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1 Inledning 
Under 1970-talet var Bronx, New York, ett område som präglades av arbetslöshet och 

fattigdom. Klimatet i stadsdelen var hårt och tufft. Hundratals ungdomar bildade 

rivaliserande gäng och känslan av utanförskap var stor. Det var där, och då, som hiphopen 

föddes.1  

    Hiphop består av de fyra huvuddelarna: rap, DJ, graffitti och breakdans. Dessa fyra 

element utgör grunden för hiphopen, som är mycket mer än bara musik, guldkedjor, dyra 

bilar och avklädda tjejer, som annars ofta associeras med musikgenren. Det är en kultur och 

livsstil. Det är en motreaktion till de orättvisor och den rasism som präglade och fortfarande 

idag, präglar delar av vår värld. Det är ett sätt att göra sin röst hörd i ett samhälle där det är 

svårt att nå fram.2  

    Hiphopen tog sig över Atlanten och till Sverige under 1980-talet. Idag, mer än trettio år 

senare, har hiphopen blivit en del av det svenska samhället. I tunnlar och på övergivna hus 

finns graffiti, på varje nattklubb spelar en DJ och på de flesta dansskolor finns det kurser i 

breakdans. Den slagkraftiga rapen har även den fått ett enormt genombrott. Rapmusiken har 

idag tagit sig in bland de mest spelade låtarna i Sverige med artister som Linda Pira och Stor, 

Kartellen och Timbuktu, Lilla Namo samt Petter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Den amerikanske forskaren Adam Bradley berättar att raptexter ofta behandlas som om de 

vore helt transparenta, något han själv starkt motsätter sig. Han hävdar nämligen att 

sanningen är den motsatta: det är först när texterna synas noggrant som deras kvalitéer blir 

fullt synliga för dess läsare. Vardagliga uttryck, svordomar och slangord utgör ytan men där 

under döljer sig en språklig rikedom vilket gör att rapen kan ses som poesi.3 Men rapen är 

inte enbart poetisk, utan innehåller också färgstarka, explosiva, kritiska och mångbottnade 

berättelser som vill påverka oss; något som gör att rapen kallas för ”muntlig journalistik” i 

tidigare forskning.4 I denna tidigare forskning har utanförskap och skillnaden mellan män och 

kvinnor stått i fokus.5 Men att enbart fokusera på skillnader mellan män och kvinnor är inte 

                                                
1 Ove Sernhede, AlieNation is my nation – Hiphop och unga mäns utanförskap i det nya Sverige. Stockholm: 
Ordfront 2002, s. 166-169. 
2 Ibid.  
3 Adam Bradley, The Book of Rhymes, New York: Basic Civitas 2009. s. 85-121. 
4 Sernhede 2002, s. 19 samt s. 103-108.    
5 Sernhede 2002, s. 19. 
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tillräckligt inom detta område, på ett socialt plan är det betydligt många fler nivåer som 

spelar in och därför kommer ett intersektionellt perspektiv att tillämpas i uppsatsen där 

förutom genus också ålder, etnicitet och social bakgrund kommer att vägas in. 

Intersektionalitet är ett begrepp som används för att visa, problematisera och analysera hur 

olika maktordningar samspelar för att såväl privilegiera som diskriminera och forma 

identiteter.  
   Mot den här bakgrunden är syftet i denna uppsats att tydliggöra vilka poetiska drag samt 

vilka berättelser som finns i fyra samtida raptexter, tillsammans med att analysera hur frågor 

som rör utanförskap och identitetsskapande formuleras i dessa texter. Utifrån detta vill jag 

skapa en ökad förståelse för den svenska rapmusiken som produceras idag.  

    Detta kommer att göras utifrån frågeställningarna: 

Vilka språkliga och stilistiska drag karaktäriserar låttexterna: Svarta duvor och vissna liljor, 

Höj volymen, Knäpper mina fingrar samt Tills döden skiljer oss åt? 

Vilka berättelser finns i texterna? 

Vilka tankar om utanförskap och identitet förmedlas i texterna?  

1.2 Disposition 

Den här uppsatsen inleds med genomgång av tidigare forskning inom området hiphop där 

såväl svensk som amerikansk forskning kommer att redogöras för. Detta följs av en 

presentation av de teoretiska ramarna, ”rap som samhällskritik” och ”intersektionalitet”, som 

kommer att tillämpas i uppsatsen. Följande avsnitt är en beskrivning av hiphopkulturens 

uppkomst samt en beskrivning av det nuvarande klimatet i Sverige följt av avsnittet material 

och urval där låtvalen motiveras. Därefter följer en beskrivning av metoden där det beskrivs 

hur låttexterna kommer att transkriberas, hur de kommer att läsas, en begreppsförklaring samt 

hur följande analyser skall genomföras. Sedan följer uppsatsen största kapitel, analysen. 

Analysdelen kommer att behandla var låt för sig där låttitlarna fungerar som ledande rubriker. 

Under dessa rubriker presenteras först den artist eller de artister som framför låten, detta för 

att ge en bakgrund till det intersektionella perspektivet, efter det följer en analys av texten 

samt en diskussion där paralleller mellan låten och de olika teorierna presenteras. Sist följer 

en avslutande diskussion där frågeställningarna besvaras utifrån analysens resultat och allra 

sist en avslutande reflektion.  
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2 Tidigare forskning  

Svensk hiphop är, som nämndes inledningsvis, ett område som enbart ett fåtal personer har 

berört. En stor del av det som skrivits tidigare fokuserar på artisterna inom genren och inte på 

dess låttexter, vilket är den här uppsatsens huvudsyfte. I och med detta kommer en stor del av 

det tidigare skrivna materialet inte att vara relevant för denna uppsats, att jag ändå väljer att 

presentera dessa verk beror på att det ger läsaren en tydligare bild och förståelse av ämnet 

svensk hiphop.       

    Professorn och filosofidoktorn Johan Söderman är en av dem som har berört ämnet genom 

att intervjua svenska amatörrapare. Han diskuterar deras identitet som rapartister och 

presenterar resultatet i boken Rockin’ the borders där han har skrivit artikeln ”The Formation 

of a Professional Hip-Hop Identity: a Presentation of Six Swedish Rapers” (2010). Söderman 

drar slutsatsen att många rapare är kluvna i valet mellan att vara kommersiella för att nå stor 

framgång hos en större publik, kontra att vara ”äkta” genom att endast producera egen musik 

och ignorera marknadens efterfrågan.6 Eftersom Södermans artikel fokuserar på hur 

rapartister skapar sin identitet som affärsmän och affärskvinnor i hiphopbranschen kommer 

den därmed inte att ges något utrymme i denna uppsats. Förutom Söderman, har även 

journalisten Fredrik Strage skrivit en bok om svenska hiphopartister under namnet 

Mikrofonkåt (2001). Strages bok består av intervjuer med ett flertal kända rapartister.7 Det 

faktum att Strage inte är en forskare tillsammans med att hans bok till största del fokuserar på 

just artisterna och intervjuerna med dem, är den föga relevant för denna uppsats eftersom 

fokus här istället ligger på de skrivna texterna. Strages bok kommer därför endast att 

användas som komplement till artistbakgrunden av Petter. Även Camilla Cherry har 

fokuserat på artisten Petter. I hennes bok Goda dagars magi (2011) presenteras raparen via 

bilder och korta bildtexter.8 Eftersom att Cherrys bok är en fotobok och enbart innehåller 

knapphändig och kortfattad fakta om Petter och svensk hiphop kommer den inte att vara en 

del av denna uppsats.  

    En forskare som inte enbart fokuserat på artisterna inom genren är sociologen Ove 

Sernhede. Sernhedes forskning presenteras i avhandlingen AlieNation is my nation- Hiphop 

och unga mäns utanförskap i det nya Sverige (2002). Boken fokuserar på hiphopkulturen i ett 

                                                
6 Johan Söderman ”The Formation of a Professional Hip-Hop Identity: A Presentation of Six Swedish Rapers, 
Rockin’ the Borders – Rock Music and Social, Cultural and Political Change, Björn Hogby, Fredrik Nilsson 
(red), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2010, s. 139-156.   
7 Fredrik Strage, Mikrofonkåt. Stockholm: Atlas 2001.   
8 Petter, Sleepy, Camilla Cherry, Goda dagars magi, Stockholm: Telegram förlag 2011.  
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ungdomsgäng i södra Sverige och i den förmedlar han en bild av hur detta ungdomsgäng med 

rötter i hiphopen ser ut. Han tar via dessa ungdomar och den musik de spelar och själva 

lyssnar på fasta på svensk hiphop och utifrån detta formulerar han en teori om hur svensk 

hiphop ser ut idag. Hans forskning består till största del av deltagande observationer och 

intervjuer med ungdomarna men även teorier av amerikanska forskare som Ralph Borton 

diskuteras.9 Denna studie är mycket betydelsefull för min uppsats och kommer att utgöra 

grunden för det teoretiska perspektivet som kommer att prägla hela uppsatsen.  

    Det finns c-uppsatser som skrivits inom ämnet och som även de fokuserar på analyser av 

raptexter. I Jennifer Bergkvists uppsats Känslodyslektiker, självavårdstekniker och 

prioriteringsdissonans (2012) analyseras språket i Timbuktus texter från albumet 

”Pusselbitar”.10 Även i Pernilla Nilssons och Cecilia Ravstis Ljung uppsats ”I mitt kvarter är 

misären allt jag ser, mammor ber och regnet faller ner..” finns en kvalitativ textanalys med 

fokus på gruppen Kartellen.11 Dessa båda uppsatser har fokuserat på en artist respektive en 

grupp och skiljer sig därför från den här uppsatsen eftersom ett flertal artister här få ta plats. 

Ingen av de texter som presenterats i de ovanstående uppsatserna förekommer i denna då 

fokus här ligger på nyutgivna raplåtar.  

    Till skillnad från forskning om svensk hiphop finns det en mängd forskning gjord kring 

amerikansk hiphop, bland annat i The Book of Rhymes av Adam Bradley (2009). I sin 

avhandling menar Bradley starkt att rap är poesi och presenterar sedan en analysmodell att 

använda för att uppmärksamma rapens poetiska kvalitéer. Han menar att denna analysmodell 

även uppmärksammar hiphopens byggstenar.12 Bradleys avhandling ges i denna uppsats stort 

utrymme och är mycket viktig för uppsatsen. Hans synsätt att rap är poesi anammas och hans 

analysmodell utgör grunden för de analyser som utförs. 

     The Anthology of rap (2010) är även den författad av Adam Bradley i ett samarbete med 

Andrew Dubois. I boken synliggörs hiphopens utveckling från 1978 till idag med indelningen 

av de olika perioderna efter vad som karaktäriserade rapen just då. Dessa inledningar är The 

Old School, The Golden Age, Rap Goes Mainstream och slutligen New Millenium Rap. 

Denna utveckling porträtteras genom att ett stort urval av låttexter från varje period 

                                                
9 Sernhede 2002. 
10 Jennifer Bergkvist, Känslodyslektiker, själavårdstekniker och prioriteringsdissonans. – En analys av språket 
i Timbuktus texter, C-uppsats framlagd vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2012. 
11 Pernilla Nilsson och Cecilia Ravstis Ljung, ”I mitt kvarter är misären allt jag ser, mammorna ber och regnet 
faller ner..”, En kvalitativ textanalys av Kartellens låtterxter, C-uppsats framlagd vid Institutionen för 
samhällsvetenskap, Södertörns folkhögskola 2013. 
12 Bradley 2009. 
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presenteras tillsammans med en kort beskrivning av de artister som framfört texterna.13 Då 

detta verk fokuserar på att illustrera rapens utveckling genom att visa olika betydelsefulla 

texter men inte genom att analysera dem, kommer boken inte ges något utrymme i denna 

uppsats då fokus här ligger på att analysera text och inte att visa upp hur texterna förändrats 

sedan rapens uppkomst.  

    Det sista verket som kommer att tas upp här är antologin That’s the Joint! The Hip-Hop 

Studies Reader av Murray Forman och Anthony Neal (2004). De två redaktörerna har 

sammanställt de mest uppmärksammade och välkända skriverierna om rap och hiphop i USA 

sedan kulturen uppstod i slutet på 70-talet. I antologin finns kritik och journalistik både med 

fokus på kulturen och på den musik som utgivits.14 Med sin status som journalistik och inte 

forskning, kommer verket att fungera komplimenterande till de referenser som finns i 

uppsatsen, detta kommer att delges i fotnoter och fungera som en vägvisare för den som är 

intresserad av att läsa mer om det som diskuterats i det specifika avsnittet.  

3 Teoretisk ram  
Den teoretiska ram som här presenteras har sin utgångspunkt i kulturforskaren Ove 

Sernhedes bok AlieNation is my nation- Hiphop och unga mäns utanförskap i det nya Sverige 

(2002) samt Annika Olssons och Nina Lykkes definitioner av begreppet intersektionalitet.  

3.1 Rap som samhällskritik 
Ove Sernhede berättar i sin avhandling att hiphopkulturen och rapmusiken är en kultur och en 

musikgenre som bottnar i ett starkt utanförskap. Sernhede menar att rapen har sin grund i en 

levd verklighet och att det är där den samtida svenska rapen har sin utgångspunkt, i de sociala 

villkor och i den livsvärld som är karaktäriserande för förorten och de utsatta områden många 

rapare växt upp, eller växer upp i. En verklighet som innebär väsentliga skillnader i 

jämförelse med den vardag majoriteten av Sveriges medborgare lever i.15 Denna rap kallas 

ibland för ”oral journalism”, vilken kan översättas med ”muntlig journalistik”. Termen 

innebär att rapare kan förmedla sina texter och sin sanning till personer utanför området som 

annars inte skulle kommit i kontakt med den informationen. På detta sätt synliggörs även det 

som media inte rapporterar.16  

                                                
13 Adam Bradley, Andrew Dubois, The Anthology of Rap, New Haven: Yale University Press 2010. 
14 Murray Forman, Mark Anthony Neal, That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader, New York-London: 
Taylor & Francis books, Inc 2004.  
15 Sernhede 2002, s. 19. 
16 Sernhede 2002, s. 141-152. 
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    Sernhede hävdar att kritik är centralt inom den svenska samtida hiphopkulturen och att ett 

grundtema är kritik mot lagar och makten. Även politiken och samhället är teman som ofta 

figurerar i texterna då många rapare ifrågasätter samhället och den politik som drivs. Vidare 

berättar han att de allra flesta raptexterna som skrivs handlar om vardagen i området/förorten 

samt den diskriminering, rasism och polisbrutalitet som raparen möter i det svenska 

samhället. Men det är inte bara kritik som porträtteras inom genren, även vänskap och 

gemenskap, att festa och ha kul samt vördnad inför exempelvis religion är ämnen som 

behandlas.17 

    Det egna bostadsområdet menar Sernhede, har närmast blivit ett föremål för ”en modern 

mytologisering” där området rymmer såväl storslagen, öppet uttalad kärlek som en stor 

ambivalens. Denna ambivalens kretsar kring livsvillkoren i bostadsområdet. Rapen fungerar 

som en motbild och ett försvar av området samtidigt som redogörelser för det kriminella och 

farliga får ta stor plats.18 Genom att spela på dessa farliga och kriminella sidor försvarar 

personerna inte enbart dessa områden utan också sig själva och sin egen identitet, då den ofta 

är starkt sammankopplad med området de bor i.19  

    Hiphopen har också en provokativ sida. Texterna inom genren är ofta provocerande och 

rapmusiken karaktäriseras av den uppkäftiga attityd och den avklädda och råa poesi som 

används. Sernhede menar också att hiphopen medvetet arbetar för att förstärka skillnaderna 

mellan könen. Kulturen som hyllats för sin historiemedvetenhet, experimentlusta och 

öppenhet inför världens alla musik- och dansstilar är följaktligen både sexistisk och misogyn. 

Framförallt undergenren ”gangster rap” har kritiserats hårt.20 

     De allra flesta raparna är män men det finns ett fåtal unga tjejer inom genren, även om de 

är underrepresenterade. Här hävdar Sernhede att det finns en betydande skillnad mellan de 

manliga och kvinnliga i det att de kvinnliga raparna inte behandlar ämnen som 

machoattityder och sexism.21 Författaren menar även att vissa kvinnliga rapare har samma 

inställning till samhället som männen men att de inte på samma sätt beskriver den utsatthet 

som många män lyfter fram. Avslutningsvis hävdar Sernhede att ett av de mest framträdande 

dragen hos de kvinnliga raparna är att de vill komma upp sig i samhället med hjälp av sina 

                                                
17 Sernhede 2002, s. 141-152. Se även ”Rap, Race and Politics” av Clarence Lusane i That’s the Joint! The Hip-
Hop Studies Reader. 
18 Sernhede 2002, s. 19. 
19 Sernhede 2002, s. 59-61. 
20 Sernhede 2002, s. 184. Se även ”An Exploration of Spectacular Consumption: Gangsta Rap as Cultural 
Commodity” i That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader. 
21 Sernhede 2002, s. 184. 
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egna kvalifikationer samt att kvinnor oftare använder ett mer korrekt språk medan män i 

högre grad använder ett språk som kan anses vara provocerande.22 

    I den här uppsatsen kommer fokus att ligga på Sernhedes beskrivning av utanförskapet, 

maktkritiken och de skillnader mellan manliga och kvinnliga rapare som han beskriver. 

 

3.2 Intersektionalitet  

I Annika Olssons text ”Retorik och intersektionalitet: Sojourner Truth, Zlatan Ibrahimovic 

och renhetens paradox” kan vi läsa om intersektionalitet. Begreppet myntades år 1989 av 

Kimberlé Crenshaw. Crenshaw hävdar att förtryck inte går att diskuteras utifrån begreppen 

kön eller ras, utan att de två begreppen måste kopplas samman. Hon menar att begreppet 

intersektionalitet ger oss redskapen för att försöka förstå förtryckets mekanismer och effekter. 

Idag har Crenshaws definition av begreppet utvecklats och rymmer fler maktrelationer, som 

exempelvis klass och etnicitet och kan appliceras på alla personer i samhället. 

Intersektionalitetsbegreppet används för att visa och problematisera hur olika maktordningar 

samspelar för att såväl privilegiera som att diskriminera och förtrycka vissa människor. Vilka 

av dessa maktrelationer som synliggörs beror på vilken situation vi befinner oss i samt tiden, 

platsen och kroppen.23  

     Nina Lykke är ytterligare en forskare som intresserat sig för intersektionalitet. Hon belyser 

det faktumet att intersektionalitet inte handlar om att addera olika maktfaktorer till varandra 

utan om att skapa en förståelse för att maktasymmetriernas olika dimensioner är oskiljbara 

från varandra. Lykke menar också att begreppet bildar en ny förståelseram som kan 

producera kunskap kring diversiteten och komplexiteten som kännetecknar dagens samhälle 

med den globalisering, migration, nya livsstilar och de förändrade genusrelationerna som 

präglar det. Hon anser att faktorn ålder bör adderas till att inrymmas i begreppet.24 

    Avslutningsvis hävdar Nina Lykke att en analys genom ett intersektionellt perspektiv alltid 

baseras på ett val. I det valet framträder vissa maktfaktorer som viktigare än andra i den 

specifika situationen och hon hävdar att detta val alltid måste motiveras, såväl val som 

bortval.25 I denna uppsats kommer intersektionalitetsanalysen fokusera på de nämnda 

maktfaktorerna: kön, etnicitet, klass och ålder. Anledningen till detta är att de aktuella 

                                                
22 Sernhede 2002, s. 103-108.  
23 Annika Olsson, ”Retorik och intersektionalitet: Sojourner Truth, Zlatan Ibrahimovic och renhetens paradox”, 
manuskript till kommande antologi ”Retorikens kritik”, våren 2014.  
24 Nina Lykke, Intersektionalitet- ett användbart begrepp för genusforskningen i Kvinnovetenskaplig tidskrift 
2003. 
25 Ibid. 
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artisterna är såväl kvinnor som män, att de har olika etniska och socioekonomiska bakgrunder 

samt att de är olika gamla. 

    Nedan följer en beskrivning av bakgrunden till svensk hiphop. 

 

4 Bakgrund  

Under denna rubrik kommer först hiphopens uppkomst och framväxt i USA att presenteras 

följt av en beskrivning av dagens Sverige.  

4.1 Hiphopkulturens uppkomst och framväxt 
Under 1970- och 80-talen tog stora nordamerikanska metropoler avgörande steg mot det 

postindustriella samhället. Ett resultat av detta var att de människor som bodde i de svarta 

och spansktalande delarna av New York blev arbetslösa och socialt marginaliserade. Under 

början av 1980-talet befann sig en tredjedel av alla afroamerikaner och spansktalande i New 

York under fattigdomsgränsen. Området South Bronx drabbades speciellt hårt av detta. I takt 

med att jobben inom den lokala industrin och i hamnen försvann, förslummades området fort. 

I princip hela den vita befolkningen flyttade därifrån och i deras ställe flyttade nyanlända 

grupper från Mellanamerika och Västindien dit. De nyanlända hade svårt att etablera sig i 

samhället och i kombination med den fattigdom som växte, eskalerade samhällets 

deklasseringsprocess.  Detta resulterade i att alternativa, till stor del olagliga, 

försörjningsstrategier tvingades fram och under hela 70-talet präglades området av 

kriminalitet, drogmissbruk och våldsamma ungdomsgäng. Invånarna hamnade regelbundet i 

konflikter med polisen och upplopp ägde rum. Media porträterade området som ”ett rättslöst 

ingenmansland befolkat av omoraliska och hänsynslösa varelser”.26 Invånarna upplevde 

denna bild av sitt område och dess invånare som kränkande, och det var där och då, som 

hiphopkulturens första gnista tändes. 27   

    De fejder som präglat de lokala ungdomsgängen tonades ned och istället växte nya former 

för kraftmätningar fram. Dessa kraftmätningar ägde rum inom de nya kulturella uttrycken 

som växt fram i South Bronx: breakdance, rap och graffitti. I och med detta började områdets 

unga visa upp nya sidor, deras färdigheter inom de kulturella uttrycken började 

uppmärksammas. ”Battles” det vill säga uppgörelser, växte fram och olika gäng testade sina 

kraftmätningar mot varandra inom breakdance, rap, graffitti, allt till musiken från en DJ. Det 

var i och med dessa battles som hiphopens fokus på tävling växte fram. Var än kulturen dykt 

                                                
26 Sernhede 2002, s. 167. 
27 Sernhede 2002, s. 166-169. 
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upp i världen, har fokusen på tävling funnits kvar. Hiphopen utvecklades således till att bli de 

ungas kulturella uttryck för att få tillbaka sin värdighet, respekt och lokala identitet. De gäng 

som ungdomarna ingick i var sammansatta av unga människor med olika kulturella 

bakgrunder och således präglades kulturen redan från första början av blandning. Kulturen 

hade förutom de drag av att vara en försvarskultur för sitt område också alltid präglats av 

reflekterandet och kommenterandet av den samtida rasismen och de sociala roller som 

tilldelas personer med olika etnisk bakgrund.28  

    Sernhede menar att för att förstå hiphopkulturen behöver vi ha kunskap om sammanhanget 

mellan kulturen och den nyfattigdom, industrialisering, stigmatisering, segregation och det 

fokus på tävling som präglade hiphopens uppkomst.29 Tio år efter att kulturen vuxit fram i 

Bronx tog den sig för första gången över Atlanten till Sverige. 

4.2 Det nya Sverige 
Ove Sernhede hävdar i sin avhandling att fattigdom, segregation, utanförskap och 

främlingsfientlighet har blivit allt vanligare i Sverige och således skiljer han det Sverige hans 

föräldrar växte upp i, från dagens Sverige, därav använder han benämningen ”det nya 

Sverige”. I både Europa och Sverige pågår en samhällsutveckling där inslag av rasism, 

diskriminering och ökade sociala motsättningar blir allt mer framträdande. Socialt 

marginaliserade personer har ofta svårt att göra sina röster hörda och i samband med att 

många politiker har en distanserad hållning till dem, har de ett lågt förtroende för det 

officiella politiska systemet. Antalet sysselsatta i den svenska arbetssektorn har sjunkit 

radikalt och de som drabbats hårdast är det som redan hade en svag anknytning till 

arbetsmarknaden, nämligen lågutbildade, ungdomar och invandrare. Dessa personer är 

överrepresenterade i de yttersta områdena av storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Lund. I dessa områden är medellivslängden kortare än i övriga landet och ensamstående 

mammor, förtidspensionerade, invandrare och personer utslagna från arbetsmarknaden är 

överrepresenterade. Nästan alla de områden som domineras av låginkomsttagare finns i 

Miljonprogrammen, det vill säga de bostadsområden som byggdes i storstädernas utkanter 

under åren 1965-1975.30  

    I dessa områden rådde först bostadsbrist och övergick sedan i ett överskott på bostäder. 

Överskottet innebar att det var lätt att få bostad i området och därför kunde människor som av 

                                                
28 Ibid. Se även ”The Culture of Hip-Hop” av Michael Eric Dyson i That’s the Joint! The Hip-Hop Studies 
Reader. 
29 Ibid. 
30 Sernhede 2002, s. 31-42. 
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olika anledningar inte fått bo kvar i sina gamla områden, flytta dit. Detta gav områdena, som 

redan hade ett negativt rykte, ytterligare negativa konnotationer då flertalet missbrukare och 

socialt missanpassade fick bostäder där.31  

     Utifrån Sernhedes beskrivning av Sverige som ett land där rasism och orättvisor ökar samt 

hans beskrivning av miljonprogrammen ser vi en direkt koppling till villkoren som rådde då 

hiphopkulturen först växte fram. Utifrån denna bakgrund är det föga förvånande att hiphopen 

växer sig starkare och blir allt mer utbredd i Sverige idag.  

5 Material och urval  
Inom ramen för denna C-uppsats har jag valt att granska fyra av de mest spelade raplåtarna 

under åren 2013 samt början av 2014. För att öppna upp för ett intersektionellt perspektiv föll 

valet av artister på de etniskt svenska Petter och Kartellen, båda män, samt på kvinnorna Lilla 

Namo och Linda Pira som båda har en annan etnisk bakgrund. Artisterna är olika gamla och 

kommer dessutom från olika sociala bakgrunder och har varit artister olika länge. Låturvalet 

resulterade i att både den utvalda låten från Kartellen och från Linda Piras var samarbeten 

och på grund av detta fick även Timbuktu och Stor plats i uppsatsen. Nedan presenteras och 

motiveras vilka de utvalda låttexterna är.  

    Kartellens mest spelade låt är ett samarbete med Timbuktu och således är det den som här 

kommer att analyseras. Låten heter Svarta duvor och vissna liljor och har både varit vida 

omtalad och nått stor framgång. Singeln släpptes 6 december 2013 och tog direkt en 

placering som en av de 50 mest spelade låtarna den veckan. Veckan efter låten släpptes och 

de tretton följande veckorna låg låten bland de mest spelade låtarna i Sverige, med en högsta 

placering som nummer 14.32 Vid en granskning av Petters musik märks det tydligt att flera av 

hans äldre låtar fortfarande spelas en hel del, av hans nya låtar är det främst låten Tills döden 

skiljer oss åt som fått mycket uppmärksamhet och således den som kommer användas i denna 

uppsats.33 Lilla Namos mest spelade låt på Spotify är Höj volymen,34 och Linda Piras mest 

                                                
31 Sernhede 2002, s. 73. 
32 Sverigetopplistan, ”Artikelinformation: Kartellen feat. Timbuktu: Svarta duvor och vissna liljor”, 
http://www.hitlistan.se/ (2014-02-11). 
33 Spotify, ”Artistsök: Petter”, 
<iframesrc="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:70OYqWcYDDm2SJIRFmz3wo" width="300" 
height="380" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe> (2014-04-15).  
34 Spotify, ”Artistsök: Lilla Namo”, <iframe 
src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:18CkUrP3DrQk4uTjW7Z40w" width="300" height="380" 
frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe>, (2014-02-11). 
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spelade låt på Spotify är Knäpper mina fingrar.35 Båda dessa låtar har vunnit stor 

uppmärksamhet och således kommer de att analyseras i denna uppsats. På Linda Piras låt 

medverkar, som tidigare nämnts, även den manliga raparen Stor. 

    Faktumet att det är fyra stycken låttexter som fungerar som analysmaterial beror på den 

rikedom som präglar materialet. De fyra texterna innehåller tillräckligt med information, och 

mer därtill, för att uppfylla syftet i denna uppsats. Valet utgjordes också av viljan att 

genomföra en kvalitativ studie snarare än en kvantitativ. Att det är flera olika artister och 

låttexter som granskas anser jag vara en fördel då de är en del av den svenska rapmusiken 

som produceras just nu. Dock bör det tydliggöras att denna studie inte på något sätt är 

genomtäckande för hur modern hiphopmusik ser ut i Sverige idag.  

 

6 Metod  

Under denna rubrik kommer tillvägagångssättet för transkribering av låttexterna att beskrivas 

tillsammans med hur dessa texter kommer att läsas och en begreppsförklaring. Slutligen 

kommer en modell för analys av texterna att presenteras.  

6.1 Transkribering  
Adam Bradley hävdar i sin bok Book of Rhymes, the Poetics of Hip Hop (2009) att raptexter 

ofta rutinmässigt transkriberas felaktigt, såväl på internetsidor som erbjuder låttexter, på 

artisters egna hemsidor samt i hiphopböcker. Han menar att felet många gör är att de inte 

transkriberar rapen på samma sätt som de hör den, versrader kan vara olika långa men ska 

inte delas utifrån ett mönster utan istället utifrån hur artisten framför texten. Anledningen till 

att artister själva ”feltranskriberar sina egna texter” menar han beror på att deras text enbart 

måste stämma för dem, medan vi som analyserar och tolkar texten behöver en standardiserad 

form, organiserad efter objektiva principer. Denna standardiserade form, menar Bradley, ska 

utgå ifrån musikens fyrtakt, där varje versrad motsvarar fyra taktslag. Vi ska dela textens 

rader där artisten och musiken gör detta, om vi utgår ifrån detta sätt när vi transkriberar 

raptexter menar Bradley att vi kan se in i musikens inre arbetssätt eftersom vi bevarar 

rytmens vikt som är avgörande vid skrivandet av texten.36  

    Med detta som utgångspunkt transkriberar jag själv de låttexter som ingår i uppsatsen. 

Dessa låttexter går att finna under rubriken bilagor som bifogas i uppsatsen.  

                                                
35 Spotify, ”Artistsök: Linda Pira” <iframe 
src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:1HPc1Oqefe9rhrINjZRr30" width="300" height="380" 
frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe> (2014-04-08). 
36 Bradley, 2009, s. xvii-xix. 
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6.2 Modern diktkonst  
Jag kommer att läsa dessa raptexter som lyrik, det vill säga som modern diktkonst, ett synsätt 

på rapmusik som Bradley stödjer. Han hävdar starkt att rap är poesi och skriver i sin 

avhandling att ”Every rap song is a poem”37 Han menar att då man läser en raptext upptäcker 

man saker som man inte skulle ha upptäckts om man bara lyssnat på låten, som läsare saktar 

vi nämligen ner farten och har tid att uppmärksamma varje enskilt ord. På detta sätt kan vi 

också ingående fokusera på rim och mönster i texten samt avvikelser från dessa mönster. På 

papper, hävdar Bradley, så ser vi rapen för vad den är, ett litet maskineri av ord.38 Detta 

sammanfaller med Sernhedes teori om rap som ”muntlig journalistik” då dessa två synsätt 

fungerar sida vid sida i uppsatsen,39 vilket betyder att jag vid analyserna av de olika texterna 

kommer att se texterna som muntlig journalistik med poetiska kvalitéer.  

    Avslutningsvis, i den här uppsatsen kommer fokus att ligga på den skrivna texten, jag 

kommer således inte att väga in musiken i min analys. 

 

6.3 Begreppsförklaring  
I uppsatsen används de två begreppen ”multietniskt ungdomsspråk” samt ”kodväxling”. De 

definieras nedan.  

     I artikeln ”Svenska med något utländskt” (2006) skriver professorn Kari Fraurud och 

universitetslektorn Ellen Bijovet att ett multietniskt ungdomsspråk är en varietet av språket 

som har uppstått och utvecklats bland både en- och tvåspråkiga ungdomar i storstadsmiljöer. 

Varieteten karaktäriseras av en speciell prosodi som inte kan härledas till ett enskilt språk och 

kännetecknas av inlån av ord från såväl engelska som flera andra språk samt ett utvecklande 

av nya betydelser för svenska ord.40  

     Fraurud och Bijovet menar i artikeln ”Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av 

svenska i flerspråkiga miljöer” (2004) att ett användbart uttrycksmedel hos tvåspråkiga är 

kodväxling. Kodväxling innebär att talaren växlar mellan att variera mellan olika dialekter, 

register och språk.41  

                                                
37 Bradley 2009. s. xi. 
38 Bradley 2009, s. xxiii. 
39 Sernhede 2002, s. 141-152. 
40 Kari Fraurud, Ellen Bijovet, ”Svenska med något utländskt”, Stockholms universitet, Språkvård 2006/3, 
http://www.biling.su.se/polopoly_fs/1.91422.1339483900!/Svenska_med_ngt_utl.pdf (2014-05-25). 
41 Kari Fraurud, Ellen Bijvoet, ”Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga 
miljöer”, Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Kenneth Hyltenstam, Inger 
Lindberg (red), Lund: Studentlitteratur, 2004, s.377–405. 
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6.4 Modell för analys 
Adam Bradley presenterar sin definition av hiphopens poesi utifrån sex huvudrubriker att 

använda vid analyser av hiphop, och framför allt vid analyser av raptexter. De rubrikerna är: 

rytm, rim, ordlek, stil, berättande och representera och ”dissa”.  Bradleys rubriker kommer 

utgöra stommen i den språkliga och stilistiska analysen som följer i denna uppsats även om 

alla rubriker inte kommer att användas då en av dem inte är relevant för uppsatsens upplägg. 

Rubriken rytm kommer inte att finnas med då fokus där ligger på musiken och dess tempo, 

detta eftersom att denna uppsats koncentrerar sig på texten i sin skrivna form. Nedan följer 

Bradleys presentation av de fem rubrikerna.  

 

6.4.1 Stil 

Delen om stil kommer i den här uppsatsen att utgöra ett avsnitt där fokus kommer ligga på 

två av det Bradley kallar för hiphopens tre komponenter samt en koppling till Peter Cassirers 

bok Stil, stilistik & stilanalys (2003). Den första av de tre komponenterna Bradley talar om är 

rösten och kommer inte att vägas in i denna uppsats eftersom musiken och den rapade 

versionen inte kommer att vägas in i denna analys.42 

    Den andra komponenten kallar Bradley för teknik. Här handlar det om de formella 

elementen en rapare använder och hur dessa skiljer sig från varandra. Under denna punkt 

kommer fokus att ligga på enskilda ord och vilken stilvalör de kan ses tillhöra, allt ifrån 

vardagsspråk till ett högtravande språk. Detta leder oss till den tredje och sista komponenten 

innehåll. Innehållet utgör det ämnesområde som raparen behandlar. Precis som 

komponenterna två och tre har presenterats tillsammans här, hör de också ihop. Tekniken en 

rapare använder är nämligen ofta beroende på det ämne som behandlas. Som tidigare nämnt 

så använder ofta rapare ett hårt språk då de rapar om någonting svårt.43  

     Peter Cassirer skriver i sin bok att stil och språk är två begrepp som är svåra att skilja åt. 

Detta menar han beror på att språket är stilens material. Han menar att en språklig innovation 

eller förändring ofta ligger till grund för en stilistisk differentiering. Även Cassirer nämner att 

vid en granskning av stilen i text måste innehållet vägas in, vilket stämmer överens med 

Bradleys teori.44  

    Detta betyder att språket och stilen kommer att diskuteras tillsammans i analysen och inte 

distinkt skiljas åt, det innebär också att de resultat som framkommer och som berör språket 

                                                
42Bradley 2009, s. 121-156.   
43 Ibid. 
44 Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys. Stockholm:Natur och kultur 2003, s. 37. 
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och stilen kommer att vägas mot textens innehåll i de avslutande analyserna. De 

nedanstående två avsnitten kommer presentera ytterligare medel som används för att bygga 

stilen i texten.  

 

6.4.2 Rim  
Inom hiphopen och rapen hyllas rimmen mycket högt. Många andra former av populärlyrik 

kan välja mellan att ha med eller utelämna rim, och under senare år utelämnas rimmen ofta. 

Men inom rapen är detta inget som ifrågasätts utan raptexter skrivs på rim. Vi behöver inte 

vara medvetna om rim för att de ska fungera i en text, men Adam Bradley hävdar att det är då 

vi stannar upp och begrundar dem som rimmen börjar visa upp sin rikedom. Rimmandet är 

rapens sätt att anmärka på och kommentera språket samt att påverka inte bara ljudet utan 

också meningen. Bradley menar att nya rim ger läsaren en ny kognitiv och lingvistisk 

mening. Han hävdar nämligen att rapare inte bara rimmar ord, de rimmar idéer. Förutom det 

traditionella sättet att skapa rim på finns också allitterationer, assonanser och konsonanser. 

En allitteration innebär att ett flertal ord börjar på samma bokstav, en assonans däremot 

innebär att vokalen inuti i ord är likadana och på så sätt rimmar. Liknande assonansen är 

konsonansen, vilket innebär att konsonanterna inne i ord är likadana. Att kombinera flera av 

dessa sätt att rimma menar Bradley ger en speciell effekt, han menar nämligen att detta ger 

texten en speciell energi och ett utmärkande driv.45  
     Efter att ha studerat hur rim kan se ut, ska vi nu gå över till var i en versrad de kan 

förekomma. Bradley menar att de allra vanligaste rimmen är slutrim som signalerar slutet på 

en versrad. Att kombinera flera sådana rader är den vanligaste formen inom rap. Rim kan 

också förekomma i mitten på en versrad vilket ofta resulterar i en slags högtidlig mix av 

vardagstal. Han menar att en rapare genom att kombinera både slut- och inrim kan betona och 

belysa vissa ord i versraderna och på sätt få dem att sticka ut. Slutligen så finns också 

kedjerim, vilket innebär att rimljudet återkommer över flera rader, ofta både i slut och i 

mitten på fraser, detta är en form som blivit allt vanligare.46  

     Avslutningsvis, att skriva på rim utgör en av grunderna inom raptexter. I dessa texter 

handlar det om att återge bekanta ord på ett nytt och fräscht sätt där nya kombinationer av ord 

leder till nya insikter hos de som lyssnar eller på annat sätt studerar texten. Rapen och dess 

variationsmöjligheter inom rimkonstruktioner fortsätter att utvecklas och nya rimmönster 

                                                
45 Bradley 2009. s. 49-84. 
46 Ibid. 
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skapas ständigt. Avslutningsvis hävdar Bradley att en textförfattare har lyckats då en person 

som lyssnat eller läst texten minns textraden efter att den är slut.47  

6.4.3 Ordlek  
För att förstå rapen och hiphopen som kultur behöver vi ha kännedom och kunskap om 

kulturens rötter och anledningarna till dess explicita natur. Bradley menar att hiphopen 

föddes i gatuhörn där man talade ”gatans språk”. Att detta språk skilde sig från den 

standardiserade formen av språket redan från början är det nog få som tvivlar på. Hiphoppare 

har från rapens uppkomst lekt med språket och förändrat det för att passa deras behov. Han 

menar vidare att hårda ord används för att beskriva en hård verklighet och att rapens ursprung 

som en konstnärlig protest delvis förklarar dess svordomar. Rapens identitet som en fri 

medborgares uttrycksform är viktig. Den visar att rapare inte har något emot att använda ord 

som folk faktiskt säger, ord som används i verkligheten och således är uttryckssättet levande 

och vitalt. Vidare menar han att det inte finns något försvar för sexismen och våldet som 

finns i vissa raptexter utan att de elementenen är en oroande del av rapens uttryckssätt som 

tyvärr baseras på kulturella värderingar. Men rapen när den är som bäst innehåller en mening 

som sträcker sig lång bortom den offensiva ytan. Det är en komplex lingvistisk konstform där 

ord rör sig, förändrar mening, struktur och ljud. Vissa hävdar att meningen med rapens lek 

med ord är att göra det kända okänt.48  

     I dagens samhälle behandlas ofta rap som om den vore transparent, som om det inte var 

något mer än en genomskinlig plast runt dess mening. Men, menar Bradley, en mogen publik 

kan förstå rapens innehåll och mäta dess värde, inte utifrån svärord, utan ifrån den variation 

och dess poetiska kvalitéer.49  

    Adam Bradley hävdar att det är sättet rapen kommunicerar på som gör den stark. Han 

menar att rap handlar minde om de orden vi direkt förstår än om de vi måste fundera kring 

och vars mening inte är uppenbar. Ordleken ger färg och form till rapens poesi och skapar 

möjligheter som inte har några gränser. Detta är det mest revolutionära sättet som rapen 

formar och skapar språket. Rapens lek med ord skapar förvånande språkfigurer och binder 

ihop ord och idéer på förvånande och nya sätt. Ordleken innebär allt från liknelser och 

metaforer till mer obskyra figurer. Rapen är mer än bara vardagligt tal, den består av ett hårt 

och utsmyckat språk som karaktäriseras av ett riktigt bildspråk.50   

                                                
47 Ibid. 
48 Bradley 2009. s. 85-121. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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    Men vad består då detta bildspråk av? Den mest förekommande stilfiguren inom rap är 

liknelsen men metaforer används också. Även ordvitsar förekommer och de uppkommer i de 

många tolkningsmöjligheterna som liknelserna skapar. De spelar på de olika uppfattningarna 

av samma ord och det liknande uppfattningarna av skilda ord.51 

    Bradley nämner ytterligare en rad stilfigurer som kommer att visas och förklaras löpande i 

analysen.  

6.4.4 Berättande 
Berättandet i rapmusik skiljer rapen från andra former av populärmusik. Det är inte den enda 

musikgenren som berättar historier utan snarare handlar det om att rapen berättar så många 

historier. Det är svårt att identifiera en rapsång där det inte berättas en historia på rim, och 

berättandet belyser både det som är bra och dåligt i raparnas värld. Det finns flera olika sätt 

att se på rapen. Många ser raptexter som sanningar, en röst som hörs för vanliga människor. 

Andra ser berättandet av till exempel gangsterrap som en korruption mot vår kultur.52  

   De flesta raphistorierna är varken genomträngande sociala kommentarer eller 

gangsterhistorier. Istället handlar det för många om att visa alternativa verkligheter. Bradley 

menar att rapens bästa berättare är bland de bästa berättarna i världen, de håller sig nära tonen 

i vardagstal samtidigt som de skapar innovationer i en narrativ form. Detta resulterar enligt 

Bradley i att berättelserna kräver vår uppmärksamhet inte bara som underhållning, utan också 

som konst. Det handlar om att berätta en historia lika mycket som det handlar om att berätta 

sanningen. Men rapare är hårt hållna, de måste hålla sig inom vissa ramar, som utgörs av 

rimmet. Faktumet att berättelserna rimmar skapar deras utveckling.53 

   Att berätta en bekant berättelse på ett nytt sätt är motivationen bakom en hel del berättande 

inom rapen. Med en berättares sinne skapar rapare karaktärer, miljöer, konflikter och klimax 

och berättarstrukturen kan följa en kronologi, berättas i fragment eller till och med bakifrån.54 

   Vad är då viktigt inom rapen? Jo, för det första så är raparens röst viktig. Vi antar att 

raparen rapar till oss i sin egen röst, det vill säga att det de säger stämmer med deras 

erfarenheter. Men det blir mer intressant då vi erkänner rap som ett slags performance art, det 

vill säga en blandning mellan fakta och fantasi. Berättande är i grund och botten en form av 

kommunikation mellan artisten och publiken där uttryckssättet är rösten. Rösten 

kännetecknar såväl ljudet som skapas som det perspektiv artisten tar i förhållande till sin 

                                                
51 Ibid. 
52 Bradley 2009. s. 157-174. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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publik. På så sätt kan en rapare ha många röster i en och samma låt. Dessa röster kan se ut på 

tre olika sätt. Den första rösten talar till sig själv, den andra till en publik, som kan vara både 

stor eller lite. Den tredje och sista rösten skiljer sig från de andra då den istället föreställs 

tillhöra någon annan, en karaktär eller en fiktiv person. Den första rösten är ovanlig medan 

den andra och tredje är betydligt vanligare. Den andra rösten, då man talar till en publik 

kallas för den narrativa rösten medan den tredje rösten, som tillhör någon annan kallas för 

den dramatiska rösten.55  

    I den här uppsatsen kommer historierna som berättas att ses som en performance art, de 

kommer att analyseras utifrån miljön och scenen där den utspelar sig samt huruvida de är 

kronologiska eller elliptiska, hur berättarperspektivet ser ut och vilken eller vilka, av de tre 

olika rösterna som används. Ett jämförande mot Sernhedes teori om att dessa berättelser ofta 

handlar om livet i förorten, utanförskap och kritik mot lagar och ordning, kommer också att 

genomföras.56  

6.4.5 Att representera och ”dissa” 
Tävlandet har, som tidigare nämnts, varit en del av hiphopen sedan kulturen uppkom och 

utgör idag mycket av rapens energi och driv. Till största del så handlar själva tävlandet om att 

framhäva sig själv i förhållande till någon annan eller att påvisa något man anser är fel och 

sedan ”dissa” personen. Med ”dissa” menas att trycka ner och uttala sig nedsättande om 

något eller någon. Motsatsen till detta är att visa sig som sårbar, något vi sällan ser men som 

Bradley menar blir otroligt starkt då det händer.57 

    När en rapare inte berättar en historia så hamnar de här, i tävlandet. Detta tävlande kan 

sammanfattas i att hylla sig själv, dissa sina motståndare och slutligen det som Bradley 

beskriver som att prata skit på alla möjliga sätt.58 

7 Analys  
Under denna rubrik kommer de utvalda låttexterna att analyseras. Varje avsnitt kommer att 

inledas med en beskrivning av artisten eller artisterna följt av en analys av texten utifrån 

rubrikerna: berättelser och tilltal, bildspråk och rim, stilnivå och sammanfattning. Under den 

                                                
55 Ibid. 
56 Sernhede 2002, s. 141-152. 
57 Bradley 2009. s. 175-205. Se även ””Represent”” av Murray Forman i That’s the Joint! The Hip-Hop Studies 
Reader. 
58 Ibid. 
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avslutande sammanfattningen kommer ett intersektionellt perspektiv att appliceras på 

resultaten följt av ett jämförande av analysen med Ove Sernhedes och Adam Bradleys teorier.  

     Låttexterna kommer att granskas i följande ordning: Svarta duvor och vissna liljor, Höj 

volymen, Knäpper mina fingrar och avslutningsvis Tills döden skiljer oss åt.   

7.1 Svarta duvor och vissna liljor  
I låten Svarta duvor och vissna liljor samarbetar Kartellen och Timbuktu, därför kommer de 

båda att presenteras nedan. Efter presentationen följer en analys av deras text som finns 

bifogad i bilaga 1. 

7.1.1 Kartellen  
Den mytomspunna gangsterrapgruppen Kartellen bildades i Åbos säkerhetsfängelse i Finland 

år 2008 av de två internerna Leo ”Kinesen” Carmona och Janne ”Babyface” som båda 

avtjänar livstidsstraff för medverkan till mord. Carmona är även misstänkt för att ha 

medverkat i värdetransportrånet år 2002 på Arlanda, då drygt 43 miljoner kronor stals.59 De 

båda grundarna hävdar att de skriver för att ta sig igenom vardagen och att deras 

utgångspunkt är att ge Sverige en verklighetsbaserad hiphop. Ute i samhället representeras de 

av Sebastian ”Sebbe Staxx” Stakset, en 25-årig rapare från Bagarmossen, Stockholm som 

även han har en kriminell bakgrund och raparen ”Kaka”.60 

    På kartellens hemsida finns citatet: ”Kartellen är ett band man hatar eller älskar… 

Ingenting mitt emellan.”61 Detta uttalande, och liknande, ser vi på många ställen i den 

svenska pressen. Å ena sida är Kartellen hyllade för hårda texter om ett segregerat Sverige 

som faller sönder på grund av droger, våld och utanförskap. Å andra sidan ifrågasätts 

gruppen starkt för att glorifiera kriminalitet.62 

7.1.2 Timbuktu  
Jason Michael Robinson Bosak Diakite är en 39-årig svensk rapare som är mest känd under 

sitt artistnamn Timbuktu. Han är född och uppvuxen i Lund tillsammans med sina föräldrar 

från USA.63 När Jason var 11 år började han rapa på engelska, men det var först när han bytte 

till svenska som han hävdar att han hittade sin egen stil. Han lärde sig leka med ord, göra 

                                                
59 Martin Gustafsson, ”Swartling backar upp livstidsdömd”, Aftonbladet 14/6 2009, 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article11873572.ab (2014-03-06). 
60 Kartellen, ”Biografi”, http://www.jerrysolfeldt.com/kartellen/biografi/ (2014-03-06). 
61 ibid. 
62 Georg Cederskog, ”Kartellen mellan två världar”, Dagens nyheter 2/12 2012, http://www.dn.se/kultur-
noje/musik/kartellen-mellan-tva-varldar/, (2014-03-06). 
63 Kajsa Lindberg, ”Jason ”Timbuktu” Diakité”, Sveriges radio 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/126288?programid=2071 (2014-03-18). 
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översättningar och skapa nya ord. Jason anser nämligen att ”Svenska är som lego. Man kan 

sätta ihop nästan vilka ord som helst och bygga nya innebörder.”64 Många hävdar att Jasons 

verbala leklust är vad som utmärker honom. Han har under sina år som artist fått sex 

grammisar, varav två för bästa textförfattare och har varit aktiv artist sedan år 2000.65 Men 

idag är han högaktuell också för sin kamp mot rasismen. 

    År 2012 tilldelades Jason 5i12-rörelsens pris, ett pris som delas ut till personer som tagit 

ställning mot främlingsfientlighet och rasism. Han medverkade också vid en 

fredspriskonferens i Oslo i december 2013.66 

7.1.3 Berättelser och tilltal  
I Kartellens och Timbuktus raplåt Svarta duvor och vissna liljor möter vi en berättelse om 

utanförskap, politik och ett trasigt Sverige. Texten inleds med refrängen där en dyster 

beskrivning av den allmänna situationen i dagens svenska samhälle porträtteras, i de tre 

verserna följer en mer konkret och ingående beskrivning av samhället utifrån de båda 

diktjagen och låten avslutas sedan med uppmaningar av vad vi som lyssnare bör göra för att 

förändra situationen. Låtens funktion är således att uppmana till förändring och ett handlande 

därefter.  

    Berättelsen förmedlas utifrån ett jag-perspektiv där de båda raparna delar upp verserna 

mellan sig och såldes bygger en gemensam historia. I texten används en narrativ röst som 

vänder sig mot en oidentifierad publik. Men även om publiken är oidentifierad blir det i 

texten tydligt att det finns ett ”vi” och ett ”de”. I detta vi innefattas lyssnarna och således den 

tilltänkta publiken, motpolen utgörs av politiker där störst fokus hamnar på 

Sverigedemokraterna, följd av den nuvarande regeringen som utmålas som ”de andra”. Detta 

blir i texten synligt genom en rad pejorativa yttranden mot dessa grupper och är ständigt 

återkommande. Den nuvarande stadsministern Fredrik Reinfeldt utmålas som en maskot och 

vid ett annat tillfälle i texten som en person vars politik har fått folk att tappa gnistan. Även 

hans bisittare Bildt utmålas negativt och likställs med en mördare. Också finansministern 

Anders Borg svartmålas i textraden ”folket blev till fimparna i Anders Borgs askkopp”, en 

textrad som visar att i Borgs ögon är diktjaget och folket i övrigt lika lätta att göra sig av 

med, som med en fimp. Genom denna metafor väcks en rad negativa och oroväckande tankar 

och Borg framställs som en mycket osympatisk person. Jimmie Åkesson, 
                                                
64 Nadia Hallström, ”Timbuktu håller igen”, Språktidningen 06 2011, 
http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/timbuktu-haller-igen (2014-03-07). 
65 ibid. 
66 Mats Larsson, ”Rörd Timbuktu prisades”, Dagens nyheter 4/12 2013, http://www.dn.se/nyheter/sverige/rord-
timbuktu-prisades/ (2014-03-07). 
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Sverigedemokraternas partiledare, kritiseras och pejoriseras hårt i texten, dock sker detta på 

ett mer direkt och uttalat sätt än med de ovanstående. Till skillnad från de metaforer som 

används för att beskriva den nuvarande politiska ledningen i Sverige är de uttalanden som 

finns kring Åkesson och hans parti direkta och tydliga. Med textrader som ”Fuck SD med 

Jimmie i spetsen” och ”Fuck SD tills de skickas ut från riksdagen” finns inga 

tolkningssvårigheter eller djupa bildspråk. Även textraden ”dunka Jimmie gul och blå” är 

relativt lätt att tolka för gemene man då Timbuktu här leker med uttryckssättet att slå någon 

gul och blå, det vill säga att slå personen tills den får blåmärken.67 Denna textrad kommer att 

diskuteras ytterligare under nästa rubrik, då versraden även kan tolkas metaforiskt. Förutom 

politiker talas det i texten nedsättande om Alexander Bard och hans så kallade idioti. 

Avslutningsvis, i Svarta duvor och vissna liljor är det otroligt tydligt vilka som är fienden. 

     Ett utanförskap på flera nivåer präglar texten. I låtens första vers, skriven av Stakset, 

beskrivs en situation där diktjaget är bevakat och där situationen upplevs som hotfull. Det är 

inte bara så att backspeglar är vända mot personen i texten, utan det beskrivs som att 

backspeglarna stirrar på denna, en beskrivning som betonar det intensiva fokus som hamnat 

på diktjaget. En annan nivå av utanförskapet är faktumet att de två diktjagen beskrivs bo i ett 

land där de politiker som nämnts ovan har den stora makten medan de själva blir utsatta och 

har svårt att påverka vad som händer i samhället. De är offer för samhällets politik, men 

genom låten visar de att de fått nog och tänker slå tillbaka. Denna vilja att slå tillbaka väcker 

en ilska hos de två diktjagen och denna ilska visar sig förutom i formuleringar också i ordval.  

    En mängd svordomar används, av dem är de flesta olika böjningsformer av den engelska 

svordomen ”fuck” tillsammans med ett antal svordomar på svenska. Svordomarna används 

förstärkande, detta blir synligt i ”vill de fan att du ska glömma”, ”Fucking yes, jag är 

kontroversiell” och ”vit som fan”. Det finns inte bara engelska svordomar i texten utan även 

kodväxling förekommer ”Han målade sitt mästerverk i röd blood spillage” samt en 

försvenskning av det engelska verbet rob som i låttexten böjs ”robbade”, och kan översättas 

med rånade. Förutom inlån från engelska finns ett ord som härstammar från ett multietniskt 

ungdomsspråk, det ordet i texten är ”para” och enligt Öresunds Översättningsbyrå motsvarar 

det uttrycket pengar.68 

                                                
67 Synonymboken, ”Slå gul och blå”, http://www.synonymer.se/?query=sl%E5+gul+och+bl%E5 (2014-05-19). 
68 Öresunds Översättningsbyrå, ”Multietniskt ungdomsspråk i Sverige og Danmark”, http://www.danska-
svenska.se/Ungdomssprak/rinkebysvenska_perkerdansk.htm (2014-05-01). 
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7.1.4 Bildspråk och rim 
”När jag skriver en låt vill jag att du ska se en video i huvudet”, säger Sebastian Stakset till 

Mats Nileskär i P3 Musikguiden.69 Genom användandet av ett rikt bildspråk blir denna vision 

fullt möjlig i Svarta duvor och vissna liljor. Redan i titeln hittar vi två stycken bärande 

metaforer som återkommer på flera ställen i texten. Svarta duvor är en av dessa. En vit duva 

är en fredssymbol och ibland kallas dessa vita duvor även för just fredsduvor.70 I den dystopi 

som uppmålas i texten blir det snart tydligt att de duvor som porträtteras där inte symboliserar 

fred utan snarare det motsatta, att duvan är svart stärker också denna tolkning. I texten finns 

rader som ”svarta duvor dyker” och ”de målar vit färg på svarta duvor”. Att duvorna dyker 

förstärker ytterligare det som skrivits ovan, istället för att duvan flyger högt upp och svävar 

dyker den nedåt. Även här arbetar bildspråket med motsatser. Det andra citatet, att måla vit 

färg på de svarta duvorna blir än mer intressant. Kanske kan detta tolkas som ett försök att få 

duvorna att se ut som någonting de inte är. Att gömma vad som döljer sig bakom den 

påmålade fasaden. Om vi tittar på raden som följer står det ”medan familjen splittras av 

svensk-märkta kulor”, vilket stärker den tolkningen. Här målas en konstgjord bild av en 

fredens duva upp medan en familj splittras, vilket är en händelse som är allt annat än fredlig.   

     En annan bärande metafor, även den tagen från låtens titel är den vissna liljan. Liljor 

kallas ibland för fridens liljor och är således en symbol för frid och lugn. När bilden av liljan 

beskrivs som vissen kan hela symboliken ses vissna med den. I texten finns raden ”liljor finns 

inte kvar”, om vi här ser liljan som en symbol för frid så symboliserar försvinnandet av 

blomman även försvinnandet av friden. Ännu textraden ”alla växter vissnar”, bör diskuteras, 

här är det nämligen inte bara liljan som vissnar utan hela växtriket. Om växtriket som är 

färgglatt och levande försvinner, blir jorden en gråare och tråkigare plats. Men det är inte 

bara gråare och tråkigare joden har blivit utan också ”iskallt”, en kyla som även den förtär 

landets invånare.  

     Tidigare diskuterades textraden ”dunka Jimmie gul och blå” och det finns anledning att 

diskutera den vidare. Om vi fortsätter textraden följer ”hissa i en flaggstång” och helt 

plötsligt har vi gått från ett relativt lättolkat uttalande till en som kräver betydligt mer 

tankeverksamhet. Som tidigare nämnts kan den första delen av textraden tolkas som att man 

vill göra någon illa, om vi sätter ihop det med Åkesson som ledare av Sverigedemokraterna 

förstår vi att gul och blå också kan syfta på färgen på den svenska flaggan. Då dessa två 

tolkningar tillåts sammanfalla leder det vidare till den möjliga tolkningen att de vill slå 

                                                
69 Musikguiden i P3, ”Kartellen – underklassrebeller & banditer”, Sveriges Radio, 2014-05-01. 
70 Nationalencyklopedin, ”Fredsduva”, http://www.ne.se/lang/fredsduva (2014-05-01). 
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Jimmie gul och blå och på så sätt göra honom till en mänsklig version av den svenska 

flaggan, för att sedan hissa upp honom som just en flagga i flaggstången.  

    Ytterligare två metaforer som är värda att diskutera är ”Alltså, piskan viner tills vi går 

passgång”. Att gå passgång innebär att djur flyttar ena sidans fram- och bakben framåt 

samtidigt, för att sedan byta till att göra detsamma med den motsatta sidan.71 Applicerat på 

människan kan denna passgång ses som ett beskrivande av en mängd personer som i samlad 

trupp rör sig framåt synkroniserat genom att alla tillsammans lyfter höger ben och sedan 

vänster ben. Hela textraden antyder att någon piskar någon annan tills den lär sig att röra sig 

precis som de andra gör. Med andra ord så piskas personen tills den är som de andra, tills 

ägaren av piskan är nöjd.  

     Det som Bradley kallar för en ordlek finns representerat i Kartellen och Timbuktus låt i 

raderna ”De är Cruella De Vil och vi är de fucking hundraen, bär mina svarta prickar och 

deras blickar flackar”. Återigen ser vi det starka uttalandet av ett vi och ett dem. Vid det här 

laget vet vi att ”dem” syftar på de ledande politikerna i Sverige och här likställs de med 

Cruella De Vil, den onda fiktiva figuren i filmen De 101 dalmatinerna, som från början är en 

barnbok.72 Precis som dalmatinerna i filmen bär sina svarta prickar gör även textjaget det, 

möjligtvis sitter inte jagets svarta prickarna på kroppen utan i dennes kriminella förflutna, 

närmare bestämt på dennes polisregister, någon som skrämmer folk så pass att deras blickar 

börjar flacka.  

    I den här låttexten finns två stycken referenser till andra sånger. Den första är till en sång 

som alla i Sverige känner till, nämligen nationalsången. Där lyder den inledande frasen ”Du 

gamla, du fria” men istället för att presentera den görs frasen i den här texten om till ”de 

gamla är inte fria” och visar då ett ifrågasättande, men av vadå? Den svenska åldringsvården? 

Eller till och med för hela det svenska systemet där nationalsången kan ses som en symbol? 

Förutom referensen till nationalsången finns en referens till låten ”Det här är ditt land”, en låt 

som spelades in av en mäng svenska artister, bland annat Petter och Peps Persson, under 

namnet Artister mot nazister.73 Där återfinns textraderna ”Det här är mitt land, det här är ditt 

land” och i denna text finner vi ”Kom igen, det är mitt land, ditt land”.  

    Vi ska nu gå över till frasen ”Och det bästa med Sverige är Zlatan”. Varför är Zlatan det 

bästa? Även här finns det fler tolkningsmöjligheter, kanske ser textförfattarna Zlatan som så 

                                                
71 Nationalencyklopedin, ”Passgång”, http://www.ne.se/lang/passg%C3%A5ng (2014-05-01). 
72 Imdb, ”Cruella De Vil”, http://www.imdb.com/character/ch0010779/ (2014-05-19). 
73 Radiofy, ”Artister mot nazister”, http://radiofy.se/artists/115037-artister-mot-nazister/songs/1-det-har-ar-ditt-
land (2014-05-19). 
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högt uppskattad på grund av hans status som en av de bästa fotbollsspelarna i världen, eller 

också kan det vara så att Zlatan, med en uppväxt i Rosengård, har lyckats med en bakgrund 

som många rapare känner igen sig i. Detta förstärks av Annika Olssons analys av Zlatan, där 

beskrivs han nämligen som ”immigranten som växer upp i förorten under påvra förhållanden 

och blir en världsstjärna”.74 Ytterligare en möjlig tolkning är den att det bästa med Sverige är 

en person som från början inte är svensk, om detta ställs i motsatts till Åkessons försök att 

minska invandringen och beskriva den som ett problem, blir tolkningen av den ironisk.  

     I den här raptexten finns en mängd rim. Det finns rim på en-, två och flera stavelser, 

halvrim och det finns en mängd allitterationer och assonanser. Ett bra exempel på detta har vi 

i versraden som diskuterades ovan ”Asså, piskan viner tills vi går passgång”. I det här 

exemplet ser vi hur bokstaven i återkommer i tre ord i rad, följt av bokstaven å som 

förekommer i två ord i rad samt i första ordet på frasen, detta är således exempel på assonans. 

I frasen finns också exempel på allitteration i viner och vi, som båda börjar med bokstaven v. 

Ett annat intressant exempel att granska är ”Svarta duvor dyker, alla växter vissnar”, här ser 

vi hur allitterationerna visar vilka ord som hör ihop och bildar ett rimmönster inom frasen. 

     För att studera andra rimflätningar följer nu utdraget där situationen med Soran Ismail 

beskrivs: 

 
      Kungsgatan med Soran, hade jag varit me’,  

      hade jag tagit järnröret och lagt dem i koma alla tre. 

      yeah, Fuck SD med Jimmie i spetsen,  

     sänker en sänker två, ja då springer nog resten. 

 

     I det här urklippet av texten blir en rimflätning synlig där de första två raderna avslutas 

med slutrim, dessa slutrim rimmar sedan med SD som står placerat i början på tredje raden. 

Den raden avslutas i sin tur med ordet spetsen som påbörjar en ny rimflätning och i sin tur 

rimmar med det sista ordet på den kommande raden. Det blir såldes synligt hur de två olika 

rimmen överlappar varandra på rad tre. Rimflätningen bidrar med en känsla av flyt i texten 

där läsningen inte stannas upp.   

                                                
74 Annika Olsson, ”Retorik och intersektionalitet: Sojourner Truth, Zlatan Ibrahimovic och renhetens paradox”, 
manuskript till kommande antologi ”Retorikens kritik”, våren 2014. 
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7.1.5 Stilnivå 

I Svarta duvor och vissna liljor finns det en rik stilistisk variation. Artisterna blandar 

vardagliga uttryck med ett högspråk. I andra versens slut finns de två raderna: ”Sverige, baby, 

en boulevard av brustna drömmar/och det de en gång var vill de fan att du ska glömma”. 

I dessa två rader finner vi svordomen fan, och det engelska inlånet baby. Båda dessa ord 

används dagligen och ses därför som vanligt förekommande och vardagliga. Boulevard och 

brustna drömmar däremot sticker ut i texten. En boulevard är vad som i vardagstal kallas väg 

eller gata och användandet av just den formen ger ett högtidligt uttryck och fungerar som en 

stilmarkör. Även att prata om något abstrakt som brustna drömmar skiljer sig från resten av 

texten i dessa två rader och fungerar även det som en stilmarkör.  

    Detta utdrag representerar väl hur stilen är en blandning mellan vardagligt tal och 

högtidliga stilmarkörer.  

7.1.6 Sammanfattning 

I Kartellen och Timbuktus låttext Svarta duvor och vissna liljor möter vi en jag-berättare som 

genom hela berättelsen har ett tydligt fokus på ”vi” och ”dem”, de andra i den här texten är 

främst den nuvarande regeringen och Sverigedemokraterna med sin ledare Jimmie Åkesson. 

Dessa personer nedvärderas genom pejorativa yttranden och svordomar. Att de båda 

artisterna i texten arbetar med ett rikt bildspråk är tydligt och texten är full av metaforer och 

rimflätningar. Stilen i texten är svår att sätta fingret på då den varierar mellan vardagligt tal 

och högtidligt tal.  

     Ur ett intersektionellt perspektiv ser vi hur det i texten finns såväl engelska inlån som 

kodväxling mellan de två språken svenska och engelska. Förutom engelskan finner vi ett ord 

som bottnar i ett multietniskt ungdomsspråk och således har en annan bakgrund än svenska. 

Att det är just diktjaget i texten Stakset författat som använder detta ungdomspräglade ord 

kan kopplas samman till hans ålder, han är 25 år och i dagens samhälle hävdar forskning att 

ungdomsperioden ständigt förlängs och att man idag är ”ung vuxen” fram till dess att man 

fyller 30.75  

    I Staksets text beskrivs en situation där textjaget bevakas och där bevakningen upplevs 

som hotfull, i texten finns uttrycket ”svarta prickar” och även uttalandet ”jag är kontroversiell 

mannen, vit som fan därför darrar hela jävla makten”. Då vi tillåter textjaget att jämföras med 

författaren Stakset uppmärksammas likheter. Stakset är en vit man med ett kriminellt förflutet 

                                                
75 Sam Engman, ”Vem är ungdom?”, http://www.lulea.se/uppleva--gora/ung-i-lulea/vem-ar-ungdom.html 
(2014-05-08). 
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som, antagligen på grund av sin bakgrund, kan ha övervakats. Diktjaget positionerar sig som 

utsatt i texten men kämpar för att göra någonting åt situationen. Timbuktus text ser 

annorlunda ut. Där beskrivs ingen övervakning eller kriminellt förflutet, hans text uttrycker 

snarare en ilska mot den situationen diktjaget befinner sig i.  

    Ove Sernhede hävdar i sin avhandling att utanförskap och främlingsfientlighet har blivit 

allt vanligare i Sverige,76 vilket vi ser i den här texten där rasism och ett främlingsfientligt 

parti diskuteras och starkt kritiseras. Texten berättar också om en stor utanförskap som 

bottnar i flera nivåer. Vidare menar Sernhede att rapmusiken kan ses som en slags muntlig 

journalistik,77 och även här stämmer hans teori in på texten. Texten berättar om aktuella 

händelser som grundar sig på erfarenheter alla människor inte känner till. Ett grundtema i 

låttexten är kritik mot politik och i Staksets vers beskriver diktjaget ”sitt område” som farligt 

vilket Sernhede kallar för en modern mytologisering.78 Denna mytologisering ser vi i 

påpekandet som diktjaget gör om att den andra personens barn skulle ha blivit rånade på allt 

på dennes sida av staden medan diktjaget självt då framstår som hårdhudad eftersom han 

själv levt, eller kanske till och med lever där än.  

     Att Kartellen delas in i den undergenren gangsterrap blir synligt i den här texten. Diktjaget 

i den första versen, som är skriven av Kartellens Sebastian Stakset, rapar ”Det var någonting 

de sa, att jag har mordhotat Jimmie”. Här rapar han om en verklig händelse, Stakset blev 

nämligen dömd för mordhot mot Åkesson i början av år 2013.79 Men inte nog med det 

Stakset fortsätter sin vers ”Så Säpo är ni med, här kommer ett hot till!” Hotet riktar sig sedan 

mot de Sverigedemokrater som var med vid händelsen med Soran Ismail på Kungsgatan i 

november 2012.80 Avslutningsvis menar Sernhede att många raptexter är provocerande och i 

det här fallet stämmer det mycket väl, här finns en mängd pejorativa uttalanden, svordomar 

och hårda ord.81  

    Adam Bradley menar att rim hyllas inom rapen och att rim ofta öppnar upp för nya idéer 

och nya uttryck.82 Precis som diskuterats ovan finns det en mängd rim i Kartellen och 

Timbuktus text, Bradley menar att en text är lyckad då en läsare eller lyssnare minns en 

                                                
76 Sernhede 2002, s. 31-42. 
77 Sernhede 2002, s. 141-152. 
78 Sernhede 2002, s. 19. 
79 Erik Carlsson, ”Kartellen-Sebbe döms för hot mot Jimmie Åkesson”, Nyheter 24 22/1 2013, 
http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/736867-kartellen-sebbe-doms-for-hot-mot-akesson (2014-05-01). 
80 David Baas, och Christian Holmén, ”SD-toppens attack: ”Skit i den lilla horan”, Expressen 14/11 2012, 
http://www.expressen.se/nyheter/sd-toppens-attack-skit-i-den-lilla-horan/ (2014-05-01).   
81 Sernhede 2002, s. 184. 
82 Bradley 2009. s. 49-84. 
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textrad efter att låten är slut,83 och vid sökningar på internet är det få textrader som fått fler 

kommentarer än just Timbuktus ”Dunka Jimmie gul och blå”. Om detta beror på texten 

provocerande innehåll eller inte spelar egentligen mindre roll, den fungerar och har fått folk 

att reagera och minnas den. Bradley menar att beskriva en hård verklighet kräver hårda ord,84 

vilket vi också ser i den granskade texten där en mängd svordomar och håra ord finns. 

Bradley menar att hiphopens poesi finns bakom svordomarna och de orden som är 

transparenta och att de är de orden vi måste fundera kring som gör den intressant.85 Utifrån 

avsnittet om bildspråk där ett flertal tolkningar diskuteras, fördjupas insikten i låtens potential 

i varenda en av dem.  

7.2 Höj volymen 
Nedan följer en presentation av artisten till låten Höj volymen, Lilla Namo, efter 

presentationen följer en analys av hennes låttext som finns bifogad i bilaga 2. 

7.2.1 Lilla Namo 
Lilla Namo är en 25-årig tjej från södra Stockholm som egentligen heter Namo Marouf. 

Hennes karriär började år 2012 med låten Haffa guzz. Strax efter att låten börjat spelats skrev 

Dagens nyheter ett reportage om Namo och hennes låt. Där beskrivs låttexten som 

fascinerande. De påpekas att hon leker med både genus och berättarperspektiv samt att hon 

låter både sprallig och kaxig på samma gång. Efter att hennes första låt släppts fick hon i en 

intervju frågan om hennes roll som artist, hon svarade: ”Jag antar att jag är artist eftersom jag 

har släppt en låt. Men det där får andra bestämma. De som lyssnar. Om ingen lyssnar är man 

ingen artist.”86 

    Efter det uttalandet har Namo släppt skivan Tuggare utan gränser och genom den har hon 

visat att det finns det folk som lyssnar på henne. Ett bevis på detta ser vi då hon fick pris som 

Årets nykomling år 2013, ett pris som delades ut på P3 Guldgalan 2014.87  

7.2.2 Berättelser och tilltal  
Lilla Namos låttext Höj volymen berättar en dystopisk historia om utanförskap och utsatthet 

där polisen är fienden. Texten är elliptisk och består av ett kollage av ögonblicksbilder. Låten 

presenteras ur ett jag-perspektiv. Direkt från den första versens början, närmare bestämt på 

                                                
83 Ibid. 
84 Bradley 2009. s. 85-121. 
85 Ibid. 
86 Andreas Nordström, ”Den rapande ingenjören brinner för stadsplanering”, Dagens nyheter 3/7 2012, 
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/den-rapande-ingenjoren-brinner-for-stadsplanering/ (2014-03-07). 
87 Sveriges radio, ”Här är alla vinnare på P3 Guld 2014”, 
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3964 (2014-02-18). 
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den tredje raden, nämns polisen. Genom hela den versen stannar fokus vid polisen som också 

ges det som Bradley kallar en dramatisk röst.88 Att det är polismannen som talar visas genom 

anföringsmarkören ”ba”, och polismannens uttalande inleds således med ”han ba”. I hans 

uttalande utsätter han textens jag för ett antal påhopp som visar på personens utsatthet och 

utanförskap. För det första kommenterar polisen att personen i fråga har en fin bil och frågar 

sedan om personen kommer från Syrien, utifrån detta fortsätter han med ännu en förutfattad 

mening om att personen därför skulle äga en kiosk. Inte nog med det, polisens röst fortsätter 

att anklaga personen, nu genom att fråga om personen är efterbliven eller kör svarttaxi. 

Användandet av tilltalet ”sockertopp” ger i texten ytterligare ett nedvärderande intryck. Det 

är ett uttryck som förälskade ofta använder som smeknamn på varandra och på samma sätt 

som om polisen skulle sagt ”lilla älskling” fungerar det i det här fallet troligtvis förminskande 

genom att det ger ett starkt ironiskt intryck. Förutom i detta stycke används en narrativ röst 

där diktjaget talar till en oidentifierad publik.  

    I den följande refrängen upprepas uttalandet ”höj upp volymen så högt att det blir äckligt” 

för att sedan avsluta refrängen med ett uttalande om att ingen får röra hennes stereo, ingen får 

med andra ord sänka musiken. I textens andra vers får vi fortsätta mötet med polisen men här 

ändras fokus. Nu är det textjaget som slår tillbaka och anklagar polisen för att inte göra 

någonting ”vettigt”, detta uttalande följs av ett beskrivande av hur folk i ”orten”, en tänkbar 

synonym för förorten, har det.  Dessa personer beskrivs som utstötta ur samhället, utan 

ekonomiska resurser. Texten avslutas sedan med ett stycke där vi placeras på gatan för att 

enbart se ”höghus”, ännu en tänkbar referens till förorten. Fokus hamnar på ”golare”, ett ord 

som beskriver en person som skvallrar ofta för egen vinning. Med andra ord, en person som 

för att rädda sitt eget skinn väljer att berätta om personer i sin närhet för exempelvis 

polisen.89 Avslutningsvis berättar diktjaget att denna ska ringa runt för att själv ”gola ner alla 

golare” och således avslutas texten med att jaget ska göra det som personen själv avskyr när 

andra gör, skvallra på andra.  

     Utifrån det som diskuterats ovan kan låtens funktion beskrivas som ett sätt att visa på de 

orättvisor som figurerar i jagets omgivning samt att sprida denna kunskap vidare till personer 

som annars kanske inte hade haft kännedom om situationen. I texten ser vi också pejorativa 

yttranden mot polisen som visar sig i att de anklagas för att stoppa oskyldiga personer men 

främst framförs kritiken genom den dramatiska rösten som ges polisen och de yttranden som 

denna fiktiva person således gör.  
                                                
88 Bradley 2009. s. 121-157. 
89 Slangopedia, ”Golare”, http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=golare (2014-05-05). 
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    Språket i texten är färgat av andra språk än enbart svenska, och det här sättet att använda 

språket brukar kallas för ett multietniskt ungdomsspråk. I texten finns ett flertal sådana ord, 

två exempel är jalla, vilket är ett ord inlånat från arabiskan som uppmanar den tilltalade att 

skynda samt len som är ett tilltalsord för en kompis.90 Även golare som definierades ovan 

tillhör denna kategori av ord. Med tanke på språket är det intressant att studera refrängen 

närmare. Låtens titel är Höj volymen men i refrängen används inte den formuleringen utan 

istället ”höj upp volymen”, användandet av ordet upp är värt att diskutera. Det finns flera 

tänkbara förklaringar till användandet av denna formulering, den första är att frasen är en 

direktöversättning av engelskans turn upp the volyme, även kallat en anglifiering. En annan 

tanke är att upp används förstärkande, personen i fråga ska inte bara höja volymen utan höja 

upp den. Även uttrycket ”är du delilo?” är värt att kommenteras. Utifrån sammanhanget 

framgår det att uttrycket är negativt, men vad betyder det egentligen? Ordet deli finns i det 

turkiska språket och översätts enligt ett turkisk-svensk lexikon till galen.91 Vad suffixet lo 

beträffar är det oklart vad det betyder. En annan tanke är att uttrycket har sitt ursprung i det 

engelska ordet delirious, och att deli då är en förkortning av det. Delirious är ett adjektiv och 

betyder yr eller vild.92 Även om dessa möjliga beskrivningar av ordet skiljer sig åt har de en 

sak gemensamt, de betecknar en person som uppför sig negativt eller som helt enkelt beskrivs 

som en person med negativa egenskaper. Som tidigare nämnts, stämmer båda dessa 

beskrivningar med sammanhanget i texten.  

7.2.3 Bildspråk och rim 
Att höja volymen är en ständigt återkommande fras i texten. Textjaget uppmanar sina 

lyssnare att höja volymen tills öronen börjar ryka och att höja den så högt att det blir äckligt. 

Hon använder också formuleringen ”höj volymen du hör inte när de visslar”, i detta fall blir 

volymen och stereon ett redskap till att försöka att utestänga polisen och de orättvisor som 

sammankopplas med dem. En annan intressant formulering är ”du hör inte blåljusen”. 

Blåljusen hörs inte i sig själva utan fungerar metaforiskt för det ljud som ofta tillhör dem, det 

vill säga även här finner vi en referens till polisen. Ytterligare en referens till polisen i 

allmänhet och övervakning i synnerhet ser vi i ”din bil har fått en skugga”. I det här fallet 

handlar det inte om att solen lyser och kastar en skugga efter bilen utan att bilen blir skuggad, 

det vill säga förföljd av en polis.  

                                                
90 Slangopedia, Jalla” samt ”Len”, http://www.slangopedia.se/ (2014-05-05). 
91 Lexikon24, ”Översättning till svenska”, http://www.lexikon24.nu/svenska-turkiska-lexikon.html (2014-05-
19). 
92 Engelsk-svenskt lexikon, ”Delirious”, http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/delirious (2014-05-05). 
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    Ordet tugga förkommer också vid flera tillfällen i texten och betyder att umgås.93 Diktjaget 

uppmanar ”höj volymen om du känner för att tugga”, återigen möter vi en referens till 

volymen, men vad betyder då detta? Fungerar en hög volym som en inbjudan? Antagligen 

inte, en rimligare förklaring är att den som vill umgås och således prata med personen bör 

höja volymen så att ingen annan hör vad det talas om. Den återkommande frasen ”vi som 

bara ville tugga i vår ort” berättar att dessa personer bara ville umgås och inte orsaka några 

problem. En intressant lek med ord ser vi i ”Så hela orten ekar men vill inte ha någon ekare”, 

att området ekar innebär att ljudet färdas mellan höghuset, och medför ingen 

tolkningssvårighet däremot blir det mer problematiskt med ordet ekare. Kanske ser vi här en 

synonym till golare? En tolkningsmöjlighet är att det är tillåtet och förståeligt att ljudet ekar 

inom området men att det som sägs inte får föras vidare, ingen får således ”eka vidare”.  

    I texten finns en referens till en stor hit inom hiphopgenren nämligen låten (Woop woop) 

That’s da sound of da police som släpptes av KRS-One 1993.94 Lilla Namos textrad ”woop 

woop, det är ljudet från polisen” utgör en tydlig referens och översättning av KRS-Ones 

kända låt.  

    I Höj volymen finns allitterationer, assonanser och konsonanser. Dessa ser vi exempelvis i 

”lack, langar lite ortsnack”, ”stoppar dig ändå, sväng vänster” och ”han fattar inte ett skvatt”. 

Vi ser också ord som börjar likadant som höghus och högljutt. I texten finns en stor mängd 

renodlade rim. Det finns rim på en-, två och flera stavelser som tugga – skugga, dealen – 

bilen, sysselsättning – ersättning. Alla de rim som här presenterats är slutrim. Ett rim som 

förekommer i mitten och sedan rimmar med det sista ordet på samma mening ser vi i raden 

”den skivan är från 92, men aina han bara klick på”. I slutet av texten finns en rimflätning 

med orden golare och polare, där de båda orden används om vartannat. I den här texten är det 

också intressant att studera de rader som slutar i halvrim eller som helt enkelt slutar helt utan 

rim då det finns ett stort antal sådana.  Låt oss titta på det stycke där polisen ges röst:    

 
    Väldigt värdefull har du påbrå från Syrien, 
     Äger du en kiosk eller bara efterbliven? 
     För du kan inte lura oss, 
     Nej vi vet att du kör svarttaxi extrajobb, 
     Sänk din radio innan jag kallar på backup, sockertopp. 
 
Här ser vi hur oss inte rimmar med något annat ord, medan jobb och topp samt Syrien och 

efterbliven halvrimmar. På samma sätt halvrimmar ortsnack – skvatt och stereo – på.  
                                                
93 Slangopedia, ”Tugga”, http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=tugga (2014-05-05). 
94 Rapgenius, ”KRS-ONE- Sound of da police”, http://rapgenius.com/Krs-one-sound-of-da-police-lyrics (2014-
05-05). 
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7.2.4 Stilnivå 
I raptexten finns en stor stilistisk variation på flera nivåer. Det finns drag från ett multietniskt 

språk med ord som jalla, tugga, len och abow. Dessa ord används vid muntliga samtal och 

karaktäriserar således ett vardagligt talspråk. Även uttrycken fett onödigt och han ba hör till 

ett talat vardagsspråk tillsammans med det engelska uttrycket fuck it. Om vi fortsätter att 

granska texten märker vi att det finns ord och uttryck som är abstrakta och rent av har en 

prägel av högspråk. Vi ser metaforer som att en ”bil har fått en skugga” och ”du hör inte 

blåljusen”, båda dessa metaforer måste tolkas och ligger således på en hög abstraktionsnivå.  

Användandet av konstapeln framkallar en gammaldags och korrekt prägel.  

     För att studera stilnivån är det intressant att granska alla de olika benämningar som finns 

för polisen i texten, dessa benämningar skiftar nämligen väldigt i stilnivå och kan ses 

representera texten väl. Vi har det multietniska och negativa ordet aina,95 det neutrala 

uttrycket polisen, det metaforiska blåljusen samt den av skriftspråket präglade konstapeln.  

7.2.5 Sammanfattning 
Höj volymen fokuserar på polisen och den makt, eller snarare vanmakt som diktjaget 

upplever att polisen utövar. Här beskrivs ett samhälle där polisen stoppar oskyldiga trots att 

de håller sig inom fartgränsen, där de talar nedvärderande till dem de stoppar och där de är 

rent ut rasistiska. Detta visas genom att ge polisen röst och genom en beskrivning av hur 

textjaget ser situationen. Artisten arbetar med flera olika sorters rim och texten är full av 

metaforer. Stilen varierar från högt till lågt och en variation präglar texten.  

    Ur ett intersektionellt perspektiv finns en hel del att kommentera om texten. Förutom 

engelska inlån och en eventuell direktöversättning finns spår av ett multietniskt 

ungdomsspråk. Artisten, och textförfattaren, är 25 år och således kan hennes ålder vara en 

faktor som påverkar användandet av dessa ord och uttryck. Att låten tar plats på gatan där det 

finns höghus får oss att tänka på förorten med sina miljonprogram, ett område som det 

multietniska språket ofta kopplas samman med.  

     I texten positioneras diktjaget som annorlunda genom polismannens ögon. Om vi tillåter 

oss att jämställa diktjaget med Namo märker vi att namnet Namo Marouf, klingar osvenskt. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv är således Lilla Namo en ung tjej med påbrå från ett 

annat land och som bor i en förort. 

   Ove Sernhede menar att många rapare växer upp i utsatta områden som skiljer sig ifrån den 

miljö som majoriteten av folket i Sverige känner till och att de sedan vill dela med sig av sina 

                                                
95 Slangopedia, ”Aina”, http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=aina (2014-05-19). 
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upplevelser och sin vardag till sina lyssnare.96 Detta känner vi igen i Höj volymen. Att 

kritisera polisen är det centrala temat i texten, ett tema som Sernhede menar är huvudtemat i 

många raptexter.97 Men här skiljer sig texten från Sernhedes teori. Sernhede menar nämligen 

att kvinnor inte skriver texter som karaktäriseras av utanförskap, även om de kan känna det, 

utan att deras texter behandlar andra ämnen.98 I Lilla Namos text ser vi det motsatta, en tjej 

som starkt kritiserar polisen. Sernhede hävdar också att kvinnor oftare än män har ett mer 

korrekt språk, det vill säga ett språk utan inslag av exempelvis multietniska drag,99 något som 

inte heller stämmer i detta fall då texten är full av ord som bottnar i ett multietniskt språk. 

    Adam Bradley skriver i sin bok att rim ofta blir ointressanta och rent av tråkiga då de är för 

perfekta, medan halvrim stimulerar läsaren.100 I Höj volymen ser vi en mängd halvrim 

tillsammans med såväl fullgoda rim som andra stilfigurer. Kombinationen av dessa stilfigurer 

menar Bradley ger texten en speciell effekt, låtar som innehåller flera olika rim menar han 

karaktäriseras av ett speciellt driv och energi.101   

7.3 Knäpper mina fingrar 
Knäpper mina fingrar framförs av Linda Pira, men även Stor medverkar och därför 

presenteras de båda nedan. Efter deras presentationer följer en analys av deras låttext som 

finns bifogad i bilaga 3. 

7.3.1 Linda Pira  
Linda Pira är en 29-årig tjej som vuxit upp i Stockholmsförorten Hässelby tillsammans med 

sin svenska pappa och colombianska mamma. Pira började som sångerska men bytte sedan ut 

sången mot rapen.102 Hennes rapkarriär har resulterat i priser som ”Årets nykomling 2013” på 

Grammisgalan 2014,103 samt ”Årets genombrott” och ”årets EP” på Kingsizegalan 2014.104  

    Idag är hon aktuell med sin första skriva Matriarkaten och Pira berättar att hon är 

välmedveten om att hiphopmusiken är mansdominerad, men det är inte något hon ser som ett 

                                                
96 Sernhede 2002, s. 19. 
97 Sernhede 2002, s. 141-152. 
98 Sernhede 2002, s. 103-108. 
99 ibid. 
100 Bradley 2009. s. 49-84. 
101 ibid. 
102 Kristoffer Viita, ”Jag trodde att jag var en löjlig förortsbrud”, Svenska dagbladet 9/9 2013,  
http://www.svd.se/kultur/linda-pira-jag-trodde-att-de-tyckte-jag-var-en-lojlig-forortsbrud_8412810.svd (2014-
04-04). 
103 Expressen, ”Vinnare Grammis 2014”, http://www.expressen.se/noje/vinnare-grammis-2014/ (2014-04-04). 
104 UNT kultur, ”Kvinnorepresentation på Kingsizegalan 2012-2014”, 
http://www.unt.se/kultur/kvinnorepresentation-pa-kingsizegalan-2012-2014-3040747.aspx (2014-04-08). 
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problem utan snarare berättar hon att hon med sin musik ”vill inspirera andra unga, grymma 

tjejer att det går att ta sig fram och att det är okej att ta plats.”105  

7.3.2 Stor 
Raparen Stor heter egentligen Ulises Infante Azocar och är en 27-årig rapare som föddes i 

Rinkeby och sedan växte upp i Huddinge. Hans föräldrar är födda i Chile och hans pappa är 

författare och poet. Stor gav ut sin första skiva 2009.  

    Han hävdar att ”Det bästa är när småungarna gillar ens musik. Recensenterna lyssnar bara 

igenom skivan men för kidsen blir ens musik en del av deras liv”.106 

7.3.3 Berättelser och tilltal 
Linda Piras Knäpper mina fingrar berättar en historia om en storstadsnatt vilken berättas ur 

ett jag-perspektiv där en narrativ röst används. I den första versen befinner vi oss på en 

nattklubb där det är dans, musik och drinkar som är i fokus. När refrängen sedan kommer 

framhålls diktjagets överlägsenhet och vi får veta att personen bara behöver knäppa sina 

fingrar för att få komma in på en full klubb, för att få en drink och för att få ”allt som vi pekar 

på”. Vid den andra versens början lämnar textjaget klubben och rör sig vidare mot en 

efterfest och vi får veta att när de går, då vill alla gå. Avslutningsvis möter vi Stors vers. Där 

berättas det om hur det var när diktjaget var liten och valde glass och går sedan över till att 

berätta om olika Disneyprinsessor. Däremellan förstår vi att jaget likställer hur det var att 

välja glass då man var liten med hur det är att ”välja” tjejer på klubben idag. 

     I slutet på andra versen finns en rad pejorativa yttranden, vem som jaget riktar sig mot är 

oklart. Dock kan det, utifrån texten, antas vara personen som har festen. Textjaget menar då 

att ”alla dina rhymes och flows så mediokra”, med andra ord berättar personen hur dåligt den 

andra personen använder hiphopens och rapens grundelement. Dissen fortsätter med att säga 

att den andra personen bara är förband åt sin ”deadline, bitch”. Vid en granskning av ordet 

deadline får vi definitionen att ordet betecknar ett ”stoppdatum”, eller ”den tidpunkt när 

något måste vara avslutat”.107 En möjlig tolkning av uttalandet är att den andra personen 

anstränger sig i onödan, att det i alla fall kommer att komma en tidpunkt när dennes 

uppträdande, eller till och med karriär är slut. Att ordet bitch har lagts till vid slutet av frasen 

förstärker känslan av att uttalandet är nedsättande mot den andra. Men inte nog med 

                                                
105 Christoffer Nilsson, ”Linda Pira: Det blev nästa för mycket”, Aftonbladet 29/11 2013,  
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article17930351.ab (2014-04-04). 
106 Linda Dahlin, ”Hiphopens nya poet”, Mitt i Huddinge 1/9 2009, 
http://arkiv.mitti.se:4711/2009/36/huddinge/MIHU26A20090901OSV1.pdf (2014-05-05). 
107 Nationalencyklopedin, ”Deadline”, http://www.ne.se/lang/deadline (2014-05-05). 
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pejoriseringen av denna okända person, jaget väljer också att lyfta sig själv. Med uttalanden 

som ”Yes I, Biggie best I, flow es a loca” samt ”Linda Pira med sin Redline clique, that’s it” 

framhäver diktjaget sig själv som sitt bästa jag där dennes ”flow”, till skillnad från den 

andras, är loca, ett ord på spanska som betyder galet och som i meningen kan tolkas som att 

flowet är galet bra. Texten fortsätter också genom att hävda att jaget själv, tillsammans med 

sin clique, ett ord som används för att beteckna en sammansvetsad, homogen grupp, är det 

som gäller.108 

     Vid en granskning av språket i de utdrag ur texten som visas ovan ser vi att det 

förekommer en hel del ord och uttryck på andra språk än svenska. Såväl engelska som 

spanska finns representerade i hela meningar, enstaka ord och i kodväxlingar. Förutom dessa 

två språk finns även i denna låttext referenser till ett multietniskt ungdomsspråk med ord som 

shuno – kille, snubbe, gash – cigarett och shoo – hej.109 Detsamma gäller för språket i Stors 

del av låten. Kanske kan deras ålder, 29 år och 27, kopplas till användandet av ett 

ungdomsspråk?  

7.3.4 Bildspråk och rim 
I Knäpper mina fingrar finns en stor mängd stilfigurer. Till att börja med finns liknelser, de 

dansar ”som vid (en) sexakt”, ”de svettas som på Sats” och de pratar om att Brown röker lika 

mycket marijuana ”som shuno Cobain från Nirvana”. Även andra hänvisningar till bildspråk 

finns i texten. Diktjaget berättar att dennes tjejer är ”supermodeller utan nån portfolio”, en 

möjlig tolkning är att tjejerna är lika snygga som modeller även om de inte har fått något 

officiellt erkännande. Även frasen ”Vi får allt som vi pekar på Richie Rich” är intressant att 

granska närmare. Richie Rich är en fiktiv figur ur filmen med samma namn. Han är i filmen 

världens rikaste pojke.110 Här likställs jaget med honom, precis som han kan få allt han pekar 

på, kan också den här personen det.  

    Vi ser också hur textförfattaren Pira leker med ordet Fidel Castro som i följande versrad 

omvandlas till fiffelcashflow, ett cashflow är ett inflöde av pengar och fiffel kan beteckna att 

fiffla men dessa pengar. Kanske var det någon hon anser att Castro gjorde? Genom ordens 

likhet får Pira sina läsare att fundera över sambanden mellan orden. Vi ser det 

onomatopoetiska uttrycket, det vill säga det ljudhärmande uttrycket, ”knack knack”, en 

homofon i de två orden eye och I som uttalas lika men stavas olika, en metonymi, där namnet 

                                                
108 The free dictionary, ”Clique”, http://www.thefreedictionary.com/clique (2014-05-05).  
109 Slangopedia, ”Shuno”, ”Gash”, ”Shoo”, http://www.slangopedia.se/ (2014-05-05). 
110 Imdb, ”Richie Rich”, http://www.imdb.com/title/tt0110989/ (2014-05-05). 
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på albumet Ill Na Na representerar den kvinnliga raparen Foxy Brown samt en stor mängd 

assonanser och konsonanser. Textens andra vers inleds som följer:    

   
     Klockan den var tre när vi ax  
      Exakt alla ville gitta när vi stack 
      Shotgun i bilen, axa sick-sack 
      Saxa i filen snabbt som Gunshot 
 

För det första ser vi här hur en epanados används vilket innebär att man vänder på ett ord 

eller uttryck. Tredje frasen inleds med shotgun medan den fjärde avslutas med gunshot, Pira 

har således vänt på orden och genom det skapat en ny mening. Även rimflätningen är 

intressant att diskutera i detta stycke. Kombinationen ax, förekommer på första raden som ett 

eget ord, sedan som en del av ordet exakt, axa och slutligen saxa. En hel del ord inleds också 

med bokstaven s.   

     Det finns i texten såväl rim som halvrim, även om den senare formen dominerar. I första 

versen ser vi slutrimmen: plats – satt – sexakt – Sats, här blir rimflätningen tydlig. Den första 

och den sista raden rimmar medan de två i mitten halvrimmar.  

7.3.5 Stilnivå 
Hela Knäpper mina fingrar håller sig på en talspråklig och vardaglig stilnivå. I början på den 

andra versen beskriver jaget hur de är på väg att lämna klubben. Men istället för att använda 

ordet lämna användes orden ax, gitta och stack. Alla dessa tre synonymer är snarlika 

stilmässigt och ger en känsla av slang.   

7.3.6 Sammanfattning 
Textförfattaren Linda Pira blandar i Knäpper mina fingrar en vardagspräglad stilnivå med en 

stor mängd avancerade stilfigurer. Hennes berättelse är kronologisk och fokuserad på en 

utekväll.  

    Det blir i texten tydligt att diktjaget är en kvinna och ur ett intersektionellt perspektiv är det 

intressant att jaget i texten rapar om ett ”vi”, vilket inrymmer tjejerna i hennes närvaro. Detta 

ser vi i texten då uttryck som ”mina tjejer” används, samt att de spelar ”våran låt” och inte 

hennes låt. I texten lyfts kvinnliga artister med exempel som Foxy Brown, Rihanna och Lisa 

Left Eye. I slutet av texten har vi Stors vers där jaget i texten å ena sidan jämför kvinnor med 

Disneyprinsessor, vilket också kan ses som ett sätt att lyfta kvinnor men å andra sidan 

relaterar hur jaget vill smaka, prova och välja tjej på samma sätt som denne valde glass då 

personen var liten. En annan jämförelse är att Stors text vänder sig till ”mina boys”, på 

samma sätt som Piras text refererar till sina tjejer. Det faktumet att båda raparna använder sig 
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av såväl ett multietniskt språk som engelska och spanska i sina texter är värt att 

uppmärksamma. Båda raparna har en mångspråkig bakgrund och använder här den och 

genom att göra så framställer de diktjaget, som kan ses som en spegling av de själva, som just 

mångspråkiga och med en inte enbart svensk identitet. Avslutningsvis, de båda raparna 

framhäver i sina texter sitt eget genus och förstärker det genom att prata om sina tjejer/killar, 

de använder också sin flerspråkighet för att lyfta faktumet att de har en mångspråkig 

bakgrund.  

    Ove Sernhede hävdar i sin teori att kvinnliga rapare vill bli erkända för vad de är duktiga 

på,111 i Piras text ser vi en text fylld med avancerade stilfigurer och bildspråk. Kanske kan 

detta ses som ett svar på Sernhedes teori, hon lyfter fram sina litterära kvalitéer i texten. Piras 

text handlar om fest och dans under en utekväll och precis som Sernhede nämner varierar 

raptexters tema och fokus.112  

    Adam Bradley menar att en av de saker som utmärker skickliga rapare är att de håller sig 

nära tonen i vardagstal samtidigt som de skapar innovationer i en narrativ form.113 Och det är 

precis vad Pira gör. Stilen i texten är vardaglig samtidigt som hon skapar innovationer i alla 

de stilfigurer som används.  

7.4 Tills döden skiljer oss åt 
Nedan presenteras artisten Petter följt av en analys av hans låt Tills döden skiljer oss åt. 

Originaltexten finns i bilaga 4. 

7.4.1 Petter 

Den snart 40-åriga raparen Petter Alexis Askegren föddes och växte upp i Södermalm och 

beskriver själv sin uppväxt som trygg.114 Petter var bara 10 år då han introducerades för 

hiphopkulturen, en kultur som direkt fick honom att känna identitet och samhörighet. Men 

det var först som 16-åring som han började rapa och då på engelska.115 Att gå över till att 

använda svenska i sina texter visade sig vara hans nyckel till framgång.116 Strage hävdar att 

Petter är den artist som har störst inverkan på svenska tonåringar samt att det var han som 

                                                
111 Sernhede 2002, s. 103-108.  
112 Sernhede 2002, s. 141-152. 
113 Bradley, 2009, s. 121-156. 
114 Strage 2001, 293-294. 
115 Petter Alexis Askegren, 16 rader. Stockholm: Bromberg 2013. 
116 Petter, ”Biografi”, http://www.petter.nu/biografi/ (2014-03-06). 
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fick hiphopkulturen att gå från en subkultur till en folkrörelse i Sverige. Han hävdar också att 

många rapare har Petter att tacka för sina framgångar. Han gav ut sin första skiva år 1998.117  

    Många artister har grundat sitt artisteri och sin popularitet på att vara en rebell men det, 

hävdar Strage, inte är fallet med Petter. Strage hävdar att Petter istället utstrålar en blandning 

av busig charm och lågmäldhet och att hans popularitet bygger på att ”Petter är den trygga, 

svenska killen som gillar att glida runt på Södermalm”.118  

7.4.2 Berättelser och tilltal 
I Petters text Tills döden skiljer oss åt möter vi en trasig kärlekshistoria med hopp om 

framtiden. En historia om en relation där det knakar i fogar men där de två alltid hittar 

tillbaka till varandra trots hinder och problem. En berättelse där jagets livspartner är musiken, 

men där den lika gärna hade kunnat beskriva en kärleksrelation till en människa. Musiken 

framställs som någonting jaget älskar och inte kan skiljas ifrån. Vid en koppling av texten till 

artisten Petter blir det tydligt att det är hans musikkarriär det rapas utifrån frasen ”tjugo år 

ihop och vi är fortfarande bra”, det är nämligen så att det i år är nästan tjugo år sedan han 

började göra musik men endast tio år sedan han träffade sin fru.119 Även det faktum att det 

inbakat i texten till Tills döden skiljer oss åt finns över 30 titlar på singlar från Petters 

musikkarriär visar att fokus ligger på musiken. Dessa titlar finns markerade i ett exemplar av 

låttexten i bilaga 4.  

     Historien berättas ur ett jag-perspektiv och använder en narrativ röst. Redan från den 

första versens början och genom de följande tre, visar sig textjaget som sårbar. Jaget berättar 

att personen vet att denne gjort fel och reflekterar på flera ställen över det. Det som kan lyfta 

jaget ur situationen är musiken som får jaget att känna en euforisk känsla, eller som jaget 

säger i texten att musiken ”gör min dag”. Men relationen är inte problemfri, jaget beskriver 

en situation där de skiljs åt men alltid hittar tillbaka och finns där för varandra, detta ser vi i 

fraserna ”bara dig jag kan sakna” samt ”sett dig med andra men du vet jag är mannen”. Här 

beskrivs en slags ständig inre dragningskraft och en självklarhet att de två hör ihop. Det blir 

också tydligt att jaget är beredd att kämpa för att bibehålla den här relationen och med 

textraden ”du är min kärleksaffär som jag vägrar ge upp” blir detta både synliggjort och 

förtydligat. I textens refränger framställs musiken som en livspartner och även här blir det 

tydligt att inget kan få jaget att skilja från den. Frasen ”tills döden skiljer oss åt” medför 

                                                
117 Strage 2001, s. 293-294. 
118 Strage 2001, s. 321-322. 
119 Linda Hjertén, ”Robyn sjöng på Petters bröllop”, Aftonbladet 21/ 2005,  
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article10649881.ab (2014-05-06). 
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associationer till ett bröllop och känslan av att textjaget gift sig med musiken infinner sig. I 

refrängen beskrivs också en förståelse mellan denne och musiken, personen gråter och 

musiken vet om det, men det gör ingenting för de samarbetar. Refrängen förändras mot låtens 

slut där den istället innehåller frasen ”så längesen, nu kan jag se dig igen”, återigen får vi en 

känsla av en emotionell berg-och-dalbana där de alltid hittar tillbaka till varandra i slutändan.  

     I låttexten finns inga pejorativa yttranden om någon annan utan textjaget ifrågasätter 

snarare sig själv och erkänner sig som en person som gör fel och är sårbar. Detta ser vi i 

textraden ”vet jag vart dum, helt bäng i stunder”. Inte heller många svordomar förekommer. I 

texten finns endast ett inlån av ett det engelska ordet bitch, en annan influens från engelskan 

finns i textraden ”vi håller fortet”, som kan ses som en direktöversättning från det engelska 

uttrycket holding the fort och kan tolkas som att hålla ställningarna.  

7.4.3 Bildspråk och rim 
Tills döden skiljer oss åt är en text som innehåller ett rikt bildspråk. Vi ser referenser till vad 

som idag närmast kan betraktas som ordspråk i att de sitter ”i samma båt” vilket betyder att 

man befinner sig på samma plats och således i samma situation, i uttrycket ”trots att vinden 

vänt” vilket betyder att man går från motgång till framgång samt som textjaget själv säger att 

musiken ”hållit mig i handen”, att musiken alltid funnits där och stöttat personen. 

    Som nämndes inledningsvis visar sig jaget som sårbar i texten, detta syns också i 

bildspråket. I ”det här är en soptippsvärld där jag känner mig ful”, liknas världen vid en 

soptipp och jaget känner sig ful, jaget är en del av den smutsiga världen. Återigen utmålar sig 

inte diktjaget som någon hjälte utan snarare som en ovanligt klarsynt person som har 

förmågan att reflektera över sin omgivning och samtidigt kritiskt granska sin egen roll i den. 

Under samma tema finns ”jag vet jag kört bussen som jag slängt dig under”. Här visar inte 

bara textförfattaren sin roll som förövare utan belyser den också. Personen är själv medveten 

om att han försummat musiken medan han haft ett sådant högt tempo och dundrat fram likt 

en buss, att hans karriär i stort sett blivit överkörd. Kanske är det ett dåligt samvete som gör 

att han behöver ta sömntabletter för att kunna sova? En situation vi ser i textraden ”Vaken på 

natten, däckar med en stilnoct”? 

    Textraden ”om livet är en bitch, jag är så mycket mer” skiljer sig från de som tidigare 

diskuterats, här hävdar jaget sig själv. Om livet är dåligt, då är han bättre än så. En av Petters 

tidiga singlar hette just ”Livet är en bitch” och genom texten får vi, som tidigare nämnts, 

möta en stor mängd av dessa singlar. Det är intressant att uppmärksamma att den sista 
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versens sista rad avslutas ”jag är mikforonkåt”, Mikrofonkåt var Petters första singel, och 

således avslutas texten med det som kännetecknar början på hans karriär. 

    I Petters Tills döden skiljer oss åt finns rimflätningar där varje vers innehåller ett flertal 

slutrim, dessa är en-, två- och flerstaviga. Vi ser exempelvis i första versen slutrimmen här 

igen – där igen, stunder – under, logiskt – euforiskt tillsammans med halvrimmen, som även 

de förekommer i slutposition, hårt – går, nu - ful och dag -bra. I dessa halvrim ser vi 

assonanser i bokstaven å i det första paret, bokstaven u i det andra och bokstaven a i det 

tredje. På samma sätt arbetar Petter med allitterationer och konsonanser i texten.  

    Avslutningsvis, rimmen i texten består till allra största del av slutrim, även då ett par inrim 

finns.  

7.4.4 Stilnivå 
I Petters text ser vi till en början en vardaglig stil som är talspråkspräglat. Ett exempel på 

detta ser vi i dum – bäng. Dum är ett neutralt ord medan bäng har en mer talspråklig prägel. 

Liknande ord ser vi i svordomarna jävla och bitch samt uttrycket ”aldrig pissar på dig”. Då vi 

fortsätter att studera texten så händer det något. Ord som logiskt, euforiskt, soptippsvärld, 

verbala vendettor och tidsfördriv finns även de i texten. Dessa ord skiljer sig från de andra då 

de har en hög stilnivå. Avslutningsvis ser vi en blandad stil i texten, där talspråk blandas med 

en hög stilnivå. 

7.4.5 Sammanfattning 
I Tills döden skiljer oss åt berättas en skakig kärlekshistoria som kan ses representera Petters 

relation till sin musik och karriär. I berättelsen ser vi ett rikt bildspråk där en mängd ordspråk 

och metaforer finns. Även en varierad stilnivå präglar texten.  

     Ur ett intersektionellt perspektiv blir det tydligt att de två språken svenska och engelska är 

de som finns representerade. Endast vid två tillfällen i texten förekommer hänvisningar till 

engelska medan resten av texten är skriven på ren svenska. Textförfattaren Petter är en 

svensk kille och diktjaget, och igenom det han själv som framför den, positionerar sig också 

som det i texten genom att enbart använda modersmålet svenska och högstatusspråket 

engelska. En annan intressant faktor att diskutera är hur diktjaget visar sig som sårbar. 

Kanske kan Petter göra det just på grund av det faktumet att han befinner sig i en 

maktsituation av att vara en vit man? 
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      Sernhede hävdar i sin teori att raptexter inte enbart är kritiska och provocerande.120 Petter 

visar istället en kärlekshistoria där fokus inte hamnar på att kritisera och ifrågasätta någon 

annan utan snarare att berätta en historia där självrannsakan och reflektion har en stor plats. 

     Adam Bradleys tankar återkopplar till att Petter visar sig som sårbar. Bradley menar 

nämligen att detta är väldigt ovanligt inom raptexter, men att det blir extra kraftfullt då det 

händer.121 Kopplat till sårbarheten ser vi ett relativt rent språk där endast två svordomar 

förekommer, således kan vi även här dra paralleller till Bradleys teori om att texter som inte 

behandlar hårda ämnen inte heller behöver använda sig av hårda ord.122  

    Avslutningsvis, efter att ha presenterat samtliga artister ser vi hur de män som presenterats 

alla har haft relativt långa karriärer, allt mellan sexton år till sex år, medan de kvinnliga 

artisternas karriärer endast sträcker sig ett eller två år tillbaka i tiden. Att hitta kvinnliga 

artister med en längre artistbakgrund inom svensk hiphop är i princip omöjligt. Ser vi tillbaka 

i historien blir det tydligt att kvinnor har svårt att hålla sig kvar som artister, medan männens 

karriärer fortsätter. Ett exempel är den kvinnliga raparen Feven som släppte sitt debutalbum 

år 2000 och som hyllades stort, trots detta kom aldrig någon ny skiva och hon försvann som 

artist.123 

8 Slutdiskussion 
Mot en bakgrund av teorier om utanförskap, intersektionalitet och rap som poesi är syftet 

med denna uppsats att analysera hur frågor som rör utanförskap och identitetsskapande 

formuleras i de samtida raptexterna.  

    I de granskade texterna finns fyra olika berättelser. I både Svarta duvor och vissna liljor 

och Höj volymen porträtteras det som Ove Sernhede hävdar är hiphopens utgångspunkt 

nämligen att den bottnar i ett utanförskap, att de som rapar ofta bor i ett utsatt bostadsområde, 

att musiken kan ses som muntlig journalism och att många texter handlar om kritik mot lagar 

och makten.124 I Kartellen och Timbuktus text ser vi inte bara en beskrivning av deras samtid 

utan också en uppmaning till förändring, dessutom porträtteras en mytologisering av det egna 

området där det framställs som farligt medan vi i Lilla Namos text ser polisbrutaliteten 

personifierad.125 Denna polisbrutalitet kritiseras på flera nivåer, dels genom det som 

                                                
120 Sernhede 2002, s. 141-152. 
121 Bradley 2009. s. 175-205. 
122 Bradley 2009. s. 85-121. 
123 Discogs, ”Feven”, http://www.discogs.com/Feven-Hela-V%C3%A4gen-Ut/release/117449 (2014-05-12). 
124 Sernhede 2002, s. 141-152. 
125 Sernhede 2002, s. 19. 
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textförfattaren uttalar om polisen men även genom att ge polisen röst och genom de 

uttalanden som denne fiktiva person gör. Men precis som Sernhede skriver handlar inte all 

hiphop om detta.126 I Knäpper mina fingrar möter vi en helt annan berättelse där scenen är en 

nattklubb och det berättas en kronologisk berättelse om hur författaren kommer till en klubb, 

dansar, dricker drinkar och har kul och sedan fortsätter till en efterfest. Petter och hans låt 

Tills döden skiljer oss åt skiljer sig även den från samtliga ovanstående. I den texten berättas 

en kärlekshistoria, där musiken är hans livspartner. Relationen beskrivs som en berg-och-

dalbana där de två skiljs åt men alltid hittar tillbaka till varandra. 

     Sernhede menar att en stor del av de hiphoptexter som skrivs idag är sexistiska och 

misogyna och då framförallt de som skrivs inom genren gangsterrap.127 Med fokus på Svarta 

duvor och vissna liljor, som är den enda texten som är skriven av en gangsterrapgrupp, kan vi 

konstatera att varken sexism eller misogyni förekommer i texten. Däremot kan Stors vers i 

Knäpper mina fingrar vara värd att diskutera. Där liknar textjaget hur det var att välja glass i 

frysboxen då man var liten med hur det är att ”välja” tjejer på klubben idag, ett uttalande som 

är starkt sexistiskt. Att denna vers förekommer i Linda Piras låt kan med fördel diskuteras ur 

ett intersektionellt perspektiv. Det är nämligen så att Linda Pira är en kvinna som i sin text 

också lyfter andra kvinnor. Textjaget nämner andra kvinnliga artister och beskriver sig som 

en del av en grupp kvinnor. I texten framställs inte karriären som hennes egen utan som 

deras, hennes genus blir med andra ord synligt i texten. Stors vers fungerar i sammanhanget 

som en beskrivning utifrån, närmare bestämt ur en mans perspektiv. Han beskriver ur ett 

manligt perspektiv å ena sidan kvinnorna som prinsessor men å andra sidan som objekt och 

valbara. Ur det intersektionella perspektivet blir det synligt hur Stor representerar männen 

och förtryckaren medan Pira gör sitt yttersta för att lyfta kvinnorna i sin text. Ytterligare en 

faktor värd att nämna är att också Stor talar till de med samma genus som honom och lyfter 

dem i sin text. 

    Med tanke på skillnaden mellan Stor och Pira, mellan man och kvinna inom rapen, 

kommer nu Sernhedes tankar kring könsskillnader att nämnas. Han hävdar nämligen att det 

finns skillnader mellan kvinnor och mäns hiphoptexter. Han menar att kvinnliga rapare ofta 

använder ett mer korrekt språk och att de inte behandlar utsatthet i sina texter på samma sätt 

som män.128 Att kvinnliga artister använder ett mer korrekt språk än män motbevisar den här 

uppsatsen. Både Linda Pira och Lilla Namo använder lika mycket svordomar som männen 

                                                
126 Sernhede 2002, s. 141-152.  
127 Sernhede 2002, s. 184. 
128 Sernhede 2002, s. 103-108. 
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och snarare ännu mer inslag av ett multietniskt språk än dem. Lilla Namo behandlar också 

ämnet utsatthet i sin text, även här motbevisar resultatet Sernhedes teori. Avslutningsvis 

menar Sernhede att kvinnor vill komma upp sig i samhället med hjälp av sina egna 

kvalifikationer, och kanske är det vad vi ser i mängden stilfigurer som finns i Linda Piras 

text? Textens litterära kvalité är mycket hög.   

     Adam Bradley menar att rimmen hyllas som ingenting annat inom rapmusik,129 vilket är 

precis vad vi ser då vi tittar på de granskade texterna. Alla är de skrivna på rim. Samtliga 

innehåller fullgoda rim, halvrim samt allitterationer, assonanser och konsonanser. Rimmen är 

främst synliga i slutet på textraderna, det som Bradley menar är det karaktäristiska drag som 

är utmärkande för genren, men även mer avancerade rimflätningar förekommer.130 I dessa 

rimflätningar blandas inrim och slutrim, det förekommer också att dessa vävs samman i 

kedjerim där rimmönstret sträcker sig över flera rader. Bradley hävdar vidare att raptexter 

redan från början har lekt och experimenterat med språket,131 vilket blir synligt även i dessa 

texter. Ord får ny betydelse och nya sammansättningar bildas. Att språket påminner om 

vardagstal med svordomar och talspråkliga uttryck visar att det är en fri uttrycksform där 

stilar blandas och kombineras på nya sätt. Men gör detta talspråkliga uttryck att texten är 

transparent? Absolut inte, i texterna finns ett rikt bildspråk kombinerat med en lek med ord. 

Metaforer och liknelser finns i samtliga texter och onomatopoetiska uttryck finner vi i Höj 

volymen och Knäpper mina fingrar. Det är enbart i den sistnämnda texten som vi dessutom 

finner mer avancerade stilfigurer som homofoner och epanados. Leken med ord ser vi i deras 

användning av ord som kan tolkas på flera olika sätt, hur de bildar nya ord och hur de bildar 

nya sammansättningar.  

    Låttexterna präglas av en stilistisk variation. I tre av de fyra analyserade texterna ser vi hur 

ett vardagligt talspråk, i många fall inspirerat av slang, kombineras med ett mer 

skriftspråksnära, korrekt och högtidligt språk. Det är Knäpper mina fingrar av Linda Pira 

som utmärker sig, den är den enda av de fyra låttexterna som håller sig på samma talspråkliga 

och slanginspirerade stilnivå genom hela texten. Även språket skiljer sig åt mellan de 

analyserade texterna. I samtliga av de granskade texterna finns spår av engelska, men i tre av 

dem finns också ord och uttryck som faller under det som kallas ett multietniskt 

ungdomsspråk. I Svarta duvor och vita liljor finns det ett ord som faller under denna kategori. 

Det är Sebastian Stakset, Kartellens frontman, som uttalar det. I Höj volymen och Knäpper 

                                                
129 Bradley 2009. s. 49-84. 
130 ibid. 
131 Bradley 2009. s. 85-121. 
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mina fingrar finns en mängd ord och uttryck präglade av ungdomsspråket. Alla dessa artister 

är under 30 år och eftersom språket är just ett ungdomsspråk stämmer det överens med att 

alla raparna som använder språket är så kallat unga vuxna. För artisterna Lilla Namo, Linda 

Pira och Stor visar användandet av det multietniska ungdomsspråket tillsammans med ord, 

uttryck och hela fraser att de är språkligt medvetna och mångspråkiga. Genom att använda 

spanska i sina texter positionerar sig både Linda Pira och Stor som svenskfödda med etniskt 

colombianska samt chilenska föräldrar. Lilla Namo ger inte ett lika tydligt intryck, hennes 

namn antyder en annan etnisk bakgrund än enbart svensk men hennes användande av 

engelska samt det multietniska språket kan lika gärna vara ett resultat av att bo i ett område 

där många språk talas. Här kan vi dra paralleller till Stakset som även han kan ha fått sitt 

multietniska ord ifrån ett bostadsområde. Petter och Timbuktu är de som skiljer sig från de 

andra i användandet av språket. De använder inga inslag av ett multietniskt ungdomsspråk, i 

Timbuktus fall kan detta relateras till hans ålder. I Petters fall faller ytterligare en faktor in 

vid sidan av hans ålder. Faktumet att han är etniskt svensk och uppvuxen på Södermalm 

påverkar antagligen hans ordval i texten.  

  Svordomar är också ett inslag i samtliga texter tillsammans med pejorativa yttranden som 

förekommer i tre av dem. Det finns såväl explicita som implicita pejorativa yttranden i tre av 

texterna tillsammans med ett upplyftande av sig själv som person, detta stämmer överens 

med Sernhedes teori om att var än hiphopkulturen vuxit fram i världen så finns roten i 

tävlandet kvar med dessa pejorativa yttranden och upplyftande av sig själv.132 Dock skiljer 

sig Tills döden skiljer oss åt från resten av texterna då denna inte innehåller några sådana 

uttryck, varken pejorativa yttranden eller ett framhävande av sig själv som person, snarare 

gör Petter det motsatta och visar sig själv som en sårbar person och kritiserar sig själv. 

Kanske kan han göra det då han befinner sig i en maktposition av att vara en etniskt svensk 

man med en god social bakgrund? Bradley menar att visa sig sårbar är något som är väldigt 

sällsynt inom rapmusik. Han menar vidare att när det ändå händer, blir det otroligt starkt.133 

Faktumet att Petters text är nästintill fri från svordomar belyser Bradleys teori om att 

tekniken raparen använder beror på ämnet som behandlas.134 I Svarta duvor och vissna liljor 

behandlas ett förtryck där artisterna vill slå tillbaka. För att göra det och visa sin ilska 

används ett hårt språk. I Tills döden skiljer oss åt däremot får vi följa en kärlekshistoria där 

inga hårda ord behövs. 

                                                
132 Sernhede 2002, s. 166-169. 
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   Att vara utsatt och istället för att kritisera bli kritiserad, är ett tema som behandlas i både 

Höj volymen och Svarta duvor och vissna liljor. I Namos text fokuserar den på det område 

hon befinner sig i och på hennes utseende med etnicitet och kön i avseende. I Kartellens fall 

hamnar fokus istället på hans sociala bakgrund och då främst på hans brottsregister.  

     Ur ett intersektionellt perspektiv blir det synligt att det finns relativt få kvinnliga rapare 

idag och uppsatsen visar att kvinnor i regel har en kort karriär medan många män har en lång. 

Artisten Feven fungerar som ett belysande exempel på hur framgångsrika kvinnliga artister 

försvinner, trots att de hyllas. Att Linda Pira och Lilla Namo kan ses som de nuvarande mest 

framgångsrika kvinnliga raparna och att de båda bara har ett eller två år som artist i bagaget, 

synliggör detta ytterligare framförallt då vi jämför med männen i uppsatsen som alla har 

minst sex år som artist bakom sig.  

8.1 Avslutande reflexion  
Hiphopen och rapen är levande och vital. Rapare leker med språket och blandar stilar, de 

erövrar språket. Men är då rap poesi eller är den en muntlig journalistik? Uppsatsen visar att 

svaret är att rap är både och, det är en slags samhällelig raportering framförd genom 

avancerad diktkonst. De stilfigurer och de språkliga medel som förekommer i texterna tyder 

på de poetiska dragen. Även de mångbottnade berättelserna, däribland det som Sernhede 

kallar muntlig journalistik, de berättelserna som måste tolkas för att förstås har poetiska 

drag.135 Efter att ha granskat de här texterna har jag insett att det är precis som Bradley säger, 

för att rapen ska kunna ses som poesi måste vi se förbi den offensiva ytan och dyka djupare 

och att det lönar sig att göra det är den här uppsatsen ett bevis på.136  

   Faktumet att det finns fler män än kvinnor inom rapmusiken går inte att förbise. Men 

kanske är någonting på väg att hända? De teorier Sernhede presenterade år 2002 gällande 

skillnaden mellan män och kvinnor, stämmer inte längre idag. Precis som männen kan Lilla 

Namo kritisera makten och ordningen och likaså använder både hon och Pira möjligheten att 

uttrycka sig fritt. I de granskade texterna finns det ingenting som tyder på att de kvinnliga 

raparnas texter skulle vara mer korrekta än männens. Inte heller sexism och misogyni blir 

tydligt på det sättet som Sernhede skrev för över tio år sedan eller på det sättet som Bradley 

menar är karaktäriserande för rap i USA, tyvärr finns det spår av den men enbart i ett kort 

stycke i en av låtarna vilket betyder att det inte alls förekommer i de andra tre låtarna. Det ser 
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136 Bradley 2009. s. 85-121. 
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med andra ord ljusare ut för kvinnliga raparen, och i framtiden hoppas jag att 

artistbakgrunden för kvinnliga rapare ska vara minst lika lång som männens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

Litteratur  
Tryckta källor 
 
Askegren, Petter Alexis, 16 rader. Stockholm: Bromberg 2013.  
 
Bergkvist Jennifer, Känslodyslektiker, själavårdstekniker och prioriteringsdissonans. – En 
analys av språket i Timbuktus texter, C-uppsats framlagd vid Institutionen för nordiska språk, 
Uppsala universitet 2012. 
 
Bradley, Adam, Book of Rhymes: the Poetics of Hip Hop, New York: BasicCivitas 2009. 
 
Bradley Adam, Dubois Andrew, The Anthology of Rap, New Haven: Yale University Press 
2010. 
 
Cassirer, Peter, Stil, stilistik & stilanalys. Stockholm: Natur och kultur 2003.  
 
Cherry, Camilla, Petter, Sleepy, Goda dagars magi, Stockholm: Telegram förlag 2011. 
 
Forman, Murray, Neal, Mark Anthony, That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader, New 
York-London: Taylor & Francis books, Inc 2004. 
 
Fraurud, Kari, Bijvoet, Ellen, ”Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i 
flerspråkiga miljöer”, Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 
Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg (red), Lund: Studentlitteratur, 2004, s.377–405. 
 
Lykke, Nina (2003). Intersektionalitet- ett användbart begrepp för genusforskningen (Skrifter 
utgivna av Kvinnovetenskaplig tidskrift), Lund: Forum för kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning 1980-2006.  
 
Nilsson Pernilla och Ravstis Ljung Cecilia, ”I mitt kvarter är misären allt jag ser, 
mammorna ber och regnet faller ner..”, En kvalitativ textanalys av Kartellens låtterxter, C-
uppsats framlagd vid Institutionen för samhällsvetenskap, Södertörns folkhögskola 2013. 
 
Olsson, Annika, ”Retorik och intersektionalitet: Sojourner Truth, Zlatan Ibrahimovic och 
renhetens paradox”, manuskript till kommande antologi ”Retorikens kritik”, våren 2014 (hos 
uppsatsförfattaren).  
 
Sernhede, Ove, AlieNation is my Nation: hiphop och unga män i det nya Sverige. Stockholm: 
Ordfront 2002.  
 
Strage, Fredrik, Mikrofonkåt. Stockholm: Atlas 2001.   
 
Söderman, Johan ”The Formation of a Professional Hip-Hop Identity: A Presentation of Six 
Swedish Rapers”, Rockin’ the Borders – Rock Music and Social, Cultural and Political 
Change, Björn Hogby, Fredrik Nilsson (red), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 
2010. 
 



49 

Webbaserade källor 
 
Baas, David och Holmén, Christian, ”SD-toppens attack: ”Skit i den lilla horan”, Expressen 
14/11 2012, http://www.expressen.se/nyheter/sd-toppens-attack-skit-i-den-lilla-horan/ (2014-
05-01).   
 
Carlsson, Erik, ”Kartellen-Sebbe döms för hot mot Jimmie Åkesson”, Nyheter 24 22/1 2013, 
http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/736867-kartellen-sebbe-doms-for-hot-mot-akesson 
(2014-05-01). 
 
Cederskog, Georg, ”Kartellen mellan två världar”, Dagens nyheter 2/12 2012, 
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/kartellen-mellan-tva-varldar/ (2014-03-06). 
 
Dahlin, Linda, ”Hiphopens nya poet”, Mitt i Huddinge 1/9 2009, 
http://arkiv.mitti.se:4711/2009/36/huddinge/MIHU26A20090901OSV1.pdf (2014-05-05). 
 
Discogs, ”Feven”, http://www.discogs.com/Feven-Hela-V%C3%A4gen-Ut/release/117449 
(2014-05-12). 
 
Engelsk-svenskt lexikon, ”Delirious”, http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/delirious 
(2014-05-05). 
 
Engman, Sam, ”Vem är ungdom?”, http://www.lulea.se/uppleva--gora/ung-i-lulea/vem-ar-
ungdom.html (2014-05-08). 
 
Expressen, ”Vinnare Grammis 2014”, http://www.expressen.se/noje/vinnare-grammis-2014/ 
(2014-04-04). 
 
Fraurud, Kari, Bijovet, Ellen, ”Svenska med något utländskt”, Stockholms universitet, 
Språkvård 2006/3, 
http://www.biling.su.se/polopoly_fs/1.91422.1339483900!/Svenska_med_ngt_utl.pdf (2014-
05-25). 
 
Glaser Svensson, Matilda ”Kartellen och Timbuktu gör hotfull låt mot Åkesson”, 
http://www.svt.se/kultur/musik/sebbe-staxx-och-timbuktu (2014-02-18).  
 
Gustafsson, Martin, ”Swartling backar upp livstidsdömd”, Aftonbladet 14/6 2009, 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article11873572.ab (2014-03-06). 
 
Hallström, Nadia, ”Timbuktu håller igen”, Språktidningen 06 2011, 
http://spraktidningen.se/artiklar/2011/06/timbuktu-haller-igen (2014-03-07). 
 
Hjertén, Linda, ”Robyn sjöng på Petters bröllop”, Aftonbladet 21/8 2005, 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article10649881.ab (2014-05-06). 
 
Imdb, ”Richie Rich”, http://www.imdb.com/title/tt0110989/ (2014-05-05). 
 
Kartellen, Hemsida, http://www.jerrysolfeldt.com/kartellen/biografi/ (2014-03-06). 
 



50 

Larsson, Mats, ”Rörd Timbuktu prisades”, Dagens nyheter 4/12 2013, 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rord-timbuktu-prisades/ (2014-03-07). 
 
Lindberg, Kajsa, ”Jason ”Timbuktu” Diakité”, 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/126288?programid=2071 (2014-03-18). 
 
Musikguiden i P3: Soul med Mats Nileskär, ”Kartellen – underklassrebeller & banditer”, 
Sveriges Radio, 2014-05-01. 
 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2014-05-05). 
 
Nilsson, Christoffer, ”Linda Pira: Det blev nästa för mycket”, Aftonbladet 29/11 2013, 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article17930351.ab (2014-04-04). 
 
Nordström, Andreas, ”Den rapande ingenjören brinner för stadsplanering”, Dagens nyheter 
3/7 2012, http://www.dn.se/kultur-noje/musik/den-rapande-ingenjoren-brinner-for-
stadsplanering/ (2014-03-07). 
 
Petter, Hemsida, http://www.petter.nu (2014-02-11). 
 
Rapgenius, ”KRS-ONE- Sound of da police”, http://rapgenius.com/Krs-one-sound-of-da-
police-lyrics (2014-05-05). 
 
Slangopedia, http://www.slangopedia.se/ (2014-05-05). 
 
Spotify, ”Artistsök: Petter”, <iframe 
src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:70OYqWcYDDm2SJIRFmz3wo" 
width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe> (2014-04-
15).  
 
Spotify, ”Artistsök: Lilla Namo”, <iframe 
src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:18CkUrP3DrQk4uTjW7Z40w" 
width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe> (2014-02-
11).  
 
Spotify, ”Artistsök: Linda Pira”, <iframe 
src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:1HPc1Oqefe9rhrINjZRr30" width="300" 
height="380" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe> (2014-04-08). 
 
Sveriges radio, ”Här är alla vinnare på P3 Guld 2014”, 
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3964 (2014-02-18). 
 
Sverigetopplistan, ”Artikelinformation” http://www.hitlistan.se/ (2014-02-11). 
 
Synonymboken, ”Slå gul och blå”, 
http://www.synonymer.se/?query=sl%E5+gul+och+bl%E5 (2014-05-19). 
 
Radiofy, ”Artister mot nazister”, http://radiofy.se/artists/115037-artister-mot-
nazister/songs/1-det-har-ar-ditt-land (2014-05-19). 
 



51 

The free dictionary, http://www.thefreedictionary.com (2014-05-05).  
 
UNT kultur, ”Kvinnorepresentation på Kingsizegalan 2012-2014”. 
http://www.unt.se/kultur/kvinnorepresentation-pa-kingsizegalan-2012-2014-3040747.aspx 
(2014-04-08). 
 
 
Viita, Kristoffer, ”Jag trodde att jag var en löjlig förortsbrud”, Svenska dagbladet 9/9 2013, 
http://www.svd.se/kultur/linda-pira-jag-trodde-att-de-tyckte-jag-var-en-lojlig-
forortsbrud_8412810.svd (2014-04-04). 
 
Öresunds Översättningsbyrå, ”Multietniskt ungdomsspråk i Sverige og Danmark” 
http://www.danska-svenska.se/Ungdomssprak/rinkebysvenska_perkerdansk.htm (2014-05-
01). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 1: Kartellen och Timbuktu – Svarta duvor och vissna liljor 
Refräng: 
De gamla är inte fria  
å de unga får ingen framtid, 
ja, de tar dig och skickar hem dig, 
fast du bott här hela ditt liv, 
Svarta duvor dyker  
och liljor finns inte kvar 
men drömmen i oss lever  
trots att landet blir begravt 

Vers 1: (Sebastian Stakset) 
Mannen Reinfeldt det är en maskot, Bildt en riktigt killah 
Han målade sitt mästerverk i röd blood spillage 
Och fyra blankt svarta backspeglar stirrar på mig 
fem antenner och riktade mikrofoner 
Jag satt några timmar där och säpo, no biggie 
Det var nånting de sa: att jag har mordhotat Jimmie 
ha, Sebbe fucking Staxx gör vad han vill 
Så Säpo e ni med? här kommer ett hot till! 
Kungsgatan med Soran, hade jag varit med 
hade jag tagit järnröret och lagt dem i koma alla tre. 
yeah, Fuck SD med Jimmie i spetsen,  
sänker en sänker två, ja då springer nog resten, 
För vi färgade gator med programrebeller och soldater 
Bombarjackan blev kostym, de grep sin chans 
men rasism är ett resultat av ignorans, 

Ref. 

Vers 2: (Timbuktu) 
Palme fick ett nackskott SD fick en jackpott 
folket blev till fimparna i Anders Borgs askkopp 
Fuck dom, plöjde välfärden med en traktor 
lämna oss med dålig utbildning och en kass fond 
Asså, piskan viner tills vi går passgång  
Dunka Jimmie gul och blå hissa i en flaggstång 
Landet vi nu bor i är fan krokigare än kungen 
Drar till Djursholm och frågar brokigaste ungen 
Från stekpanna till underliga lekplatser och gungor 
Stenkantande massor och snedsnackade tungor 
mamma Svea har blivit iskallt gå till SMHI 
ge det tjugo vintrar till och sen förstår vi 
socialdemokrati, Alexander Bards idioti 
Din vardag som ny-liberalslav sitter väl fint 
Sverige baby, en boulevard av brustna drömmar 
Och det de än gång var vill de fan att du skall glömma 

Refr: 



 

Vers 3: (Sebastian Stakset) 
Svarta duvor dyker, alla växter vissnar 
Gamla sjuka sliter Reinfeldt släckte gnistan 
Jobba till 75, hur många blir 75? 
Dom e Cruella De Vill å vi är de fucking hundraen 
Bär mina svarta prickar och deras blickar flackar 
Har fått ont i huvet svär, så mycket skit de snackar 
De målar vit färg på svarta duvor, 
Medan familjen splittras av svensk-märkta kulor 
Fucking yes, jag är kontroversiell, mannen 
vit som fan därför darrar hela jävla makten, 
Ingen förebild för dina barn, 
men dina barn har blivit robbade på allt på min sida av stan 
Varför? kom igen det är mitt land, ditt land 
Fuck SD tills de skickas ut från riksdagen 
Svensk politik handlar bara om para 
Och det bästa med Sverige är Zlatan! 

Refr. 

Outro: 
Dom vill bygga ett land på hat 
På ignorans och rädsla 
nej tack det är bra 
vi behöver kärlek till varje människa 
Så i 2014 
får vi se vad vårt land är gjort på 

 
Och jag hoppas att jag får se att rasisterna försvann och att fascisterna försvann 
för hjärtat sitter där till vänster så tänk efter vilken sida ni vill skall leda detta land. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Bilaga 2: Lilla Namo – Höj volymen 
 
Vers 1: 
Jalla höj volymen om du känner för att tugga    
Höj upp den så mycket dina öron börjar ryka     
Aina de är bakom dig din bil har fått en skugga  
Höj volymen du hör inte när de visslar      
Woop woop det är ljudet från polisen   
Back inte bak du hör inte blåljusen    
Kör bara 50 i timmen kan inte åka dit len   
Stoppar dig ändå, sväng vänster vid höghusen   
(abow) Oh ho, konstapeln säg mig vad är dealen?  
Han ba ”mm, du har värsta fina bilen    
Väldigt värdefull har du påbrå från Syrien? 
Äger du en kiosk eller bara efterbliven? 
För Du kan inte lura oss, 
 Nej vi vet att du kör svarttaxi extrajobb 
Sänk din radio innan jag kallar på backup, Sockertopp,   
jag sänker åt dig det är för mycket hiphop” 
 
Refräng: 
Höj upp volymen så högt att det blir äckligt    
Höj upp volymen så högt att det blir äckligt    
Höj upp volymen så högt att det blir äckligt  
Är du delilo, rör inte min stereo fuck it    
*2 
 
Vers 2: 
Fuck va han gör mig lack, langar lite ortsnack,   
han fattar inte ett skvatt    
Jag ba: lyssna är du delilo, rör inte min stereo   
Den skivan är från ’92 men aina han bara klick på   
Jalla sluta stoppa sånna, du gör ingenting vettigt för   
Vi som bara ville tugga i vår ort   
Vi som bara ville tugga i vår ort 
Fett onödigt stoppa inte dem, de har tillräckligt  
För vissa snubbar de har ingen sysselsättning   
A-kassa, arbetslös utan nån ersättning    
Bor hemma fortfarande när de fyllt 30 
Inget SL-kort bara broshans S60     
Vi som bara ville tugga i vår ort 
Vi som bara ville tugga i vår ort 
Fett onödigt stoppa inte dem, de har tillräckligt   
Så höj upp volymen så högt att det blir äckligt  
 
Ref. 
 
Vers 3: 
Kolla runt er ni ser bara höghus   



 

Jag har räknat ut vart jag ska stå så det blir högljutt   
Så hela orten ekar men vill inte ha någon ekare  
För golare har inga polare, ni blir nekade  
Golare har inga polare, fattar du 
Ni golar ner volymen, ni blir hotade, tagga nu  
Golare har inga polare, så vi ringer runt 
För att gola ner alla golare, fattar du  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3: Linda Pira och Stor – Knäpper mina fingrar  
 
Vers 1: (Linda Pira) 
Klockan den var ett, var på plats 
exakt alla ville sitta där vi satt 
Dansgolvet becksvart, dansa som vid sexakt   
DJ:n växla musiken, svettas som på Sats   
III Na Na, känd från Brown och marijuana   
Som shuno Cobain från Nirvana   
Fidel Castro, camouflage och bandana   
Fiffelcashflow, vill ha gash som Rihanna  
Nej, Jag rullar aldrig solo    
Mina tjejer hypas upp av varje shuno   
Supermodeller utan nån portfolio   
Pumpar våran låt, skriker    
 
Refräng: 
Sa de hade stängt insläppet, knäppte mina fingrar  
och in, rullar hela min clique   
Trängde mig till baren, knäppte dem igen 
Shoo, börja blanda min drink   
Vi får allt som vi pekar på, Richie Rich   
Allt som du pekar på, Richie Rich   
Upp med händerna i luften så de ser 
Knäpper fingret varje gång vi gör entré 
 
Vers 2: (Linda Pira) 
Klockan den var tre när vi ax   
Exakt alla ville gitta när vi stack   
Shotgun i bilen, axa sick-sack   
Saxa i filen snabbt som Gunshot   
Knack, Knack, Knack dags att öppna nu fort  
Fem guldringar står och bankar på din port  
Gina dress right, Kraschar din fest som Lisa Left Eye        
 Yes I, Biggie best I, flow es a loca  
med en touch som Donnie Doka  
Alla dina rhymes och flows så mediokra   
Du är bara förband åt din deadline bitch   
Linda Pira med sin Redline clique, thats it   
 
Ref.  
 
Vers 3: (Stor)  
Shoo, när man var liten och man valde glass 
Grävde genom lådan i en kvart 
Måste inspektera hela sortimentet 
Sorter och smaker ifrån flera jävla kontinenter 
För jag har haft Pochahontas och Prinsessan Jasmine 
Gjort så Törnrosa somnat in, jävligt fin 
Gilla min dingaling, king som jag var lävi 



 

Kista Habesh Gäri, liknar Halle Berry 
Return of the Mack, Este rico suave 
Frankie did it my way, klubb hetare än Zimbawe 
Jag divar ju från Friday mina boys in the hood 
för yo Menace II society, up to no good 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4: Petter – Tills döden skiljer oss åt  
 
Vers 1: 
Ja-ja då var jag här igen 
det är inte färdigt än, trots vi är där igen. 
Vet jag vart dum, helt bäng i stunder 
jag vet jag kört bussen som jag slängt dig under. 
När allt faller så haglar det hårt 
och det blir värre med tiden, ju mer dagarna går. 
Ut och in på mig själv det här är logiskt 
när du står bredvid mig blir allting euforiskt. 
Sagt det förr och jag säger det nu 
det här är en soptippsvärld där jag känner mig ful. 
Släpp taget för du gör min dag 
vi är en ful jävla combo men lirar bra. 
Så kom kom följ med mig, ställ dig upp 
vi håller fortet idag, vägrar ge upp. 
Tredje gången gillt och jag flyttar hem 
så känn kärlek från mig för jag är en äkta vän. 
 
Refräng:  
Vi sa det först 
jag fäller en tår och du vet att jag gråter 
i samma båt tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
 
Vers 2: 
Trots att vinden vänt är det mer jag känt 
jag vet det går bra nu när vi ses igen. 
Verbala vendettor på natten 
och när gryningen kommer har vi löst debatten. 
Aldrig pissat på dig trots det va över nu 
är räddaren i nöden om du blöder nu. 
Det här är tidens tempo trots vi softar ner 
om livet är en bitch, jag är så mycket mer. 
Fast för evigt jag älskar din stil 
och jag vet vad du tänker du får aldrig min tid. 
Är vår resa ett tidsfördriv? 
Är våra minnen ett annat liv? 
men kom kom följ med mig och ställ dig upp 
du är min kärleksaffär som jag vägrar ge upp. 
Tredje gången gillt som vi gör det igen 
det var länge sen så bara välkommen hem. 
 
Refräng: 
Vi sa det först 
jag fäller en tår och du vet att jag gråter 
så länge sen nu kan jag se dig igen 



 

nu kan jag se dig igen 
nu kan jag se dig igen 
 
Vi sa det först 
ut och in på mig själv när jag tar det tillbaka. 
I samma båt tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
 
Vers 3: 
En resa för dem som verkligen vill nått 
vaken på natten däckar med en Stilnoct. 
Gamla till nya, vill ha dig tillbaka 
samma samma bara dig jag kan sakna. 
I framgång och motgång du hållit mig i handen 
sett dig med andra men du vet jag är mannen. 
Upp och ned du kan knäcka mig totalt 
tjugo år ihop och vi är fortfarande bra. 
Jag vet att det skaver, men vet att vi har det 
släpp in mig och släpp ner garden. 
Så kom följ med mig för dagen är vår 
det är dig jag vill åt, jag är mikrofonkåt. 
 
Ref.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5: Petter -Tills döden skiljer oss åt, markerad  
  

Ja-ja då var jag här igen 
det är inte färdigt än, trots vi är där igen. 
Vet jag vart dum, helt bäng i stunder   
jag vet jag kört bussen som jag slängt dig under.    
När allt faller så haglar det hårt    
och det blir värre med tiden, ju mer dagarna går. 
Ut och in på mig själv det här är logiskt 
när du står bredvid mig blir allting euforiskt.  
Sagt det förr och jag säger det nu 
det här är en soptippsvärld där jag känner mig ful.  
Släpp taget för du gör min dag   
vi är en ful jävla combo, men lirar bra.              
Så kom kom följ med mig, ställ dig upp 
vi håller fortet idag, vägrar ge upp.   
Tredje gången gillt och jag flyttar hem 
så känn kärlek från mig för jag är en äkta vän. 
 
Vi sa det först 
jag fäller en tår och du vet att jag gråter   
i samma båt tills döden skiljer oss åt    
tills döden skiljer oss åt 
tills döden skiljer oss åt 
 
Trots att vinden vänt är det mer jag känt   
jag vet det går bra nu när vi ses igen. 
Verbala vendettor på natten   
och när gryningen kommer har vi löst debatten.  
Aldrig pissar på dig trots det är över nu      
är räddaren i nöden om du blöder nu. 
Det här är tidens tempo trots vi softar ner  
om livet är en bitch, jag är så mycket mer.  
Fast för evigt - jag älskar din stil 
och jag vet vad du tänker du får aldrig min tid. 
Är vår resa ett tidsfördriv?    
Är våra minnen ett annat liv?   
men kom kom följ med mig och ställ dig upp 
du är min kärleksaffär som jag vägrar ge upp.  
Tredje gången gillt som vi gör det igen 
det var länge sen så bara välkommen hem. 
 
Vi sa det först 
jag fäller en tår och du vet att jag gråter 
så längesen nu kan jag se dig igen    
nu kan jag se dig igen 
nu kan jag se dig igen  
 
 



 

Vi sa det först 
Ut och in på mig själv när jag tar dig tillbaka 
I samma båt tills döden skiljer oss åt 
Tills döden skiljer oss åt 
Tills döden skiljer oss åt 
 
En resa för dem som verkligen vill nått    
vaken på natten däckar med en Stilnoct.   
Gamla till nya, vill ha dig tillbaka 
samma samma bara dig jag kan sakna. 
I framgång och motgång du hållit mig i handen  
sett dig med andra men du vet jag är mannen.  
Upp och ned du kan knäcka mig totalt   
tjugo år ihop och vi är fortfarande bra.   
Jag vet att det skaver, men vet att vi har det  
släpp in mig och släpp ner garden.   
Så kom följ med mig, för dagen är vår 
det är dig jag vill åt, jag är mikrofonkåt.   
 
Ref.  
 
	  
 


