma till liksom, man vill ju ha lite pepp” (Emma).  
 
”Det är attityden i det, det är väldigt skönt att ha om man tränar eller ska tagga igång för 
någonting… Hårdheten på ett sätt, alltså den gör att man får igång någon form av 
motivation” (Casper). 
 
Utöver det skilde sig vissa informanters svar åt. Några påtalade att de även vänder sig till 

musikgenren som en form av verktyg för att hantera stunder av exempelvis nedstämdhet. 

Andra menade tvärtom. Nedan följer två exempel som står i stark kontrast till varandra. 

 
[Vid nedstämdhet] …då kan det vara att man kan må bättre liksom, eller känner sig… …det 
blir någon slags… …även om jag inte upplever samma sak som dem, så kan jag ändå känna 
att: ’Okej, de har det tufft och dåligt, jag inte är ensam’. (Matilda)  
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Alltså vid känslor som om man är ledsen eller så… Då väljer jag inte att lyssna på den 
musiken… Om man är ledsen och vill bygga på det mode’et, alltså lyssna på någonting som 
matchar in med det, då lyssnar jag inte på den musiken, det är sällan det hjälper. (Casper)  

 

I relation till Habermas (1987) resonemang om en systemvärld och en livsvärld så är det 

påtagligt hur genrens musik kopplar an till känslor, kognition och motivation till handlande. 

Samtliga informanter speglade situationer för lyssnandet som ger en tydlig koppling mellan 

lyssnande på musikgenren som en upplevelse tillhörande den privata sfären av livsvärlden. 

Även om det kan antas att informanterna lyssnar på musiken i alla möjliga sammanhang så 

var det tydligt hur de spontant relaterade sitt musiklyssnande till situationer där de inom 

livsvärlden befinner sig helt frikopplade från systemvärlden. I informanternas svar finns även 

en tydlig intentionalitet i lyssnandet som relaterar till meningsskapande i form av motivation 

till handling eller en upplevelse av intersubjektivitet.   

 

5.1.2 Musiklyssnandet, relation till texter och förhållningssätt 

När det gäller vad som utgör kärnan av dragningskraft till musikgenren hade informanterna 

olika upplevelser och förhållningssätt till artisternas texter. De som var av manligt kön 

verkade fästa större vikt vid texternas innehåll och innebörd än informanterna av kvinnligt 

kön. Oskar och Casper gav svar som skilde sig åt gentemot de kvinnliga informanterna. 

Casper beskriver att: ”…absolut de ger en typ av kraft [syftar på texterna]. Och så finns det ju 

väldigt mycket visdom att ta med sig ofta... Någon form av det här att… Liksom vara en 

underdog om man säger så… Att kunna göra något av ingenting” (Casper). Relaterat till 

ovanstående framträdde även ett djupare reflekterande gällande texternas innebörd och 

mening hos Oskar och Casper. 
 

Texterna är ju mer än bara fraser. Om du lyssnar på dom… Det är ju inga ointelligenta killar. 
För mig är texterna typ som poesi, lyssna hur de drar paralleller till saker… Det finns saker 
som fastnar… som fraser… Ibland kan jag gå och nynna på något av och till länge, sen helt 
plötsligt inser man ju att alltså… Det här betyder ju det här med. Det är som ett stort pussel 
ibland ju... Och när man väl ser det så, jag vet inte… Det ger tillfredsställelse på nåt sätt. 
(Oskar) 

[Texterna] -Även om man vet att en del grejer är verklighet, så behöver inte allt heller vara 
det. Och det går ju liksom inte att lyssna på låtar och ta ur vissa grejer och tänka att det här är 
verklighet, det här inte… Det kan ju lika gärna vara en berättelse, det behöver inte bara finnas 
liksom…Även att man beskriver en verklighet som inte jag lever i så… …allt med referenser, 
att man leker med språket… Det är ju referenser hela tiden, det är bara lyssna… ’Den vita 
dansösen tar betalt när hon ska dansa, djävulen i Louis Vuitton, hon kysser mig på franska’, 
’Jag skickar vitt på gröna linjen, du kan kalla mig för Hammarby’. Alltså, allt bygger ju på att 
saker har flera olika meningar och innebörder liksom. (Casper) 



  

 23 
 

Vid intervjuerna gavs en bild av att texternas innehåll tycks leva ett liv närmare den inre 

världen för de informanterna som var av manligt kön. Det som uttrycks i texterna verkar följa 

Oskar och Casper i vardagen på ett mer nära plan än vad det gör för de kvinnliga 

informanterna. Oskar och Casper tycktes söka en djupare mening och betydelse i texterna där 

även den underliggande meningen var av betydelse. Både gällande det gängkriminella fältets 

kontext och i form av sökande efter en djupare förståelse av sammanhang inom artistens 

livsvärld. Att vrida och vända på språket och betrakta det talade ordet utifrån fler aspekter än 

det omedelbart uppenbara går att relatera till Habermas resonemang om språkets betydelse i 

livsvärlden. En intressant aspekt utifrån Schwartz (1992) värdesystemteori var att de manliga 

informanterna i relation till texterna verkade vända sig mot värden med personligt eller socialt 

fokus olika beroende på vilken infallsvinkel resonemanget hade. En enkel tanke skulle kunna 

vara att de bytte värdefokus på grund av vilka värden de ville skildra utåt vid intervjutillfället. 

Det som upplevdes vid intervjutillfällena var dock snarare att de speglade olika värden 

beroende på om de betraktade sitt lyssnande utifrån ett perspektiv där de befann sig utanför 

eller inuti sig själva. Men även att vilka värden de vände sig mot var beroende på om de 

betraktade texterna genom artistens perspektiv eller sitt eget perspektiv.  

Vid en tillbakablickande reflektion på intervjutillfällena så är det övergripande intrycket att 

informanterna av manligt kön även var mer förberedda på frågor om texter och texternas 

innehåll. Texterna hade en mer central roll i deras lyssnande. Hos de kvinnliga informanterna 

framträdde i stället hur en form av selektering eller distansering skedde gällande texterna. 

Lina beskrev hur hon betraktar texterna som att följa en realityserie eller dokusåpa, och att det 

är musiken i sig som är av vikt då det är rytmen som påverkar känslolivet. Även Sara beskrev 

ett mer distanserat förhållningssätt till texternas innehåll, men inflikade att hon upplever att 

texterna bidragit till att få upp ögonen för hur samhället ser ut. Matilda beskrev att hon lyssnar 

på texterna, men egentligen inte fokuserar nämnvärt på dem. Även för henne är det musiken i 

sig som är det centrala. Däremot gjorde hon ett tillägg och var tydlig med att påpeka: 

Jag kan ju säga att jag väljer ju bort låtar där det är väldigt mycket kvinnoförnedrande texter. 
Alltså, om man pratar om kvinnor som en sak, som liksom är till för männen i stort sett… Då 
kan jag absolut välja bort att lyssna helt. (Matilda) 

 
Det Matilda gav uttryck för speglar värdens betydelse gällande ställningstaganden. I relation 

till Schwartz (1992) värdesystemteori går det att dra en parallell till hur hon i sitt lyssnande 

processar texterna mot socialt fokuserade värden snarare än de personligt fokuserade. Lina 

och Sara verkade däremot främst värdera texternas innebörd mot de personligt fokuserade 
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värdena och avstå en djupare värderingsprocess. I ett resonemang utifrån Schwartz (1992) 

teorier skulle det kunna grunda sig i vad de eftersträvar i sitt lyssnande. Om de eftersträvar en 

hedonistisk upplevelse så blir det naturligt att de värderar texternas innehåll mot de värden 

som omfattar stimulans eller prestation. Det Matilda gav uttryck för skulle kunna spegla att 

hennes strävan är konformitet, här är de närliggande värdeklustren tradition och välvilja. I 

traditionsklustret återfinns bland annat solidaritet och gruppstabilitet som framträdande 

värden. När det gäller Emma så återgav hon hur hon tidigare haft ett förhållningssätt till 

texterna liknande det Lina och Sara hade. Däremot beskrev hon att det är något som nu har 

förändrats: 

 
Det var ganska mycket efter det att Einár gick bort som man faktiskt började reflektera över 
vad som faktiskt sägs i låtarna, att man tidigare kanske inte riktigt har uppmärksammat det… 
…det har då bara varit en bra och catchy låt. Men att, det ligger ju så himla mycket bakom, det 
kom ju då i samband med hans bortgång att man liksom förstod att något så hemskt kan ske på 
grund utav… Det började ju komma ut att han har ju liksom rappat hemska saker om andra 
personer, att det kan liksom vara därför han har blivit skjuten, och då började man ju… ’Men 
vadå, vad är det han faktiskt har rappat egentligen’… (Emma)  

 
Om Lina och Sara gav en bild av ett distanserat förhållningssätt till texterna så var Matilda 

tydlig med att ta ställning till vad som uttrycks utifrån sina värderingar kring jämställdhet.  

Gällande Emma så är helhetsbilden att texterna tidigare haft en ytterst sekundär funktion i 

lyssnandet, något som sen förändrats. Hennes svar återspeglar hur en värderingsprocess skett 

som anknyter till en specifik händelse och medias publicering av artisternas kriminalitet, 

något som kommer att beröras mer i kapitel 5.2. 

 

5.2 Medias publicering, förhållningssätt, moral och värderingar 
Likväl som föregående tema är även det temaområdet uppdelat i två delar. Det här 

temaområdet relaterar främst till studiens andra frågeställning. Det första undertemat som 

presenteras under 5.2.1 har fokus på medias publiceringar kring artisternas egen kriminalitet 

och informanternas reflektioner kring det. Det andra undertemat, som presenteras under 5.2.2 

har ett större fokus på om medias publiceringar bidragit till ett förändrat förhållningssätt eller 

ett förändrat konsumtionsmönster gällande genren. Informanterna gav en bild av att ha 

reflekterat en hel del kring det senaste årets publiceringar gällande kriminalitet hos många av 

genrens artister. Under intervjuerna fick den numera avlidne artisten Einár (Aftonbladet, 

2022) i många fall en central roll. Sannolikt på grund av den omfattande rapportering som 

skedde i samband med mordet på artisten och den debatt som sen uppstod. Redan innan 

mordet inträffade hade en rad publiceringar om gangsterrappare och vilka brott de begått skett 
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(se exempel i kapitel 1). I det här kapitlet presenteras och analyseras materialet med fokus på 

informanternas förhållning till den mediala uppmärksamheten. Därför kommer i många fall 

specifika artistnamn inte anges, då namngivning i sig inte är av vikt för resultat och analys. 

Där artistnamn återges i citat har namnet ersatts av fyra bokstäver, exempelvis ”Nnnn”. 

 

5.2.1 Medias publiceringar, reflektioner kring det som publicerats 

Publiceringarna och den debatt som uppstått hade inte undgått någon av informanterna. Nedan 

följer några exempel från informanternas spontana svar kring om publiceringarna påverkat 

något. 

 
På ett sätt har det ju det, på ett annat sätt inte… Att de inte varit är världens skötsammaste har 
man väl alltid fattat, att de kanske röker på och sånt… På nåt sätt har man nog tänkt bort de 
delarna litegrann, tänkt att det inte varit så allvarliga saker. Jag har nog aldrig tänkt att de varit 
inblandade i grova brott, våldsbrott och så… Det är klart, man har ju läst eller hört rykten, men 
det gäller ju nästan alla artister oavsett vilken musikstil… Xxxx fattade man väl lite och så 
gällande kanske… Men som Yyyy, han trodde jag var en bra kille, jag hade fått det intrycket 
på nåt sätt. Han är ju lite äldre… …tänker att man är lite mer ansvarstagande och så då, han 
har ju barn och fru med tror jag. (Lina) 
 
Ja alltså, det är klart jag förstod att de kanske var kriminella, men det var inte så konkret… 
Och vad de har gjort… Det fanns inte, det fanns inget offer bakom, så då… Ja man blundade 
väl lite för det helt enkelt [innan publiceringar] … Men idag vet man ju att den här personen 
som står där och sjunger. Han har mördat någon, eller han är mördad… Det blir ju nåt helt 
annat… (Matilda) 

 
Man har nog vaknat nog upp lite för att det är inte bara är musik... Jag skulle inte säga att det 
är som det var förut. Och det ligger nog väldigt mycket bakom det… Vilket jag inte kan säga 
att jag tänkte kring för några år sedan. Jag har ju lyssnat på det här ganska länge... Det fanns 
nog mycket som jag absolut inte tänkte på då, utan då var det bara bra musik… Och det är väl 
det man lagt reflektion på nu på senare tid… Att vi som lyssnar bidrar ju förmodligen också, 
sen är det ju i grund och botten också så att, det är ju ingenting vi som lyssnar har bestämt att, 
’Såhär, du ska vara kriminell’. (Emma) 

 
I informanternas svar var det tydligt hur media bidrar till att aktualisera och starta ett 

reflekterande kring de fenomen som erfars inom livsvärlden. Samtliga informanterna hade 

redan innan medias publiceringar en bild av att de flesta som senare namngetts, åtminstone till 

viss del, haft en kriminell livsstil. I samband med medias publiceringar framkom fakta som 

gjorde att en värderingsprocess startade. I värderingsprocessen tycks samtliga informanter 

vänt sig mot sociala värden inom Schwartz (1992) värdesystemmodell. Det var påtagligt att 

många informanter reagerat över graden av kriminalitet som påvisats i publiceringarna som 

gjorts. En del av resonemangen kunde härledas till rättegångarna mot det så kallade 

Vårbynätverket där flera artister var inblandade i en händelse där de senare dömdes för 
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människorov. Den andra och kanske mest tongivande händelsen i relation till resonemangen 

var mordet på Einár. Under intervjuerna visade det sig att även en annan artist, vid tidpunkten 

häktad för grov fridskränkning, bidragit starkt till informanternas värderingsprocess kring 

moraliskt ansvar i relation till sitt musiklyssnande.  

 
5.2.2 Medias publiceringar, omvärderingar och en känsla av dubbelhet 

Gällande om medias publiceringar förändrat något avseende informanternas lyssnande så 

beskrev samtliga informanter det som något komplext att förhålla sig till. En känsla av 

dubbelhet var något som ofta uttrycktes i den här delen av intervjuerna. Som återgavs i 

föregående undertema verkade samtliga informanter genomgått en värderingsprocess som 

mynnat ut i olika beslut. I vissa fall hade det gjorts ett aktivt ställningstagande att sluta lyssna 

på en specifik artist. Det gällde främst den artist som blivit häktad för grov fridskränkning. I 

andra fall har informanterna agerat annorlunda från fall till fall. Vilken typ av brott som 

begåtts var av stor betydelse för informanternas agerande.  

 
Det som kommit fram till exempel om Xxxx är nåt jag blev väldigt besviken över att det 
visade sig vara sant… Och jag kan inte identifiera mig med det… Jag vill liksom inte stödja 
det [syftar till streams], på det sättet så har jag fått ett inre motstånd mot honom… (Lina) 
 
Som exempelvis med Nnnn… Jag har lyssnat på honom ett tag, men visste ingenting om 
honom… Men sen… jättemycket. Han är häktad sedan februari för grov fridskränkning… Och 
då blir han en vidrig människa för mig som jag absolut inte tänker bidra med pengar till. Men 
jag tänker att också det finns ju nivåer, alltså om man tänker grovheten i brotten… …Tänker 
typ på Pppp [artist dömd för narkotikabrott] … På något sätt så är det som att man förminskar 
de brotten lite… [avser brott där ingen människa farit illa] (Matilda) 
 
Om de sjunker i mina ögon som Aaaa, så kommer jag nog inte vara så intresserad av nästa 
släpp så att säga… Har de åkt dit för nåt knarkrelaterat så okej, men är det grovt våld så, nej… 
Anstiftan och sånt är en gräns… Å andra sidan kanske jag lyssnar på nån ändå fortfarande om 
jag tänker efter, men jag gillar inte att det ger de en inkomst. (Oskar) 
 
Alltså, man kan ju ta avstånd från en viss artist och man kan ju även tycka att vissa textrader 
och så är dåliga eller för grova… Jag menar alltså… Det är inte så att jag skulle ta ett avstånd 
från den typen av musik bara för det… Ja, alltså, jag vet inte… Jag har nog inte riktigt landat i 
vad jag tycker och tänker… Rent krasst så har man ju ett ansvar på ett sätt, för som sagt varje 
lyssning ger ju någon form av pengar. Och om man själv väljer att inte lyssna och alla gör 
likadant, då är det inga pengar där. Då försvinner liksom den möjligheten… (Casper) 

 

I de fall ett tydligt avståndstagande gentemot en artist gjorts avser det brott där ett tydligt 

brottsoffer finns. Värden med ett socialt fokus har medmänsklighet som ett framträdande 

inslag. I värderingsprocessen blir det utifrån resonemanget naturligt att om informanterna har 

sina allmänna värderingar med tyngdpunkt inom de socialt fokuserade områdena, så får de en 
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större benägenhet att ta avstånd från det begångna brottet av sympati för offret. När det gäller 

andra brott som exempelvis narkotikabrott så finns inget tydligt brottsoffer. Här verkade de 

mer värdera gentemot mer kortsiktiga värden, vilket bidragit till att brott av den karaktären 

inte skapat ett avståndstagande som i de fall där ett tydligt brottsoffer finns.  

 

De flesta informanterna verkade, som framgår ovan, utöver de värderingsmässiga aspekterna 

koppla moraliskt ansvar till om lyssnandet bidrar till en inkomst för artisten eller inte. I det 

hänseendet går att göra en koppling till Habermas (1987) resonemang om att vi inom det 

postmoderna konsumtionssamhället använder ekonomiska subsystem som medel för utbyte 

inom livsvärlden via systemvärlden. Utifrån Habermas resonemang så ger det effekten att ett 

moraliskt ställningstagande kan uttryckas genom att lyssnaren i egenskap av konsument kan 

avstå från att konsumera en artists musik, och därmed stoppa det utbyte som sker via det 

ekonomiska subsystemet. I dagens samhälle bidrar det till att vi kommunicerar ett moraliskt 

ställningstagande utan att på något sätt ge uttryck för anledningen till det i språklig form.  

 

När det gäller medias publiceringar hade ingen av informanterna några synpunkter på att 

media rapporterar kring vilka brott som begåtts. Däremot hade de åsikter gällande aspekter 

som berör om en artist som begått grova brott framhävs i positiva sammanhang. En händelse 

som var återkommande relaterat till media och informanternas reflektioner, var den debatt 

som uppstod efter att en av de större artisterna inom genren tilldelats pris i P3-guldgalan 2021 

(se kap 1.). Den efterföljande debatten handlade om medias moraliska ansvar. Frågor ställdes 

därför kring media i allmänhet och public service. Här, liksom i många andra delar av 

temaområdet, var en känsla av dubbelhet ständigt återkommande. Några informanter beskrev 

att det, med tanke på hur stora en del av artisterna blivit, skulle bli konstigt om utdelning av 

priser skulle föregås av en bakgrundskontroll. Samtidigt tyckte de flesta att det är moraliskt 

fel att tilldelas ett pris om man är dömd för ett grovt brott. Motiveringarna till svaren följde 

samma mönster som tidigare beskrivits. Om brottet var av en art där det inte finns något 

brottsoffer så ansåg de flesta att det inte fanns något problem. Om brottet däremot hade ett 

tydligt offer de kan relatera till ansågs det fel om artisten blir positivt uppmärksammad. 

Nedan ett citat från Matilda: 

 
Att få se sin förövare få bli hyllad i tv liksom… Jag tänker som med Nnnn som får pris 
samtidigt som han också är misstänkt för kidnappning av en annan person. Det blir väldigt 
konstigt. För det är mycket snack om att man ska skilja på verk och artist. Och jag tycker inte 
man kan det för att tjaa, verket är ju artisten också liksom… (Matilda) 
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Känslan av dubbelhet var genomgående väldigt framträdande och återkommande i det här 

temaområdet. Svaren blev ofta motsägelsefulla där flera informanter ena stunden ansåg att 

musikgenren kanske borde bojkottas helt, för att sen vända åt andra hållet igen när de 

reflekterade över sitt eget lyssnande. I det hänseendet verkade informanterna ha ett 

förhållningssätt till musikgenren som de helst står upp för och speglar utåt. Men en 

motsägelsefullhet vid reflekterandet kring sitt eget lyssnande. I relation till Schwartz (1992) 

värdesystem kan dubbelheten härledas till att informanterna vid intervjutillfällena växlade 

mellan att vända sig mot de socialt fokuserade klustren utåt och de mer personligt fokuserade 

relaterat till det egna lyssnandet. Om lyssnandet är hedonistiskt så blir värdeklustren som de 

växlade mellan prestation och stimulans. Prestation karakteriseras av att leva upp till vad som 

uppfattas som socialt korrekt. När de vände åt andra hållet i resonemanget så är närliggande 

kluster stimulans. Enligt Schwartz teorier så sker det slutliga ställningstagandet sen alltid 

utifrån vad som passar det eftersträvade målet bäst när värdena konkurrerar. Under 

intervjuerna så uppstod sannolikt ibland en process som aldrig kom att hinna landa i något 

ställningstagande. 

 

Frågor ställdes även om informanternas umgängeskrets, delande av musiksmak samt om det 

som publicerats kring artisterna bidragit till diskussion utifrån det. Gällande de frågorna 

framkom inget av värde för studien. Svaren var i den delen väldigt splittrade och tenderade att 

dra i väg åt olika håll. Vid det här skedet kom intervjuerna även ha övergått till att i stor mån 

handla om musikgenren som helhet och gangsterrappens koppling till gängkriminalitet vilket 

kommer att redovisas närmare under kapitel 5.3 

 

5.3 Musikgenren i relation till gängkriminalitet och ansvar 
Det här temaområdet relaterar främst till studiens tredje frågeställning. Bland informanterna 

rådde en samstämmig uppfattning om att en koppling mellan genrens artister och 

gängkriminalitet finns. Resonemangen övergick i den här delen även till att relatera till genren 

som helhet snarare än specifika artister. Inom temaområdet var den segregerade förorten och 

livsvillkor där något centralt återkommande. Samtliga informanter gjorde en koppling mellan 

den segregerade förorten, gängkriminalitet och gangsterrapp. De hade även en klar bild av 

förorten och hur livet ser ut där, trots att ingen av informanterna lever i eller har någon 

anknytning till en segregerad förort. Bilden av hur livet i en segregerad förort ser ur visade sig 

främst skapats genom vad artisterna ger uttryck för i sin musik samt medias rapportering.  
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Informanterna uttryckte åsikter kring vad de upplever utgör en grundläggande problematik 

kopplat till gangsterrap, gängkriminalitet och den förortsmiljö informanterna associerar 

genren med. Lina beskrev sin syn på saken utifrån att genren skildrar livet i en segregerad 

förort på ett sätt som stämmer överens med hennes egen omvärldsuppfattning. Hon menade 

att det som återspeglas i gangsterrappen bidrar till en känlsa som bekräftar hennes upplevelse 

av hur samhället och dess olika livsvillkor ser ut: 

 
Livet är ju inte så glättigt som det är på instagram… Eller ehh, för nån med mycket pengar 
kanske livet är enklare, jag vet inte... Men jag måste nog säga att jag på nåt sätt delar en känsla 
av hur livet där kan vara. I alla fall är det nog viktigt för mig när det gäller just hiphop och de 
artister vi pratar om, alltså… Samhället funkar ju lite konstigt och orättvist som jag ser det… 
(Lina)  

 
I koppling till ovanstående gav informanterna en bild av att de upplever genrens uttryck som 

ett symptom på en problematik kopplat till segregation i samhället. Just en ökande segregation 

är något de flesta informanter upplevde som en centralt bidragande faktor till varför 

gangsterrapen överhuvudtaget uppstått. De menade överlag att det är ett samhällsfenomen 

som måste lösas snarare än att politiker bör ägna tid åt att moralisera över vad artisterna 

uttrycker. Nedan följer ett resonemang av Casper: 

Musiken och kriminaliteten. …Ja, det är det att…. Att det ser ut så eller att folk lever så [syftar 
på segregerade områden och kriminalitet] det är där problemet är… Det är där man måste lösa 
det… Jag tror inte det går att lösa från andra hållet om man säger så... (Casper) 

Under intervjuerna framkom att informanterna lyssnat på musikgenren sen 12-15årsåldern. 

Mot bakgrund av informanternas upplevelse av att det idag finns en koppling mellan 

musikgenren och gängkriminalitet gjordes reflektioner kring hur genren skiljer sig åt idag 

gentemot då. Här skildrade informanterna hur det då inte fanns samma koppling till grovt våld 

och statusmarkörer som guldklockor, bilar och droger som idag. Då musiksmak i unga år ofta 

utgör en stor del av den sociala identiteten, och även är en tid där eventuellt nya 

umgängeskretsar lätt växer fram, ombads de reflektera kring om deras egna liv kunnat sett 

annorlunda ut om genren sett ut då som den gör idag.  

 

Sara återgav att hon tror att hennes liv kunnat se annorlunda ut. I resonemangen speglade hon 

hur hon i tonåren var mer påverkbar och sårbar gentemot yttre faktorer än idag. Hon menar att 

andra uppväxtvillkor sannolikt kunnat bidra till att livet tagit i en annan väg. Den kriminella 

livsstilen framställs idag som ett framgångsrikt sätt att tjäna pengar på av artisterna. I det 
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avseendet trodde hon att hennes livs skulle kunnat tagit en annan riktning om det sett ut då 

som det gör idag. Även Oskar var inne på samma spår. Han menade att han troligen legat i 

riskzon att falla in i kriminalitet om han haft annorlunda livsvillkor under uppväxten: 
 

Om jag växt upp i ett utanförskapsområde, risken hade nog varit lättare då… Om allt finns där 
i omgivningen och man lyssnar samma musik och jag tänker tillbaka till 15årsåldern så, och 
de kompisar man kanske haft som lyssnat på samma… Alltså, kanske inte musiken i sig, men 
att den för en samman med andra också och så. Så kanske hade jag köpt hela paketet [då], eller 
liksom ändå lite av det och sen är det för sent. (Oskar) 

 
Emma i sin tur menade att hon själv förmodligen inte skulle fallit in i kriminalitet på grund av 

vad genren återspeglar. Däremot så är hennes bild att sannolikheten för det ökat om hon hade 

varit av manligt kön. Det då hon menar på att de flesta artisterna inom genren är av manligt 

kön, och att hon tror att risken ökat om hon varit av samma kön och därmed identifierat sig 

med artisterna på ett annat sätt. Casper menade att det är en fråga som är omöjlig att besvara. I 

sitt resonemang menade han att saker som att misshandla någon eller ta droger är något som 

alltid förekommit i genrens texter. Däremot lyfte han en faktor som i så fall skulle kunna 

bidragit. Här menade han att artisterna inom genren är mer öppna med sin kriminalitet idag än 

förr. Just den faktorn tror han har betydelse i sammanhanget då det bidrar till att kriminalitet 

framställs som nåt man kan stå för offentligt. Att det bidrar till en form av normalisering som 

gör att ett kriminellt vägval skulle kunna ligga närmare till hands nu än förr. 

 

Även om den här delen av intervjuerna var av hypotetisk karaktär och ingen egentligen kan 

veta något säkert, så belyser informanternas resonemang socialiseringsprocessens betydelse 

utifrån ett livsvärldsperspektiv. Inom livsvärldsteorin så formas den av subjektiva upplevelser 

och konstrueras utifrån de upplevelser som erfars (Habermas 1987). Här kan tänkas vad en 

artist ger uttryck för får betydelse för vad som sen kommer att betraktas som ett naturligt 

inslag i livsvärlden. När det gäller ett individuellt ansvar menade informanterna att de enbart 

kan göra ställningstaganden kring sitt lyssnande utifrån vad som framkommer kring enskilda 

artister. Informanterna upplevde att de tar ansvar i den mån de kan, och vad de ansåg rimligt 

att kunna förväntas av dem. Som nämnts under kapitel 5.2 upplever de att de tar ansvar i form 

av avståndstagande från de specifika artister som visat sig begått grövre brott. Nedan följer att 

citat av Emma som kan betraktas sammanfatta samtliga informanters resonemang väl: 

 
Egentligen så ska det ju ansvaret kanske ligga på varenda enskild person. Det finns ju 
jättemycket man skulle kunna göra, men det är så här… Vad gör man? Med ett sånt stort 
problem. Hade alla enskilda individer gått tillsammans så, men… Nej, jag tycker det är en 
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jättestor samhällsfråga. Jag kan ju inte gå ut på gatan och sätta stopp för det. Det sitter ju vissa 
på makt i samhället och där finns det ju mycket att göra. (Emma) 

 

I kopplingen mellan gangsterrap och gängkriminalitet fanns hela tiden ett tydligt 

helhetsreflekterande kring individ, samhälle och socioekonomisk utsatthet hos informanterna. 

Sara lägger ansvaret på samhället, att samhället måste bryta den ökade segregationen, men 

även på föräldrar som hon ansåg för passiva. Lina gav en likartad bild, men menade även att 

de som blir gängkriminella sannolikt blivit det oavsett musikgenrens existens. Även Lina 

menar att samhället och föräldrars agerande bär det största ansvaret för hur situationen ser ut. 

Matilda i sin tur menar att det egentligen finns ett individuellt ansvar relaterat till 

musikgenren. Men i och med att hon upplever att det inte spelar någon roll hur hon själv 

agerar, så förväntar hon sig att samhället tar ansvar för situationen. Resonemangen ovan 

återspeglar i mångt och mycket vad Habermas (1987) ser som risker om systemvärlden 

alltmer frikopplar sig från livsvärlden. 

 

Matilda vävde även in sociala mediers betydelse i sammanhanget där hon relaterade till en 

upplevelse av markant ökad droganvändning i samhället. Den ökande droganvändningen 

kopplade hon till hur stor musikgenren blivit. Här menar hon att gangsterrapparnas 

omfattande användande av sociala medier även gör de till en form av influencers. Hon 

menade att även om artisterna skildrar verkligheten, så bidrar deras publiceringar på sociala 

medier även till en reproducering om vad som är normalt, även för artisterna själva:  
 

[I relation till gängkriminalitet, droger och våld] Alltså förr hade vi inte skjutningar, inte på 
den här nivån… Kan tänka att de har blivit sina egna förebilder [artisterna]. Visst, man kan 
säga att de återspeglar verkligheten, men de liksom återskapar ju verkligheten med och gör att 
allt fortsätter också… (Matilda) 
 

Även Oskar vävde in sociala medier i relation till problematiken, men också kommersiella 

marknadskrafters betydelse i sammanhanget: 

 
Allt samverkar ju… De [genrens artister] har mängder med följare i sociala medier. Och där 
kan man ju se att… Om du kollar, märken och kläder och sånt… Vad jag fattat som, de får ju 
spons… Spons från märken för att de har så mycket följare. Kanske inte guldklockor då men, 
kläder och sånt. Och det är ju ett jätteansvar… Ger de klädspons till nån som poserar med 
vapen och gör ett gängtecken, alltså… Klart att det kommer ha en betydelse för allt. För det är 
ju inte få personer de når ut till… Märkena har ett stort ansvar där… (Oskar) 

 
Som helhet blev resonemangen i det här temaområden av komplex art. I relation till Habermas 

(1987) teorier om livsvärlden och systemvärlden var det tydligt hur informanterna upplevde 
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att de gör vad de kan inom den privata sfären. Inom den offentliga sfären har de i egenskap av 

medborgare via det administrativa subsystemet överlämnat makt gällande kollektivt ansvar till 

systemvärlden. Här förväntar de sig att systemet agerar samtidigt som de gav uttryck för en 

frustration över av att det inte sker i den utsträckning som de anser behövs.  

 

6. Diskussion 
I föregående kapitel presenterades studiens resultat och analyserades utifrån de teoretiska 

perspektiv som valts. I det här kapitlet summeras och diskuteras först studiens resultat och 

analys i relation till studiens syfte och frågeställningar under 6.1. Efter det följer en diskussion 

under 6.2 kring studiens resultat i förhållande till den tidigare forskning på området som tagits 

upp i kapitel 2. Vidare följer en diskussion av studiens resultat i förhållande till studiens val 

av metod, metodansats och teori under 6.3. Under 6.4 görs en sammanfattning av studien där 

även implikationer för vidare forskning lyfts. 

 

6.1 Summering av resultat i relation till syfte och frågeställningar 
Då studien har tre forskningsfrågor delas de upp i varsitt underkapitel för att skapa en bättre 

överblickbarhet.  

 

6.1.1 Studiens första frågeställning 

Studiens första frågeställning avsåg vad inom musikgenren som tillför mening till lyssnarens 

livsvärld. I den delen visade det sig tydligt att lyssnandet bidrar till en känsla av glädje, kraft 

och motivation. Gentemot de teoretiska perspektiven var det även tydligt hur musiklyssnandet 

tillhör den privata sfären av livsvärlden, där lyssnaren upplever sig frånkopplad från 

systemvärlden. I informanternas resonemang framträdde även hur det finns en intentionalitet 

där musiken blir meningsskapande i form av att bidra till motivation till handling eller en 

upplevelse av intersubjektivitet.  

 

När det gäller texternas betydelse är det tydligt hur de fyller olika funktion beroende på 

person. Ett utmärkande drag i svaren är dock att informanterna av manligt kön tycks ha ett 

djupare interagerade med texterna än informanterna av kvinnligt kön. Informanterna av 

kvinnligt kön gav en bild av att ha ett mer distanserat förhållningssätt till texterna. I 

sammanhanget får tilläggas att de manliga informanterna gav intrycket av att ha varit mer 

förberedda på frågor om texter och texters innebörd än de kvinnliga informanterna. Det är 
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givetvis omöjligt att göra en generalisering utifrån en studie som innefattar enbart sex 

informanter. Men det är ändå intressant att notera skillnaden. I resultatet framträder även en 

bild av att genrens texter följer lyssnare av manligt kön mer nära i vardagen. Det gavs även en 

bild av att informanterna av manligt kön verkar söka en djupare mening i texterna i relation 

till artistens livsvärld. Gällande informanterna av kvinnligt kön så verkar texterna ha en mer 

sekundär betydelse vid lyssnandet. Ett framträdande mönster var att informanterna av 

kvinnligt kön gav ett intryck av att mer direkt värdera texternas innebörd. Det vill säga att de 

snabbt värderar innebörden och sen bestämmer sig för om det är något de kan förhålla sig till 

eller inte. 

 

6.1.2 Studiens andra frågeställning 

Studiens andra frågeställning syftade till medias publiceringar av artisternas kriminalitet och 

om offentliggörandet av artisternas egen kriminalitet förändrat musikens betydelse för 

lyssnaren. Svaren i den här delen var i många fall dubbeltydiga och ibland motsägelsefulla. 

De allra flesta gav en bild av att de oavsett medias publiceringar anat att en viss kriminalitet 

hos genrens artister. Medias publiceringar har däremot bidragit till att värderingsprocesser 

startas. Ett mönster som framträdde var att värderingsprocesserna mynnar ut i 

avståndstaganden från artister ifall brottet som begåtts har ett tydligt brottsoffer. I de fall 

brottsoffret är av kvinnligt kön blir avståndstagandet som starkast.  

 

När det gäller grova brott verkar informanterna i högre grad än annars vända sig mot sociala 

värden i värderingsprocessen. Gällande brott av annan karaktär så verkar informanterna 

processa sitt förhållningssätt olika beroende på sammanhang och infallsvinkel. I de fall de vill 

stå för en åsikt utåt så verkar de även främst vilja återspegla värden med ett socialt fokus. I de 

fall de resonerar kring sitt eget lyssnande verkar de i stället tendera att vända på det och vända 

sig mot värden med personligt fokus. De värdena präglas mer av individualism, vilket i så fall 

kan antyda att de vänder sig mot de värdena för att berättiga lyssnandet inför sig själva om de 

upplever en ambivalens. 

 

Enligt Habermas (1987) resonemang om förhållandet mellan livsvärlden och systemvärlden 

så är även sättet att visa sitt moraliska ställningstagande på tydligt. Även om de efter en 

värderingsprocess tar starkt avstånd från en artist inom genren så upplever de inte något 

egentligt behov av att uttrycka det. Enligt Habermas sker utbytet inom den privata sfären via 

systemvärlden genom det ekonomiska subsystemet. Det var tydligt hur informanterna 
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förknippade moraliska ställningstaganden med om det genererade artisten pengar eller inte. 

När de väljer att ta avstånd från en artist så gavs en klar bild av de gör det genom att enbart 

sluta konsumera artistens musik i en slags förhoppning om att budskapet når fram på det 

sättet.  

 

6.1.3 Studiens tredje frågeställning 

Studiens tredje frågeställning avsåg om de som lyssnare upplever att det finns ett individuellt 

moraliskt ansvar i relation till genrens koppling till gängkriminalitet. Här kom resonemangen 

att kretsa kring än bredare perspektiv. Även om informanterna tar avstånd från 

gängkriminalitet, så upplever de att det är bra att artisterna skildrar verkligheten på ett sätt 

som stämmer överens med deras egen uppfattning. Gällande gangsterrappens koppling till 

gängkriminalitet menar de att det måste vägas ihop med individ, samhälle och 

socioekonomisk utsatthet. En ökande segregation i samhället är något samtliga informanter 

upplever som centralt bidragande faktor till varför gangsterrappen överhuvudtaget finns. 

Socioekonomisk utsatthet är även något de relaterade till i sina hypotetiska tankar kring ”nu 

mot då”.  

 

När det gäller individuellt moraliskt ansvar så menar de att de gör vad som är rimligt att 

kunna förväntas av dem. De menar att den enda möjlighet de har att ändra på något är att ta 

avstånd från enskilda artister. Resonemangen i den här delen stämmer in på Habermas (1987) 

tankar om förhållandet mellan livsvärlden och systemvärlden. Inom den offentliga sfären 

överlämnar vi genom det administrativa subsystemet makt till systemvärlden som är avsedd 

att gynna våra gemensamma intressen. Habermas oro för att systemvärlden kommit att få ett 

eget liv och blivit alltmer frikopplad från livsvärlden stämmer väl in på informanternas 

beskrivelser. Samtidigt som informanterna upplever att de gör vad som förväntas av dem som 

medborgare så uttrycker de en frustration över att systemvärlden inte agerar tillfredsställande. 

Här menar de att strukturella faktorer som utanförskap och socioekonomisk utsatthet måste 

lösas snarare än att främst moraliseras kring.  

 

Sammantaget ser de ett flertal ansvarsbärare med makt att kunna göra skillnad. Däremot 

upplever de att de som innehar makt att åstadkomma förändring avstår från att göra något. 

Först och främst lyfter de fram politikens ansvar. Vissa lyfte även fram föräldrars ansvar. 

Utöver det så lyftes sociala medier och kommersiella marknadsaktörer fram som krafter som 

de anser både har ansvar och tillräcklig med makt att kunna agera annorlunda. De menar att 
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genrens artister genom flitigt marknadsförande av livsstilen som framgångsrik på sociala 

medier är en bidragande faktor till att problematiken ökar. En informant betonade även att 

olika marknadskrafter helt okritiskt verkar sponsra genrens artister. För att en ändring ska 

kunna komma till stånd menar de att det är hos aktörerna med stor makt det måste börja. 

Studiens informanter menar att det är musiken och uttrycket de gillar. De ser inte genren i sig 

som ett problem. 

 

6.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
I relation till tidigare forskning så är det gentemot Lozon och Bensimons (2017) studie tydligt 

att den här studiens informanter inte stimuleras till ett antisocialt beteende i sitt lyssnande, 

snarare tvärtom. Lozon och Bensimon antyder heller inget i sin studie som avviker i det 

hänseendet. I relation till Alexander Rileys studie (2005), så instämmer den här studiens 

resultat i hans kritik mot att ett meningsskapande skulle kunna ske utifrån ett positivt upplyft 

genom en nedåtriktad social blick. Den här studiens resultat påvisar att det finns en upplevelse 

av samstämmighet kring sociala orättvisor i samhället som en del av meningsskapandet.  

 

Den tidigare forskning som lyfter fram genrens koppling till gängkriminalitet som ett 

symptom på en underliggande strukturell problematik bekräftas även den av studiens resultat. 

Studiens informanter var väldigt samstämmiga i upplevelsen av att genren är ett symptom på 

en underliggande gängkriminalitet snarare än en orsak. Något som bekräftas i den forskning 

som gjorts av Lee (2021). Det är även intressant att se hur den här studiens informanter lyfter 

fram aspekter som kan kopplas till den forskning som gjorts av Forrest Stuart (2020). Stuart 

belyser effekter som kan uppstå när den digitala ekonomin och den segregerade förorten möts. 

Även Woods (2021) forskning är inne på samma spår. I den här studien har vissa informanter 

påpekat sociala mediers kombinerat med kommersiella marknadskrafters agerande som av 

betydelse för en ökande gängproblematik.  

 

Studiens resultat går även att ställa i relation till Cohens forskning kring kopplingen mellan 

musik i relation till media (Cohen, 2002). Cohen menar att medias rapportering kan bidra till 

att försvåra lösningar på sociala fenomen genom att förflytta fokus från det verkliga 

problemet. Även om det eventuellt kan tänkas stämma gällande den population som inte 

lyssnar på genren, så verkar det råda ett omvänt förhållande gällande den här studiens 

informanter. Studiens resultat påvisar att en del av studiens informanter genom medias 



  

 36 
 

rapportering snarare fått upp ögonen för en djupare problematik. I det hänseendet så verkar 

medias rapportering bidra till att reflekterande och värderande väcks hos informanterna. 

Medias rapportering har även varit en starkt bidragande faktor till att informanterna gjort 

ställningstaganden gentemot olika artister.  

 

För att återanknyta till studien av Lee (2021) som även menar att det motstånd genren möter 

snarare stärker den än försvagar den, så talar den här studiens resultat emot det. I studiens 

resultat påvisas hur ett avståndstagande skett från de artister som begått grova brott. Även om 

informanterna tar avstånd från vissa artister snarare än hela genren så blir effekten att genren 

som helhet försvagas vartefter mer grov brottslighet uppdagas. En annan aspekt av intresse i 

relation till Lees forskning är att Lee menar på att gangsterrappen är en genre där både artister 

och konsumenter utgörs till största del av män (Lee, 2021). Den här studiens resultat ger en 

helt annan bild i det hänseendet. Det övergripande intrycket är att lyssnarskaran verkar vara 

förhållandevis jämnt fördelad gällande könstillhörighet. Vid studiens urvalsfas visade det sig 

även nästan lättare att hitta lyssnare av kvinnligt kön än av manligt kön.    

 
6.3 Studiens resultat i relation till metod och teori 
Studiens metodval har fungerat väl. Den fenomenologiska ansatsen och intervjuernas upplägg 

bidrog till öppet klimat där informanterna upplevdes avslappande och aktivt reflekterande 

kring de frågor som ställdes. Då metod och forskningsansatsen grundar sig i att ha en väldigt 

öppen ingång och låta informanternas upplevelser stå i fokus, så har intervjuerna bidragit till 

att till att informanterna fått reflektera öppet under intervjuernas gång. Ett val av metod där 

intervjuernas tillvägagångssätt varit annorlunda hade möjligen kunnat bidra till mer konkreta 

svar. I det fallet hade det däremot funnits en risk att informanterna upplevt frågorna som mer 

ledande, och att de i sina svar kanske svarat mer utifrån vad de upplever förväntas svara. En 

svaghet i studien är givetvis den bristande generaliserbarhet som kan göras utifrån studiens 

resultat. Som nämnts i kapitel 4.1 betonar Smith et al (2009) vikten av självmedvetenhet och 

risken i att göra anspråk på att förstå det som studeras bättre än vad individen själv gör. 

Resonemanget har tagits i beaktande i studiens olika led och studiens resultat upplevs i det 

hänseendet vara så rättvisande som möjligt.  

 

När det gäller resultat i relation till teori så har studiens upplägg och metodansats bidragit till 

att de hermeneutiska aspekterna stått i fokus i analysen av materialet. Upplägget har bidragit 

till att det material som samlats in har kodats och analyserats induktivt och sen ställts i 
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relation till teori. Som framgår i resultat och analyskapitlet har de olika teoretiska 

perspektiven använts i olika hög grad beroende på temaområde. Husserls teori om 

intentionalitet valdes utifrån ett antagande om att den skulle kunna ha bäring på studiens 

första frågeställning, vilket även visade sig stämma. Habermas teori om livsvärlden och 

systemvärden valdes utifrån studiens fenomenologiska ansats där livsvärlden står i fokus. 

Perspektivet har varit av värde för hur informanterna kopplar sitt lyssnande till livsvärlden på 

ett sätt där de är helt frikopplade från systemvärlden. Men även kring hur de använder de 

olika subsystemen för utbyte mellan livsvärlden och systemvärlden. Schwartz 

värdesystemperspektiv valdes främst med studiens andra frågeställning i åtanke. Schwartz 

värdesystemperspektiv har även det upplevts vara av värde i den delen.  

 

Bristen på generaliserbarhet är en stor nackdel. För att kunna uppnå en högre 

generaliserbarhet i resultatet skulle ett alternativt upplägg krävts. En tänkbar möjlighet är i så 

fall ett upplägg där en studie likt den här först genomförts som pilotstudie, för att sen ligga till 

grund för en mer omfattande kvantitativ studie med en mer deduktiv ansats. Ett sådant 

tillvägagångssätt hade däremot blivit väldigt tidskrävande och ogenomförbart i relation till 

tidsramen för uppsatsarbetet.  

 

I studiens syftesförklaring gjordes vägvalet att utgå från lyssnare som lever utanför den 

kulturella kontext som vanligtvis studeras. För att vara självkritisk så är det frågan om det var 

ett klokt vägval. Ett urval som bestått av informanter som lever sitt vardagliga liv närmare den 

kulturella kontexten genren återspeglar hade eventuellt kunnat bidra till en något ökad 

generaliserbarhet. Ett annat alternativ hade kunnat varit att använda sig av två eller flera urval. 

Två eller fler olika populationsstickprov från tydligt definierade och avgränsade sociala fält 

hade kunnat vara av intresse för att kunna ställa stickprovens svar i relation till varandra. Det 

skulle även ökat generaliserbarheten något ytterligare.  

 

Om studien gjorts om från början skulle sannolikt även en annan insikt tagits med i 

beräkningarna: Den väldigt öppna ansatsen har varit väldigt intressant. Men när det gäller 

studiens tredje frågeställning så blev det däremot tydligt hur intervjuerna kom att ta en annan 

riktning än förväntat. Informanterna hade väldigt mycket att uttrycka i den temadelen. Hade 

studien gjorts om så hade sannolikt en starkare avgränsning gjorts i det avseendet. Däremot 

inte sagt att det som framkom i delen var ointressant, snarare tvärtom. Men svaren i den delen 

fick ett lite annat fokus än vad som var tänkt. På ett sätt hade intervjuerna möjligen kunnat 
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styras tillbaka till frågor som var tydligare syftandes till vad den frågeställningen främst 

avsåg. Det vill säga informanterna själva. Däremot hade det känts fel att styra intervjuerna allt 

för mycket med tanke på valet av metodansats och informanternas öppenhet i övrigt.  

 

6.4 Slutlig sammanfattning och implikationer för vidare forskning 
Studien har besvarat samtliga tre frågeställningar. Som en kort summering relaterat till 

frågeställningarna har studien visat att motivation till handling eller en upplevelse av 

intersubjektivitet är vad som är meningsskapande i lyssnarens livsvärld. Enligt Husserls 

definition av intentionalitet så skulle motivation till handling kunna betraktas vara vad som 

utgör essensen av som tillför mening till lyssnarens livsvärld. Studien har även påvisat att 

offentliggörandet av artisternas egen kriminalitet har lett till förändringar avseende musikens 

betydelse hos lyssnaren. Främst har det tagit sig uttryck i form av avståndstagande från 

specifika artister. Vidare så har studien visat att lyssnaren delvis upplever sig ha ett 

individuellt moraliskt ansvar. När det gäller genrens koppling till gängkriminalitet så upplever 

de att fenomenet bottnar sig i en djupare samhällsproblematik.  

 

Då gangsterrappen är ett förhållandevis nytt fenomen i det svenska samhället så är värdet av 

vidare forskning på området av vikt utifrån flera olika infallsvinklar. Relaterat till den här 

studien och meningsskapande så fanns en utmärkande aspekt av intresse. Skillnaden mellan 

de kvinnliga och manliga informanters förhållningssätt till genrens texter. Det området är 

något som skulle kunna studeras närmare. Den här studiens lite bredare fokus kan bara påvisa 

en antydan till att en skillnad möjligen kan finnas. En studie som fokuserar mer avgränsat på 

kvinnliga respektive manliga informanters förhållningssätt till texternas innebörd kunna vara 

av intresse. I relation till tidigare forskning på området är även den delen ett område i 

resultatet som den här studien kan tänkas bidragit med. En osäker och liten, om än tänkbar 

pusselbit till någon ny insikt. Ytterst få studier har funnits inom tidigare forskning som 

studerat genren i relation till könstillhörighet. Något som egentligen är lite förvånansvärt. 

Även om genren studerats i mångt och mycket med fokus på artister så finns det ju även 

kvinnliga artister inom genren.   

 

När det gäller genrens koppling till gängkriminalitet så är det utifrån den här studiens resultat 

även av intresse med vidare forskning avseende sociala mediers betydelse. I det hänseendet 
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kanske främst gällande lyssnare som befinner sig i tonåren och är i en kritisk fas i livet 

gällande formandet av sin identitet.  

 

Som avslutning på det här arbetet: Forskningsfältet domineras av amerikanska studier. 

Tidigare forskning på området domineras forskning utförd under två tidsperioder. En 

tyngdpunkt i forskningen återfinns under tidigt 2000-tal, för att sen verkar legat still ett tag. 

En viss antydan verkar finnas till att genren börjat studerats mer igen under de senaste åren. 

Då genren och dess koppling till gängproblematik är något relativt nytt i det svenska 

samhället så kan det vara av stort värde med forskning som fokuserar på genren i svensk 

kontext. Inte minst utifrån att det svenska samhället skiljer åt från hur det amerikanska 

samhället ser ut och fungerar i väldigt många hänseenden. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjuguide– tematiska intervjuer 
 
 
Allmänt 

• Berätta gärna lite om dig själv. -Rent allmänt, ålder, vad du sysslar med och hur livet 
ser ut? 

• Hur ser ditt musiklyssnande ut i allmänhet, du lyssnar på de artister som faller in 
under den kategorin studien handlar om och i så fall vilka? 

• (Om informanten lyssnar blandat) -Utgör musikgenren studien berör en betydande del 
av den musik du lyssnar på, vilka lyssnar du på mest i så fall? 

 
Livsvärlden  
Vad i deras musik är det du gillar? Finns det nåt speciellt sammanhang du väljer att 
lyssna på dom? Eller om man vänder lite på det - vad finns i deras musik som gör att du 
känner att du vill lyssna på just den när du gör det? 
• Härifrån ställs sen följdfrågor och uppmuntrande till fördjupning av svaren beroende 

på- och utifrån vad informanten svarar. Exempel:  
• Vidare frågor om stämning, känslor beroende på vilket sammanhang lyssnandet sker 

i. Hur lyssnandet påverkar och interagerar med informanten. Om 
sinnesstämning/tankemönster/upplevelse av sammanhang förändras.  

• Frågor som syftar till att ge svar på musikens betydelse och funktion inom 
informantens livsvärld, likväl som om och på vilket sätt lyssnandet har betydelse för 
identitet och känsla i förhållande till individuella upplevelser likväl som omgivning 
och relation/perspektiv på övrig socialitet och sociala händelser i vardagen. 

• Frågor kring musiken och texternas innebörds betydelse för hur omvärlden uppfattas 
och betraktas 
 

Frågor relaterat till publiceringen av artisternas kriminalitet 
•  Senaste året lite drygt så har det ju publicerats artiklar och framkommit att bland 

annat de artister vi pratar om blivit häktade och dömda för grova brott. Har det 
förändrat något för dig? 

• Härifrån sen följdfrågor utifrån- och beroende på vad informanten svarar, 
fördjupande frågor kring det som återges i det inledande svaret. Samt även frågor som 
exempelvis: 

• Inom musikgenren har det ju i många fall ofta återspeglas en kriminell livsstil med 
gängkopplingsmarkörer, våldsanvändning, vapen och narkotikabruk i texter och 
video, mer gällande vissa artister, mindre gällande andra. Hur har din syn varit på 
det – och är din syn på och tankar kring det nåt som förändrats efter publiceringarna? 
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• Finns det andra i ditt umgänge med samma musiksmak. Upplever du att de har 
förändrat inställning, är publiceringen/vetskapen om artisternas egen kriminalitet 
nånting ni pratar om? (Om de gör det) Påverkar vad andra tycker efter det att 
publiceringarna skett nånting kring ditt eget lyssnade eller förhållningssätt till 
genren/artiserna/musiken/upplevelsen av den? 

 
Moraliskt ansvar 
• Det har ju debatterats en del kring moraliskt ansvar hos media, skivbolag, utdelning 

av priser/utmärkelser till vissa av artisterna, hur ser du på den debatten, vad tycker du 
kring det området? 

• Härifrån sen följdfrågor utifrån- och beroende på vad informanten svarar, 
fördjupande frågor kring det som återges i det inledande svaret. Samt även frågor som 
exempelvis: 

• Upplever du att du har ett ansvar i någon form gällande vad vissa påstår att musiken 
bidrar till för samhällseffekter? Föjdfrågor utifrån vad informanten svarar, annars: 
Tycker du man generellt bör avstå från att lyssna på viss musik beroende på vad den 
anses stå för? Var går i så fall din gräns för vad som är acceptabelt/okej eller inte? 
Har du några specifika värderingar som skulle kunna få dig att avstå att lyssna på en 
viss musikgenre eller en viss artist? Finns det nån så kallad ”röd linje” där du tar ett 
aktivt avstånd från att lyssna på en artist? Vad är det som utgör den ”röda linjen” i så 
fall?  
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8.2 Bilaga 2 Informationsbrev 
 
Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
 
Till Xxxx Xxxxxxx 
 
Deltagande i studie 
 
Tack för ditt intresse av att delta i den intervjustudie jag för tillfället genomför. Studien är ett 
examensarbete på 15 högskolepoäng med en fenomenologisk ansats som genomförs vid 
Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag vad inom 
den så kallade gangsterrappen har för betydelse och mening för den allmänne konsumentens 
sociala identitet och livsvärld. Men även lite kring ifall den senaste tidens offentliggörande av 
artisternas kriminalitet förändrat musikens betydelse på något sätt. Samt om det finns en 
upplevelse om man som musikkonsument har ett individuellt samhällsansvar gällande 
moraliska ställningstaganden i sammanhanget.   
 
Ditt deltagande i studien utifrån din egenskap som musikkonsument/lyssnare av musik inom 
genren som ofta kallas gangsterrap är väldigt värdefull för studien. För att intervjun ska kunna 
genomföras måste dock några formaliteter klargöras och jag behöver ditt samtycke till dessa. 
Den data samlas som samlas in genom intervjuerna kommer att spelas in digitalt för att senare 
anonymiseras i samband med transkribering till text.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst utan särskild förklaring avbryta 
intervjun. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min handledare 
vid behov har tillgång till det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. I 
studien kommer inte dina svar återges i sin helhet på något sätt, däremot kan vissa citat 
komma att användas. Dock utan att de på något sätt kan kopplas till dig som person. Det 
insamlade materialet förvaras digitalt, men på så sätt att endast jag och handledare vid behov 
kommer åt det. När studien är färdig kommer materialet att raderas helt och hållet.  
 
Förhoppningsvis blir intervjun ett givande samtal och en trevlig och intressant upplevelse för 
oss båda. Dessutom är ditt deltagande ytterst värdefullt för att kunna genomföra studier av den 
här typen. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. Nedan finns också 
kontaktuppgifter till min handledare utifall kontakt önskas. 
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Handledare: Tom Chabosseau, PhD candidate - Uppsala universitet, växelnr:  018-4710000.  
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