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Abstract 

Previous research shows how music presents gender in different ways depending on the genre, 

and that music can affect the listeners' behaviour. There is also research that shows how gender 

is constructed in different social arenas and through people's way of expressing themselves and 

communicating. The purpose of this study is to investigate how lyrics within Swedish reggae 

and hip hop can express and construct gender by analysing artists' lyrics from a gender 

perspective. Based on a social constructivist perspective characterized by gender theories by 

Yvonne Hirdman, Raewyn Connell, Judith Butler, Candace west and Don H. Zimmerman, the 

results of the text analysis can be investigated as a source of construction, reproduction and 

maintenance of gender and gender stereotypes. The study also takes a didactic perspective 

where a reflection describes how the results of the study can influence the teaching in the 

school. The result shows that Swedish hip hop and reggae can be a source of both construction 

and reproduction and maintenance of sex and gender. Lyrics within hip hop constructs an ideal 

image of men as successful in the music industry, independent and as a drug user while the 

image of women can be described as an object owned by the man and also compared to other 

physical objects, such as money and weapons. Lyrics within reggae constructs an ideal image 

of men as charming, the promotion of equality and cannabis smoking while women are 

portrayed as and communicates that the women should be powerful, beautiful and equal or 

superior to men 
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1. Inledning 

 

Under större delen av mitt liv har jag haft ett brinnande intresse för musik, både när det kommer 

till konsumerande och producerande. Efter alla de år med musik som källa för ny inspiration, 

energi och även kunskap, har mina reflektioner kring ämnet styrts in på hur musik som 

förmedlande medium påverkar oss människor och vårt sätt att se på världen. Personligen kan 

jag erkänna att det som jag uppfattar som min identitet är präglad av den musik som jag 

konsumerat. Det vore inte orimligt att tro att alla de berättelser och de tolkningar jag tagit del 

av varit faktorer som spelat roll i skapandet av de perspektiv som jag utgår ifrån hur jag ser 

mig själv och andra människor. Frågan är hur musiken påverkar oss. Rimligt att tänka sig är 

att den kan påverka humör, känslor, prestation med mera, men även vårt synsätt och våra 

värderingar.  

 

I min blivande lärarroll blir en naturlig del att reflektera kring hur världen påverkar ungdomar 

på olika sätt. Svenskämnets syfte är trots allt att ge eleverna möjlighet att utveckla nya tankesätt 

och perspektiv på världen, människor och deras livsvillkor och erfarenheter genom litteratur, 

film och andra medier (Skolverket, 2011). Eftersom dagens ungdomar konsumerar musik mer 

eller mindre varje dag har tankarna om hur den musik som ungdomar lyssnar på verkar som 

identitetsskapande medel väckts. Det finns många intressanta frågor vi kan ställa oss om hur 

den rådande konsumtionen av populärkulturella medier påverkar människors perspektiv och 

tankesätt. Med inspiration från rådande diskurs gällande kön och genus har mitt fokus vandrat 

mot frågor gällande musik som könskonstruerande medium. Enligt Skolverket (2011) är ett av 

skolans uppdrag att främja jämställdhet i skolan. Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla 

sina intressen utan att fördomar angående vad som är manligt och kvinnligt står i vägen, 

eftersom målet är att pojkar och flickor ska få samma möjligheter både i skolan och i livet 

därefter. Därför kan en fråga sig ifall detta uppdrag innefattar att lärare och annan personal 

inom skolans värld breddar sin kunskap beträffande hur kön och genus konstrueras. Ett 

argument för att detta vore en god idé är att förståelse för hur människor i möte med varandra 

och med exempelvis musik kan förbereda oss lärare för åtminstone ett av de uppdrag som 

åligger oss.  
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1.1 Bakgrund 

 

I tidigare forskning har det undersökts hur kön kan konstrueras, förstärkas och upprätthållas 

genom kommunikation, socialt samspel och genom uttryck förknippade med kön och genus. 

Det finns även forskning som synliggjort hur könsstereotyper och genusordning speglas inom 

olika populärkulturella arenor såsom musik, litteratur och film. Vad som inte finns i samma 

utsträckning är hur mediernas framställning av kön kan påverka konsumenternas identitet, 

deras syn på sig själva och sin omvärld. Därför är förhoppningen att denna studie ska kunna 

bidra med ett perspektiv på hur dessa medier påverkar oss människor. I kapitel två redogörs 

för den forskningsöversikt som är relevant för studien som ämnar att undersöka hur låttexter 

inom svensk hiphop och reggae kan konstruera kön.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod undersöka hur musik kan konstruera 

och skapa kön på olika sätt. Inom ramen för studien är tanken att jämföra skillnader mellan hur 

genrerna svensk hip hop och svensk reggae konstruerar kön och genus. Det innebär att en 

genusanalys krävs för att undersöka hur män och kvinnor samt sexualitet porträtteras i musiken, 

för att därefter diskutera på vilket sätt texterna kan vara könskonstruerande. Tanken är att kunna 

bidra med kunskap gällande hur musik som konsumeras av framför allt ungdomar kan påverka 

deras syn på sitt eget och andras kön. I studien kommer även en diskussion äga rum som är 

inriktad på svensklärarens roll i elevernas möte med kulturella medier. Studiens syfte vilar på 

besvarandet av följande frågor: 

 

Hur kan låttexter inom hiphop och reggae göra kön? 

 

På vilket sätt skiljer sig låttexterna inom hiphop och reggae åt i sin roll som könskonstruerande? 

 

Hur kan studiens resultat användas ur ett didaktiskt perspektiv? 



3 

 

 

1.3 Disposition 

 

Studien är indelad i kapitel som redogör innehållet strukturerat under tillhörande underrubriker. 

Dessa sammanfattas här i syfte att bidra till struktur för studiens innehåll och stötta läsaren att 

skapa en övergripande blick för vad olika kapitel innehåller.  

 

Det andra kapitlet Tidigare forskning presenterar den tidigare forskning som är relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Här sammanfattas forskning som berör ämnena genus i 

relation till musik, hur musik kan påverka människors beteende, samt två korta 

sammanfattningar över svensk hiphop och reggae.  

 

I det tredje kapitlet Teori sammanfattas det teoretiska ramverk som används som verktyg för 

analysen och ligger som grund för att materialet ska kunna förstås ur ett genusvetenskapligt 

och socialkonstruktivistiskt perspektiv. De teoretiker som presenteras i kapitlet är Yvonne 

Hirdman, Raewyn Connell och Judith Butler. 

 

Det fjärde kapitlet Metod redogör för studiens metod och förklarar undersökningens process. 

Här presenteras också de tankesätt vilka ligger som grund för det hermeneutiska 

förhållningssättet samt några kritiska perspektiv gentemot metoden. I detta kapitel presenteras 

också det material som den empiriska datan utvunnits från och som analyseras i studien.  

 

Det femte kapitlet Resultat presenterar resultatet av analysen och är strukturerat under följande 

teman baserat på de mönster som analysen visar existerar i låttexternas innehåll: Droger och 

kriminalitet, framgång genom musik samt genusordningen. Här visas ett kvantitativt perspektiv 

på hur många artister och låttexter som berör de olika ämnena, samt en kvalitativt fokuserad 

analys över texternas innehåll och hur de har tolkats.  

 

I det sjätte kapitlet Diskussion följer en diskussion gällande hur studiens resultat kopplas till 

könskonstruktion och hur texternas innehåll kan skapa eftersträvansvärda könsideal. 
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Det sjunde kapitlet Didaktisk implikation består också av en diskussion av reflekterande 

karaktär där resultatet av studien kan ses ur ett didaktiskt perspektiv i relation till skolans 

centrala innehåll och hur svensklärarens roll påverkas av det. 
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Musik och kön 

 

Kalle Berggren (2014) har undersökt hur genus speglas inom hiphopkulturen genom att 

analysera låttexter från olika hiphopartister och kategorisera dessa med hjälp av bland annat 

Raewyn Connells maskulinitetsteori. Syftet med Berggrens studie är att bidra med kunskap 

inom genusforskningen genom att synliggöra olika intersektionella perspektiv på 

förekommande fenomen inom hiphopmusiken. De tydligaste kopplingar som Berggren (2014) 

belyser i sin avhandling är de till sexualitet, klass, etnicitet och kön samt hur dessa perspektiv 

utmärker sig tillsammans med olika maktstrukturer och eftersträvansvärda attribut. Resultatet 

av Berggrens (2014) undersökning visar att texternas innehåll varierar beroende på vilken 

klasstillhörighet artisterna hör till. Däremot är en gemensam faktor att texterna ofta centrerar 

kring kritik mot att människors livsvillkor är grundade i etnicitet och klasstillhörighet. Något 

som utmärker sig bland de manliga artisternas texter är förstärkande och reproduktion av den 

heterosexuella normen genom att påvisa i texterna att vänskaplig kärlek mellan män är något 

positivt medan de samtidigt tar avstånd till homosexualitet. Något som är utmärkande i texterna 

som är skrivna av kvinnliga artister är kritik mot ett icke jämställt samhälle och mot mäns våld 

gentemot kvinnor.  

 

Kalle Berggren (2016) har även fokuserat mer specifikt på den svenska hiphopen. I denna 

artikel genomförs en genusanalys med fokus på maskuliniteter och hur svenska hiphoptexter 

kan kopplas till våld och föräldraskap. Med hjälp av en intersektionellt inriktad genusanalys av 

ett urval svenska hiphoplåtar från 1990-talet och fram har Berggrens (2016) undersökning 

resulterat i några nämnvärda sociala fenomen. Texterna rymmer en skildring av mammor som 

starka, ansvarsfulla och omsorgstagande medan pappor ofta är en källa till våld och/eller 

besvikelse. Frågan hur dessa texter konstruerar våld är mer komplext då Berggren (2016) 

förklarar att texterna kan tolkas som källor till att både upprätthålla våldsdiskurser och 

samtidigt undergräva dem. Ofta sker detta parallellt och lämnar texterna öppna för olika 

tolkningar. Beroende på tolkning så kan det ena vara mer primärt än det andra och Berggren 

(2016) anser att det är viktigt att inte ta alltför lättvindigt på att texterna legitimerar eller ställer 

sig emot våldsbeteenden. Något som också är anmärkningsvärt i undersökningen är att de 
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manliga låtskrivarna uttrycker en inställning att bryta det mönster som talat för att pappor 

framför allt varit upphov till besvikelse. Istället beskriver de sig själva som pappor med sina 

barn som högsta prioritet att skydda och älska.  

 

Hanna Larsson Werle & Sara Petersson (2018) undersöker hur kvinnor framställs inom den 

karibiska musiken med fokus på genrerna soca och dancehall genom en kvalitativ metod 

grundad på innehållsanalys och observationer. Studiens syfte är att undersöka hur den karibiska 

musiken framställer kvinnor och hur beskrivningarna kan påverka de sociala normerna i 

samhället. Resultatet av undersökningen visar inte bara hur kvinnor framställs i musiken, utan 

även existerande ideal för hegemonisk maskulinitet. Det centrala för hur idealmannen bör vara 

enligt studien kan beskrivas som modig, stark och framgångsrik. Det som kan sägas vara 

anmärkningsvärt när det gäller hur kvinnor framställs i den analyserade musiken är att kvinnan 

är underordnad mannen. Kvinnan beskrivs som en ägodel ur männens perspektiv. Dessutom 

värderas kvinnan utefter hennes förmåga att uppfattas som “ren och fin” eller om hon är 

“smutsig” eller “slampig”. Något som också är centralt i analysen är den objektifiering av 

kvinnor som kan tolkas i texterna. Fokus ligger framför allt på deras kroppar och hur väl de 

kan tillfredsställa männen genom sitt sätt att röra sig eller hur de ser ut. Vad som också framgår 

i studien är att karibisk musik har en tendens att uttryckas genom starka sexuella ord och att 

den dessutom skulle kunna tolkas som en vulgär musikgenre.  

 

Mikael Sarelin (2012) har undersökt hur maskuliniteter speglas inom musikgenren blackmetal. 

Studien fokuserar på de uttryck som artister inom blackmetalscenen ger uttryck för och har 

därför samlat in empiri genom intervjuer, observationer och analyser av artisternas texter för 

att sedan visa hur maskulinitet uttrycks inom genren. Sarelin (2012) menar att studien pekar på 

att det centrala inom genren består av kritik mot samhället i olika former. Framför allt två 

återkommande gestaltningar av maskulinitet är extra nämnvärt och i studien kallas dessa 

gestaltningar för Krigaren och Transvestiten. Krigaren är en form av yttre uttryck som innebär 

att männen på scenen klär sig i svarta kläder, ofta läder, patroner från skjutvapen och 

ansiktsmålningar som ska efterlikna döda människor. Tanken är att detta ska vara en överdriven 

gestaltning av den hegemoniska mannen som strider, och i detta fallet tas striden mot 

kristendomen. Transvisiten är istället manliga artister som uppträder på sätt som strider mot 

den hegemoniska maskuliniteten genom att klä sig i burlesque- eller dragshowliknande kläder 

och smink, såsom latex, korsetter och läppstift. Tanken är att denna gestaltning ska chockera 
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publik och lyssnare och att det ska uttrycka kritik mot den heterosexuella och hegemoniska 

maskulina normen. 

 

Peter Fisher och Tobias Greitemeyer (2005) presenterar en rad studier som gjorts för att 

undersöka kopplingen mellan musik och aggression. I dessa studier har både män och kvinnor 

fått lyssna på vad forskarna kallar för neutral musik, samt musik med kvinnofientliga 

respektive mansfientliga texter. Undersökningarna visade tydliga resultat som pekar på att män 

är mer benägna till våld, aggression och hämnd gentemot kvinnor efter att ha lyssnat till 

kvinnofientlig musik. Kvinnor visade däremot inte denna tendens mot män efter att ha lyssnat 

på mansfientlig musik. Fisher & Greitemeyer (2005) menar att musik i detta fall kan fungera 

som en sorts kommunikation som utvecklar kognitiva strukturer hos män. Eftersom den 

kvinnofientliga musiken uttrycker hat mot kvinnor och rättfärdigar agerande som upprätthåller 

genusordningen kan den alltså påverka lyssnaren på ett sätt som går i linje med musikens text. 

Resultaten om iakttagelserna är mycket relevant för föreliggande studie som bygger på att 

undersöka hur musik kan påverka människors könsuppfattning, både hos sig själva och andra.  

 

 

2.2 Reggae och hiphop 

 

Kristian Lönner (2010) skriver om musikgenren reggae och historien bakom dess framväxt i 

världen och även i Sverige. Historiskt sett förklarar Lönner (2010) att reggaen växte fram från 

förorterna på Jamaica och den mest kända ikonen för den tidiga reggaen är Bob Marley som 

skördade stor framgång under 1970-talet. Bob Marleys musik spred sig även relativt snabbt till 

Sverige och det tog inte speciellt lång tid innan musikstilen etablerade sig bland svenska 

musiker. Enligt Lönner (2010) bör Peps Persson tituleras som den svenska reggaens stora 

pionjär men han följdes snart av andra. Den tidiga reggaen hade tydliga kopplingar till 

rastafarikulturen med sitt innehåll mot rasism och andra orättvisor i samhället. Den svenska 

reggaen tog med sig begrepp som kommer ifrån den jamaicanska reggaen som till exempel 

“babylon” som fungerar som symbolisk term för negativa företeelser i samhället. Däremot har 

inte den svenska reggaen varit någon utmärkande förmedlare av rastafari. När väl den moderna 

svenska reggaen kom så influerades den enligt Lönner (2010) snarare av hiphop, punk, folk 

och pop snarare än den jamaicanska reggaen och representeras idag av artister som Kalle Baah, 
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Kapten Röd, Syster Sol och Kultiration. Några centrala teman i den moderna reggaen kretsar 

dock fortfarande kring kritik mot homofobi och kvinnoförtryck, frihet att bruka cannabis och 

att stå emot orättvisor i samhället. Bandet Kultiration framför ofta texter med ett mer andligt 

tema och ett vanligt förekommande tema i bandets texter uppmanar till att ta hand om jorden. 

Centralt i många texter skrivna av dagens svenska reggaeartister är hur förortsliv och 

kriminalitet har kopplingar till sämre förutsättningar för en bra framtid och hur människor vars 

liv är präglat av detta blir orättvist behandlade av samhället.  

 

Mads Krogh & Birgitte Stougaard Pedersen (2008) redogör bland annat för den svenska 

hiphopens framväxt. Hiphopen har sina rötter i förorterna kring New York, USA. Redan i slutet 

på 1970-talet började svensk hiphop att växa, men det var inte förrän 1994 som genren rotades 

och blev mer än en undergroundkultur. Detta år släppte nämligen Latin Kings sin första skiva 

och var unik med att kombinera framgång med rap på svenska. Redan i ett tidigt stadium var 

den svenska hiphopens låttexter riktade mot rasism, social marginalisering och utanförskap. 

Latin Kings debutskiva var det startskott som satte en prägel på hur temat inom svensk hiphop 

skulle uttryckas. De rappade på förortssvenska och framstod som representanter för 

Stockholms förorter. Därefter har svensk hiphop ofta uttryckt skiljelinjen mellan olika klasser 

i samhället med fokus på förorten som en plats som ligger utanför samhället. Samtidigt har 

förorten blivit en slags metafor inom hiphop för gemenskap och stolthet för de som bor där. 

Idag är hiphopen en väl spridd genre i Sverige och musiken har flera subgenrer som berör 

många olika samhälleliga strukturer (Krogh & Stougaard Pedersen, 2008). 
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3. Teori 

 

Eftersom de frågeställningar som studien har för avsikt att besvara kräver en analys ur ett 

genusperspektiv så är det viktigt att utgå från genusforskningen som kan hjälpa till att förstå 

genus och kön. Tanken är att de genusteoretiker och forskare som nedan presenteras ska bidra 

med förståelse för hur kön kan iscensättas, uttryckas, reproduceras och konstrueras samt vilken 

relation kön och könstillhörighet har till varandra och omvärlden.  

 

 

3.1 Genussystemet 

 

Yvonne Hirdman (2004) är en av de svenska genusforskare som bidragit till vidare förståelse 

om hur kön och genus skapas och framför allt upprätthålls. Hirdman (2014, s.52) förklarar det 

hon kallar genussystemet som ett mönster som upprätthåller den uppfattade skillnaden mellan 

män och kvinnor. Hon menar att detta mönster grundas i en logik som håller genussystemet 

vid liv. Denna logik kan beskrivas som en fastställd regel som trots att samhället genom tiderna 

förändrats och utvecklats alltid hållit genussystemet relativt statiskt. Den logik som ligger 

bakom genussystemet är för det första att manligt och kvinnligt kön är åtskilda. Den andra är 

att manligt kön ses som utgångspunkt, alltså norm. Detta i sin tur skapar en dikotomi mellan 

könen och de ses som varandras motpoler och underbyggs dessutom av stereotypa könsroller. 

Dessa könsroller kommuniceras på olika sätt, bland annat genom människors sätt att klä sig, 

tala, agera och tänka. Samtidigt förstärks och reproduceras könsrollerna på grund av den rädsla 

som människor kan känna för att förknippas med det som ligger utanför de förväntningar som 

finns kopplade till deras kön. Detta i sig skapar en känsla av könstillhörighet, vilket i sin tur 

innebär viljan att uppnå de attribut som är uppfattas som eftersträvansvärda i könsgruppen.  
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3.2 Könskonstruktion 

 

En annan av de teorier som är centrala för studien och som ligger som grund för analysen av 

materialet är Raewyn Connells maskulinitetsteori. Connell (1999, s.100–111) har i sin 

forskning delat in olika maskuliniteter i kategorier för att vidare kunna förklara hierarkin som 

råder mellan olika kön, sexualiteter och maskuliniteter. Dessa kategorier kallar Connell (ibid) 

för den hegemoniska, delaktiga, marginaliserade och underordnade maskuliniteten. Inom 

ramen för studien kommer framför allt den hegemoniska och den underordnade maskuliniteten 

undersökas i materialet. Med hegemonisk maskulinitet menar Connell (1999, s. 102) den 

allmänna uppfattningen av idealmannen och hur denne ska bete sig och se ut. Den hegemoniska 

mannen är det ideal som besitter de attribut som är eftersträvansvärda hos män som könsgrupp 

och kan beskrivas som en stereotyp som praktiserar mäns överordnade position gentemot 

kvinnor i samhället. De attribut som den hegemoniska mannen besitter kan variera mellan olika 

tider och kulturer, men i vår tid kan detta exemplifieras med vältränad, lång, allmänbildad, 

framgångsrik och tekniskt kompetent. Detta innebär att män som lever upp till dessa attribut 

och som samtidigt legitimerar mannen som överordnad, praktiserar den process som innebär 

att sträva efter hegemonisk maskulinitet.  

 

Den underordnade maskuliniteten är också central för studien då denna kategori på vissa sätt 

kan liknas med femininiteter, åtminstone vad beträffar underordning. Underordnad 

maskulinitet är något som uppnås genom att nå upp till det som kan uppfattas som motsats till 

den hegemoniska maskuliniteten. Män inom denna kategori kan beskrivas som ett hot mot 

genusordningen då de besitter det manliga könet men eftersträvar eller besitter feminina 

attribut, vilket i sin tur placerar dem i en underordnad position enligt teorin. Exempel på män 

som placeras temporärt eller permanent i den underordnade maskuliniteten är de män som utgör 

en felaktighet enligt det eftersträvansvärda hos män. Detta kan innebära att männen i fråga är 

homosexuella, eller att de stämplas som fega, mesiga eller svaga. 

 

I teorin beskrivs också den kvinnliga motsvarigheten till den hegemoniska maskuliniteten. 

Detta kallar Connell (1999) för betonad femininitet och bygger på relationer till den 

hegemoniska maskuliniteten. Den betonade femininiteten är resultatet av den underordnade 

positionen som kvinnor har i relation till män och uttrycks i linje med mäns intressen och 
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önskemål. Alltså grundas denna femininitet i hur män anser att kvinnor ska vara, vilket 

resulterar i en allmän uppfattning om ämnet på grund av mannen överordnade position i 

samhället.  

 

När det gäller könskonstruktion utgår Connell (1987) från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Detta betyder att hon anser att kön är något som skapas inom den sociala sfären i 

mötet och samspel människor emellan och alltså inte något människan föds med. Enligt detta 

perspektiv så skapas kön också genom förväntningar kopplade till föreställningar som är 

förgivettagna hos olika könsgrupper. Liksom Hirdman (2004) utgår Connell (1999) från att 

dessa könsgrupperingar skiljs åt och att mannen ses som överordnad kvinnan. Samma 

definition av kön kommer vara utgångspunkten för denna studie. 

 

Judith Butler (2007), en av de mest uppmärksammade genusteoretikerna i USA är också av 

åsikten att kön är något som konstrueras socialt i mötet mellan människor. Hon menar att vi 

hela tiden uttrycker kön genom vårt sätt att agera och tala och att människan placeras in i en 

könsroll redan från födseln. Butler (2007) menar att alla dessa handlingar är delaktiga i 

upprättelsen av genussystemet och bidrar alltså till den ojämna hierarkin som finns mellan det 

manliga och kvinnliga könet. De handlingar som män och kvinnor utför och som dessutom 

reproducerar den allmänna uppfattningen om olika kön och sexualitet kallar Butler (2007) för 

performativitet. Hon menar alltså med detta begreppet att kön är något som människor “gör” 

snarare än att det är något en “har”.  

 

Candace West och Don H. Zimmerman (1987) redogör för hur kön och genus skapas samt hur 

perspektivet på skillnaden mellan socialt och biologiskt kön sett ut under genusforskningens 

framväxt. West & Zimmerman (1987) menar att genus inte nödvändigtvis är något som 

individer har, utan snarare gör genom att interagera med sin omgivning och samtidigt uttrycka 

det som anses vara attribut kopplade till antingen manligt eller kvinnligt kön. Detta sker genom 

olika sociala faktorer och påverkas av det som på en samhällsnivå anses stämma överens med 

hur en man eller kvinna ska vara. Alltså bygger könskonstruktion enligt West & Zimmerman 

(1987) på människors behov av att vara sociala och att passa in i den sociala gruppen, något 

som i sin tur påverkar människors kommunikationssätt och får dem att sända ut signaler som 

går i linje med tillhörande könsattribut. Vidare förklarar West & Zimmerman (1987) att detta 
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fenomen bland annat existerar för att kunna sätta sociala regler som den biologiska 

könsskillnaden innebär för vårt sociala liv. Utan de könskodade signalerna skulle det vara 

svårare att avgöra ifall människor i omgivningen är män eller kvinnor, vilket innebär att de 

uttryck som är könskodade blir viktiga för att de sociala regler som finns ska kunna 

upprätthållas och följas. Detta är relevant för studien då detta perspektiv kan vara delaktig i 

skapandet av förståelsen över hur kulturella kommunikationssätt och uttryckssätt kan bidra till 

att konstruera och reproducera kön och synen på kön. Detta eftersom musik alltid varit och 

fortfarande är en inflytelserik och stor arena för människans sociala liv.  
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4. Material och Metod 

 

I detta kapitel beskrivs metoden som använts för att besvara studiens frågeställningar inklusive 

urval, bortfall samt hur forskaren gått tillväga. I studien används en metod som grundas i 

hermeneutiken och går ut på framför allt kvalitativa tillvägagångssätt. Det innebär att analysen 

i mångt och mycket utgörs av forskarens egen tolkning av materialet. Den hermeneutiska 

cirkeln är en metod som legat som inspirationskälla bakom den metod som använts i studien 

och kan sammanfattas enligt följande. Utgångspunkterna för den hermeneutiska cirkeln är för 

det första förkunskap till källmaterialet, vilket är förutsättningen för att kunna tolka källmaterial 

kopplade till kultur, kommunikation eller andra sociala fenomen. Därefter krävs vidare 

kunskaper för att kunna vidga perspektivet på materialet. Detta är nödvändigt eftersom 

materialets innehåll kan kräva nya kunskaper för att inte misstolkas. Värt att nämna är att den 

tolkning som sker i mötet med materialet alltid är präglat av mänskliga faktorer och därmed 

kan det tolkas olika beroende på vem som möter materialet i fråga. Efter att forskaren tagit del 

av kunskap som är relevant för att tolka materialet utförs en analys. Den genomförs i mötet 

med materialet och med hjälp av forskarens tidigare och nya kunskaper i linje med det 

teoretiska ramverk som verktyg (Berglund, 2015). Eftersom analysen utgörs av mänsklig 

tolkning finns det en del fenomen som forskaren bör vara medveten om innan analysen. 

Relevant för denna studie är det som Berglund (2015) kallar för bias. Den svenska 

översättningen för detta skulle kunna vara vinkling eller möjligtvis fördom. Det Berglund 

(2015, s.125) belyser är att forskarens förförståelse om materialet kan påverkas av dennes 

förutfattade meningar, vilket i sin tur kan leda till att analysen delvis består av fördomarna som 

påverkade tolkningen från början. Detta bör ses som en problematik inom hermeneutiken men 

är samtidigt svår att undvika helt och hållet. Därför är det viktigt för forskaren att kontinuerligt 

återgå till materialet efter ny kunskap eventuellt vidgat dennes perspektiv. Nedan presenteras 

en mer detaljerad redogörelse för metoden i just denna studie. 
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4.1 Material och urval 

 

Det material som analyseras i studien utgörs av en rad låttexter tillhörande artister inom 

musikgenrerna reggae och hiphop. Eftersom studiens syfte bland annat är att jämföra hur dessa 

två genrer skiljer sig åt i sina roller som könskonstruerande har lika många låtar från lika många 

artister från vardera genre valts ut för analys. Urvalet består av fem artister från vardera genre 

samt två låtar från vardera artist, vilket resulterar i totalt 20 låttexter. För att urvalsprocessen 

skulle leda till relevant material undersöktes flertalet digitala plattformar där musiken delas in 

i genre samt redovisar hur många gånger låtarna spelas. Däremot lades störst vikt på Spotify 

av hänsyn till den undersökning som gjordes av organisationen Svenskarna och internet 2018 

som visar att 77% av alla mellan 16-25 år lyssnar på Spotify dagligen. De digitala plattformar 

som granskats för detta ändamålet är Spotify, Last.fm, och Youtube.com. De presenterade 

artisterna och låtarna är de som utmärkte sig för att vara mest populära inom respektive genre. 

Däremot är det betydligt fler som lyssnar på svensk hiphop än på svensk reggae via dessa 

digitala plattformar. Insamlingen av data har inneburit kontinuerligt lyssnande samt läsning av 

det utvalda materialet. 

 

Hiphop: 

● Ant Wan - Kall 

● Ant Wan - Sativa 

● Petter - Längesen 

● Petter - Se på mig nu 

● Ken Ring - Nu måste vi dra 

● Ken Ring - Själen av en vän 

● Näääk - Blåser min rök 

● Näääk - Så jag lever mitt liv 

● Einar - Fusk 

● Einar - Katten i trakten 

 

Reggae: 

● Kapten Röd - Ju mer dom spottar 

● Kapten Röd - Saknade vänner 
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● General Knas - 12/12 

● General Knas - Hetare än Lava 

● Syster Sol - Kärleksrevolt 

● Syster Sol - Gillar din vibe 

● Kalle Baah - Bulleribock 

● Kalle Baah - Små svarta änglar 

● Kultiration - En timme kvar att leva 

● Kultiration - Lejoninna 

 

 

4.2 Avgränsningar 

 

Några av de faktorer som spelat en avgörande roll i urvalsprocessen kan påverka studiens 

generaliserbarhet och reliabilitet, men kan också motiveras. I urvalsprocessen valdes aktivt 

engelska låttexter bort på grund av att undersökningen sker inom ramen för svenska språket.  

Något som också är värt att nämna är att det givetvis finns många fler texter som är relevanta 

för analysen. Den kvantitet som materialet avser är avgränsat i hänsyn till studiens omfattning 

och tidsbegränsning.  

 

Materialet som analyseras består i huvudsak av låttexter på svenska, men många texter inom 

genrerna innehåller både slang med rötter i engelskan och från jamaicansk kreol, vilket är en 

form av engelska som talas på Jamaica och officiella engelska ord. Det innebär att definitionen 

“svenska” i detta fallet rör sig utanför ramarna för det officiella svenska språket och kommer 

också analyseras för att materialet ska kunna tolkas som helhet.  

 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

 

Innan resultatet kunde dokumenteras har forskaren, i linje med Berglunds (2015) förklaring av 

den hermeneutiska cirkeln, genomgått kontinuerlig lyssning och läsning av materialet. 

Parallellt med det har avsikten varit att fördjupa kunskapen gällande ämnet och materialet 
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genom att ta del av annan musik av artisterna, reflektion om musikens betydelse samt litteratur 

som berör ämnet. Jamaica - Sverige tur och retur: berättelsen om svensk reggae, Hiphop i 

Skandinavien och Svensk hiphop är exempel på sådan litteratur. Detta har varit en påverkande 

del av studien för att bättre förstå artisternas lyriska uttryck. För att studiens syfte och 

frågeställningar ska kunna uppnås och besvaras har materialet bearbetats kvalitativt i linje med 

studiens teoretiska utgångspunkter. Här har den tolkning som lett till analysens resultat präglats 

av ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt som går i linje med Hirdmans (2004), Connells 

(1987, 1999) och Butlers (2007) genusteorier. På detta sätt har analysen fortskridit och skapat 

samband mellan de teoretiska utgångspunkterna och materialet, vilket presenteras i resultatet.  
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5. Resultat  

 

5.1 Genusordningen 

 

Resultatet visar att vissa låttexter i studien beskriver någon form av porträttering av kvinnors 

och mäns maktposition som bekräftar eller reproducerar genusordningen. Eftersom 

övervägande del av materialet är representerade av män så kan även materialet tolkas som en 

mansdominerad arena där perspektivet som ges genom låttexterna bör tolkas från mannens 

perspektiv om inget annat anges. Samtliga artister och låttexter som utgör materialet uttrycker 

kön och/eller värderingar kopplade till tillhörande eller motsatt kön. Detta är ett resultat av att 

texterna är skrivna av offentliga män och kvinnor som genom sina uttryck påverkar sina 

lyssnare i liten eller stor utsträckning. 

 

Sättet artisten Näääk porträtterar genusordningen i sina texter kan beskrivas som 

reproducerande. Han beskriver sig själv som en person som är framgångsrik beträffande inte 

bara musik, utan också ekonomiskt, sitt utseende och att han är attraktiv ur kvinnors perspektiv. 

Dessa beskrivningar kan tolkas som uppnådda mål i strävan mot den maskulina hegemonin 

eftersom de går i linje med de attribut som idealmannen eventuellt bör besitta. Några av de citat 

som belyser dessa attribut ser ut enligt följande: “Men nu jag står där på scenen springer fram 

och tillbaks. Och folket dom är hype och lägger handen mot tak” (Blåser min rök), “Och folk 

dom säger Näääk-attack var den som höjde standarden” (ibid), “Men har cash på fickan dag in 

och dag ut” (ibid) och “Framför mig. Vacker tjej” (Så jag lever mitt liv). Vad som också kan 

anses vara reproducerande av genusordningen och med det den maktordning som innebär att 

män är överordnade kvinnor, är perspektivet artisten har på kvinnor. Texterna beskriver 

nämligen artisten som någon som står i centrum bland kvinnorna, vilket kan tolkas ge denne 

en känsla av äganderätt över kvinnor och exemplifieras i citaten “Kanske plocka hem madam 

som står och dansar där borta” (Så jag lever mitt liv) och “Det står en lady bakom mig så 

Näääken låter henne gå” (ibid). Analysen visar också yttranden som talar för att artisten ser 

kvinnor som objekt som dessutom bedöms utefter sitt utseende, vilket exemplifieras i citatet 

“Framför mig. Vacker tjej. Ni vet en 10 poängare. Ni vet en såndär tjej man aldrig skäms för 

att hänga med” (ibid). Andra yttranden som upprepas i artistens texter tyder på att denne inte 

lägger stor vikt vid vad andra människor tycker om hans beteende. “Spelar ingen roll vad ni 

vet vevar rutan min ner och ba blåser min rök på er” (Blåser min rök) är ett av de citat som 
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rimligtvis kan tolkas som ett yttrande för att markera vad artisten tycker om andra människors 

åsikter beträffande honom själv.  

 

Einars låttexter bidrar med ett underlag för en tolkning som delvis påminner om Näääk. Även 

dessa texter kan tolkas som reproducerande av genusordningen beträffande både de 

maktposition som mannen framställs i samt dennes relation till kvinnan som underordnad. 

Einar framställer sig som högt uppsatt i hierarkin i refrängen som lyder “Jag har en guzz, och 

hon e fusk. Och hon vill vara med mig nu för jag e störst” (Fusk) och i linje med det även blir 

attraktiv för kvinnor på grund av sina pengar i citatet “Hon vill va med mig o bli känd. Du blev 

intresserad, du såg massa sedlar” (ibid). Texterna tyder på att Einar strävar efter och delvis 

uppnår attribut inom den hegemoniska maskuliniteten och denna tolkning blir tydligare då 

texterna visar hur artisten jämför kvinnan med andra objekt denne äger. Tydligast kan det ses 

i citaten “Och jag kommer hålla i dig som jag håller i min gun” (ibid), ”Och du är number one 

om man räknar bort min bram” (ibid) och “Hon och jag är som jag och min glock babe” (ibid) 

där kvinnan värderas under eller lika med artistens pistol. Sättet som kvinnan värderas på kan 

kopplas till hennes utseende eller kropp när hon uppmanas att “skaka den i takt” (ibid), när 

“Hon vill vara naken och vänd” (ibid) eller beskrivs som “Hon är inte fin hon är vacker” (Katten 

i trakten). Dessutom tyder texterna på en uppfattning om mannen roll som kvinnans beskyddare 

i citatet “Hon behöver inga ögon i nacken. Men om nån' kommer och testar då jag får ner han 

på backen” (ibid). Däremot finns det underlag för att tolka artistens relation till andra män som 

viktigare än kvinnor i citatet “Jag kom hit för något, och det är pengarna förlåt. Ingen tid för 

nån, no no. Delar bara med min bro” (Fusk).  

 

I de texter som Petter skrivit kan analysen urskilja ett innehåll som pekar mot att mannen anses 

som åtråvärd och stabil, vilket även i detta fall kan ses som en koppling mellan artisten och 

dennes strävan mot bilden av idealmannen. Mannens åtråvärda ställning beskrivs genom den 

refräng som lyder “Se på mig nu. Har speglat mig i timmar för att hitta nån som du” (Se på mig 

nu) och som sjungs av Linnea Henriksson, vilket innebär perspektivet i de textraderna bör 

tolkas ur ett kvinnligt perspektiv. Låten som helhet framställer mannen i en position där han 

har möjlighet att välja att vara med två olika kvinnor, vilket också sätter honom i en position 

som utstrålar flera möjligheter att göra aktiva val, medan kvinnorna i texten förblir passiva och 

beroende av mannens val. Mannens position speglas till exempel i textraderna där han verkar 

pendla mellan de olika val han har att välja mellan: “Det är då jag ser dig i vimlet. Gör vad som 
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helst, jag kan dra ringen av fingret” (ibid) och “jag är kvar vid min flickvän” (ibid). I låten 

Längesen porträtteras mannen som en stabil punkt i kvinnans liv när Veronica Maggio sjunger 

refrängen “Varje gång är som den första gång vi sågs. Även om det är över nu. Allting har 

förändrats. Men du finns kvar. Allt var svävande men nu så ser jag klart”. 

 

I Ken Rings texter får mannen en annan beskrivning och ger inte lika tydliga perspektiv för 

mannens relation till andra kvinnor. Texterna fokuseras i stora drag på artisten själv och ger en 

bild av en framgångsrik hiphopartist, en kärleksfull pappa samt en person med stark relation 

till sina manliga vänner. Det som tyder på att även Ken Ring är präglad av den hegemoniska 

maskuliniteten är att han beskriver sig själv med de positiva attribut som förknippas med det 

manliga idealet. Texterna kan tolkas som en självbekräftelse att han lyckats med musiken i 

textraderna “Fick ett hederspris förra året” (Själen av en vän) och “Det var vi som fan gjorde 

hela hiphop” (ibid). Dessutom skapar han bilden av den kärleksfulla pappan i textraderna “Till 

mina fina barn, ni är mitt hela liv. Jag älskar när ni tar era små kliv” (Nu måste vi dra) och “Du 

skulle sett hur dom ser ut, dom är så vackra. Vem kunde tro att jag skulle bli en pappa?” (Själen 

av en vän). Exempel på hur artisten porträtterar sin relation till sina manliga vänner är tydliga 

i låten Själen av en vän och i textraderna “Grabbarna är tokiga, du vet hur vi dyker upp”, “Jag 

saknar dig, saknar dig min bror” och “Fan vad jag saknar dig, ba' sitta här och digga”. 

 

Ant Wan porträtterar sig själv i låttexterna som framgångsrik både musikaliskt och ekonomiskt 

samt som en känslokall person som rättfärdigar kriminella handlingar på grund av en svår 

bakgrund. Tolkningen att artisten porträtterar sig själv som kriminell och känslokall grundar 

sig delvis i refrängen från låten Kall som lyder “Mamma i’m a drug dealer. Marijuana kokaina. 

Vi tar liv som Toto Riina. Vi röker o vi linar. Livet gjort mig kall. De va längesen jag grina”. I 

två av stroferna beskriver han sin bakgrund som svår och skyller sitt beteende på det:  

 

Jag kommer från en vilsen plats. Livet här de ingen dans. Slit dom med inga mål. För här 

man kommer ingenstans. Växte upp med noll. Hade ingenting o ingen fanns. En vän och 

ingen pappa. En annan vän har inget land dem säger att vi ljuger. Ghetto här de finns inte. 

Men varje gång jag går till orten, svär på allt de finns ingen. Hur ska ni då prata? Va vet ni 

om gata? Va vet ni om fulla automater som börjar skaka? (Ant Wan, “Kall”, 2019) 
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Han vill se mitt blod. Känner mig så dum. Finner inga ord. Tror jag blivit stum. Känslorna 

gör ont. Mamma jag är van, samma sak sen barn. Växte upp i helvetet, de klart jag blivit ond. 

(Ant Wan, “Kall”, 2019) 

 

Analysen visar också att Ant Wan utrycker sig själv besitta attribut såsom rikedom och 

musikalisk framgång, vilket går i linje med den hegemoniska maskuliniteten. Detta uttrycks i 

citaten “I never lose. Yeah yeah yeah. Designer shoes. Yeah yeah yeah. Hugo boss baby. yeah 

yeah yeah.” (Kall) vilket rimligtvis kan tolkas som statussymboler för rika människor samt att 

en av låttexterna avslutas med “Ant Wan, Sveriges bästa rappare” (Sativa). I låten Sativa 

uttrycker några av textraderna ett genusperspektiv på mannen och kvinnan. I texten besitter 

mannen en aktiv roll medan kvinnan porträtteras mer som passiv då det är textens jag, alltså 

mannen som utför handlingarna som beskrivs: “Jag tog henne ända till Spanien. Jag ville bara 

leva vida. Vi vill bara vara rika. Private jet jag har sativa. Jag stoppa in hela min kuk. Jag ville 

ba få henne skrika”. Det är alltså mannen som tar kvinnan till Spanien och det är också mannen 

som utför den sexuella handlingen på kvinnan, vilket skulle kunna tolkas utförs på i aggressiv 

mening. En tolkning skulle kunna vara att mannen står i överordnad position till kvinnan, och 

reproducerar därmed genusordningen samt legitimerar idealet för den hegemoniska 

maskuliniteten som innebär dennes överordnade maktposition. 

 

I reggaen kan texter också urskilja attribut som kan kopplas till könsideal. Kapten Röd skildrar 

i sina texter en man som värdesätter goda vänner före pengar, vilket är ett tydligt tema i låten 

Ju mer dom spottar och i textraderna “Håll hårt i din goda vän för där ute finns det gott om 

ormar. Gå med de som vill dig väl, även om dina fickor är tomma” och “Nej, nån guldgrävarvän 

kommer jag aldrig sakna. Nej, en god vän går först”. I Kapten Röds texter ges inga uttryck 

beträffande kvinnor eller kvinnlighet, och Ju mer som spottar kan enklast tolkas som 

könsneutral beträffande dess innehåll. Däremot är texten skriven av artisten, alltså en man, 

vilket innebär att texten uttrycks från ett manligt perspektiv och bör tolkas därefter. I låten 

Saknade vänner framgår en hyllning till Kapten Röds saknade vänner och dedikerar en strof 

till “Junioren” som benämns som en man: ”Så vi biggar upp Junioren spangbangbangbang 

diddledang skank. Junioren han är borta, men hans stil lever än. Så vi fortsätter sprida den över 

hela världen”, vilket tyder på att manliga benämningar får mer plats än kvinnliga i hans texter.  
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En liknande skildring ges från låttexterna av Kalle Baah som också bör ses som yttranden från 

ett manligt perspektiv eftersom gruppen består av endast män. Å ena sidan synliggör texterna 

i sin helhet inget som kan tolkas som direkt könskodat utan är snarare åt det mer könsneutrala 

hållet. Å andra sidan hänvisar innehållet i låten Bulleribock till bibliskt innehåll i citatet “Se 

Johannes fick uppenbarelsen. Han såg den gamla horan resa sig igen. Lite smink och värsta 

skönheten. Hon gav sin makt till den slicka besten” vilket kan tolkas ur ett genusperspektiv. 

Kvinnan som benämns i texten kallar artisterna för “horan” och menar att hon kan förvandlas 

till en skönhet med hjälp av smink. Det är svårt att avgöra vad artisterna syftar på men rimligtvis 

kan citatet urskilja synen på kvinnan som ger bort sin makt och därefter blir kallad för hora. 

 

I Syster Sols texter visar analysen att både män och kvinnor skildras eftersom musiken framförs 

av både artisten och flera andra män som är aktiva inom den svenska reggaen. Syster Sol själv 

framställs som en ledarfigur och representant för det som hon upplever som sanningen, vilket 

synliggörs i citaten “För dom kan aldrig tysta ner oss med nån löjligt badman censur. För 

sanningen kan aldrig stängas in i nån bur” (Kärleksrevolt) och “Vi för folkets talan till ett fett 

reggaebeat” (ibid). Ett perspektiv på artisten kan stå för att artisten är en välkänd ikon med en 

stark ställning inom den kultur och de åsikter som hon representerar. De manliga artisterna som 

gästspelar i låten nämner alla någon form av relation till droger; “Så dom satsar allt på att haffa 

våra gram” (ibid), “När spliffen puffas på då ropas det censur” (ibid) och “Vi står utanför och 

röker upp det sista i påsen” (ibid), vilket även analyserats som ett mönster inom den svenska 

reggaen. Männens uttryck i denna låten kan tolkas som en känsla av utsatthet för den rådande 

kriminaliseringen av de brukade drogerna eftersom det i samma text uttrycks en reaktion från 

samhället beträffande deras drogbruk. I låten Gillar din vibe sjunger Syster Sol om en 

kärleksrelation där artisten själv uttrycker åtrå och kan tolkas som kärleksfull. Personen som 

känslorna riktas till benämns inte med något kön vilket möjliggör tolkningar som både grundas 

på den heterosexuella normen, men också som motsäger den. Vad som utmärker sig i texten är 

att artisten uttrycker ett kärleksmöte mellan två personer utan att beskriva någon maktposition 

hos någon av parterna, vilket varit fallet i andra analyserade låttexter. Exempel från texten som 

lyder “För du ser rakt in i mig, utan mål utan dömande där vi möts i en ren acceptans” och “låt 

mig få uppleva dig utan krav på ägande”, kan tolkas som ett ställningstagande för hur mötet 

mellan två människor bör utgå från jämställdhet och lika förutsättningar. 
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I låten Hetare än lava som framförs av både General Knas och Syster Sol porträtteras både 

mannen och kvinnan om tolkningen utgår från att artisterna sjunger sina verser riktade till 

varandra. General Knas beskriver kvinnan som het, mäktig, farlig, rebellisk och självständig i 

textraderna “Vulkan vulkan, men du vet du e het”, “hon får solen att framstå som dammig och 

grå”, “Mystisk och så mäktig hämtar kraft inifrån” och “Hon är rebellen som alltid går på. Men 

du går din egen väg frågar ingen om lov”. En tolkning skulle kunna vara att detta är en hyllning 

till den modiga och självständiga kvinnan som vågar gå mot normen där kvinnan ska vara 

oskyldig, tystlåten och foglig. Mannen, som Syster Sol beskriver honom är charmig, varm, 

åtråvärd, förförande och attraktiv, vilket uttrycks i textraderna “Jag faller för din charm”, “När 

världen känns för kall är du där och gör mig varm”, “För du vet hur du ska tända upp min eld”, 

“När du gör mig sådär, förför mig sådär” och “Het attraktion”. Texten porträtterar alltså 

mannen med attribut som går i linje med den hegemoniska maskuliniteten och belyser de sidor 

som idealmannen bör besitta medan porträtteringen av kvinnan innebär att hon tilldelas attribut 

som vanligtvis anses vara positiva egenskaper hos män. Detta är anmärkningsvärt då kvinnan 

hyllas på grund av egenskaper som snarare är manligt kodade än de attribut som går i linje med 

den betonade femininiteten. Det skulle också kunna tolkas som ett försök att omforma synen 

på den betonade femininiteten eftersom det i texten är en man som yttrar de positiva 

egenskaperna hos kvinnan. Värt att nämna är en påminnelse om att den betonade femininiteten 

är den kategori kvinnor som besitter de attribut som idealkvinnan bör ha enligt män som 

praktiserar den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1999). 

 

En annan bild av den hyllade kvinnan analyseras i Kultirations låt Lejoninna som i sin helhet 

beskriver kvinnan som en manifestation av den artisterna kallar för “skaparen”. Texten till låten 

porträtterar denna kvinnan på rad olika sätt i uttryck som “hon sitter uppe på tronen, så vacker 

ibland går hon här på jorden”, “närvaro som väcker liv och helar”, “kärleken hon sänder ut så 

allomfattande”, “denna skapelse, manifesterad av vår skapare” och “med ögon som speglar”. 

Detta möjliggör en tolkning som ger en syn på kvinnan som överordnad, eller möjligtvis en 

gestalt värd att hyllas. Texten ger även uttryck för de känslor som mannen har till kvinnan i 

textraderna “djupet och essensen som hon delar”, “jag respekterar och kontemplerar över allt 

det som hon representerar”, “hon gör cirkeln hel rund igen, gör så att solen skiner över världen. 

Kom låt oss fylla den, med kärlek och respekt om och om och om igen” och “universum ryter 

tillbaka med denna lejoninnans sång, närvarande genom tidens gång, hon är allt vi sjunger om, 

hon är allt som finns häromkring”. Detta kan tolkas som en motsättning mot den existerande 
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normen som styr kvinnans maktposition, men också som en ren hyllning till det kvinnliga könet 

för att belysa dess värde. Att artisterna yttrar sådana meningar kan tolkas säga något om 

mannen inom den svenska reggaen, att de besitter en strävan mot att ändra på den befintliga 

hierarkin mellan kön och könsroller.  

 

 

5.2 Droger och kriminalitet  

 

Resultaten visar att ett vanligt förekommande tema i texterna är artisternas relation till droger. 

Sammanlagt benämns droger i tio låtar och kan tolkas syfta till användning och försäljning av 

droger. Anmärkningsvärt är att åtta av tio låttexter inom hiphop benämner droger på något sätt 

medan endast tre av tio låttexter inom reggae benämner det.  

 

Tabell 1 

Artister Antal låtar som benämner droger och 

kriminalitet 

Ant Wan 2 

Näääk 2 

Einar 2 

Ken Ring 2 

Syster Sol 1 

General Knas 1 

Kapten Röd 1 

 

 

Texterna som kan kopplas till försäljning eller bruk av droger beskrivs på olika sätt och de 

droger som kan tolkas förekomma mest frekvent är cannabis och därefter kokain. Artisten Ant 

Wan beskriver sig själv som både drogförsäljare och brukare i citaten “Mamma I’m a drug 

dealer, marijuana kokaina” (Kall) och “Vi röker och vi linar” (ibid). Det senare citatet kan 

upplevas aningen abstrakt, men en rimlig tolkning är att det beskriver brukandet av både 

cannabis och kokain. En annan möjlig tolkning kan vara artistens innehav av droger, och 

närmare bestämt en speciell typ av cannabis, vilket beskrivs i citatet “Vi vill bara vara rika, 
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Private jet jag har sativa” (Sativa). Texterna som är skrivna av artisten Näääk berör också 

droger vid flera tillfällen. I låten Så jag lever mitt liv upprepas meningen “De e så jag lever mitt 

liv. Brudar, weed och vitt vin” flera gånger. Ett citat från samma låt som också visar ett tydligt 

användande av droger är “Jag blandar lite ganja sen back in this bitch again”. Detta är tydliga 

exempel på att artistens texter beskriver brukandet av cannabis. Däremot visar analysen ingen 

märkbar relation till försäljning av droger. Det gör däremot texterna som är skrivna av Einar 

vilket möjliggör en tolkning som menar att artisten både brukar och säljer droger. De citat som 

ligger som grund för tolkningen som kopplar artisten till brukande av droger är “Och jag 

meckar upp en kush, i bilen på nån rush”(Fusk) och “Du å' jag kan röka weed” (Katten i trakten) 

medan citaten “Cuttar kakan till femmor” (ibid) och “Möter upp en musht gör en låt jag går 

plus” (Fusk) kan kopplas till drogförsäljning och förberedelser inför det. Fjärde hiphopartisten 

som analyseras och vars texter kan kopplas till användning av droger, är Ken Ring som sjunger 

“Puffar fortfarande weed men du vet jag är en fin” och “Ba blaze upp en fet vid nån gömd port” 

i sin låt Själen av en vän. Andra citat som rimligtvis kan innebära liknande tolkningar är “Jag 

satt och rökte ganja hela dagarna” och “Men alla drog till skolan då gick jag och haffa mig en 

haschbit” från låten Nu måste vi dra.  

 

Även inom reggae synliggörs en tydlig relation till drogerna, framför allt marijuana och 

cannabis. I de låtar som analyserats och som är skrivna av General Knas och Syster Sol 

benämns cannabis ett flertal gånger. I Syster Sols texter är det dock inte artisten själv som 

sjunger om cannabis utan de gästartister som är med i låten Kärleksrevolt. General Knas 

sjunger “När spliffen puffas på då ropas det censur. Gör som jag vill för sån är min natur”. En 

rimlig tolkning är att artisten syftar på cannabis med ordet “spliffen” vilket därmed kan tolkas 

som bruk av cannabis. Artisten AKI porträtterar också bruket av cannabis i citatet “Vill brotta 

ner oss efter spelning, gör razzia i logen. Vi står utanför och röker upp det sista i påsen”. 

Eventuellt kan detta tolkas som att artisterna gömmer sig för polisen som letar efter deras 

droger efter ett liveframträdande.  

 

Analysen av låttexterna skrivna av General Knas tyder också på en nära relation till cannabis 

och kan kopplas både till användning, producerande och användning av cannabis. Låten 12/12 

som är General Knas mest spelade låt på Spotify centrerar till största del kring cannabis. En 

möjlig tolkning av låttexten kan ge perspektiv på artistens inställning till drogen, vilket är att 
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bruk av cannabis har positiva effekter på artisten samt att denne förespråkar legalisering eller 

dylikt av cannabis. Detta synliggörs extra tydligt i följande citat:  

 

Hon är skogarnas drottning hon är örternas ört, tänk så många män och kvinnor hon förfört 

rätt ört rätt ört, coolar mina nerver på stört rätt ört rätt ört gör mig lugn och fin som en mört. 

Källarens drottning örternas ört tänk så många män och kvinnor hon förfört rätt ört rätt ört 

att den förbjuds e rent stört rätt ört rätt ört babylon dyker upp då va de kört (General Knas, 

“12/12”, 2011) 

 

Medan General Knas kan tolkas ha en positiv inställning till cannabis så kan analysen 

synliggöra att materialet som representerar reggae inte alltid visar en positiv bild av ämnet. 

Kapten Röd framför i sin låt Saknade vänner texten “Han är borta, nu finns bara drogerna kvar” 

och kan rimligtvis tolkas som en beskrivning av att droger kan ha negativa effekter. Han 

beskriver inte någon relation till droger utöver detta vilket utesluter bilden av att Kapten Röd 

porträtteras som en av männen inom reggae som propagerar för brukandet av cannabis.  

 

 

5.3 Musiken och framgång 

 

Analysen visar ett annat tema som synliggörs frekvent i texterna, och det är beskrivningar om 

hur deras musik kan kopplas till framgång. Även detta tema synliggörs mer frekvent i hiphop 

än i reggae och sättet temat kan tolkas på varierar också mellan genrerna. Artisterna inom 

hiphop uttrycker sin framgång i form av ekonomiska rikedomar och kan tolkas vara resultatet 

av deras musik. Reggaeartisterna visar inga exempel på att deras musik kan kopplas till några 

pengar, utan snarare framgångar i sin strävan att sprida politiska budskap. Sammanlagt berör 

fyra artister någon form av framgång med hjälp av sin musik och totalt är det sju låttexter som 

skildrar temat.  

 

Tabell 2 

Artister Antal låtar som berör musik och framgång 

 

Näääk 2 

Ken Ring 2 
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Einar 2 

Syster Sol 1 

 

Hiphopartisten Näääk porträtterar sig själv som en person som lyckats med sin framgång trots 

tvivel från omvärlden att han skulle få chansen att skriva kontrakt med ett skivbolag, vilket 

synliggörs i låten Blåser min rök i textraden “Många sa till mig Näääkish glöm en rap deal”. 

Detta kan ha koppling till Näääks bakgrund som porträtteras i samma låt i citatet: 

 

Ey yo platta nummer två jag ba gungar fram. Och än idag dom ba frågar om mitt udda namn. 

Hur jag börja upp där på gatan med typ hundra gram. Och nu jag står på scen och kickar rap 

för flera hundra man. (Näääk, “Blåser min rök”, 2012) 

 

Att Näääk beskriver sitt tidigare liv på gatan med hundra gram kan rimligtvis tolkas ha 

kopplingar till drogförsäljning, vilket skulle kunna symbolisera kontrasten mellan att sälja 

droger på gatan och att stå på scen och framträda med sin musik. Dessutom följer artisten upp 

sin framgång från ovanstående citat genom att nämna hur han dessutom tjänar pengar på att 

människor lyssnar på hans musik i textraden; “Jag menar checka Näääk vem jag plockar stim 

än idag”.  

 

Mönstret fortsätter i Einars texter som kan tolkas kombinera musik och drogförsäljning som 

inkomstkälla. Citatet “Möter upp en musht gör en låt jag går plus” (Fusk) skulle kunna tolkas 

som att Einars möte med en “musht”, vilket är ett slangord för kund i samband med 

drogförsäljning inom förortssvenskan, samt att han släpper en ny låt innebär att han “går plus” 

rent ekonomiskt. Han förstärker även sin rika image med att beskriva hur kvinnor vill vara med 

honom på grund hans pengar i citatet; “Hon vill va med mig o bli känd. Du blev intresserad, 

du såg massa sedlar. Du såg massa stenar, ni vet vad jag menar” (Fusk) där stenar eventuellt 

skulle kunna vara ett slangord för ädelstenar. I en annan textrad beskriver Einar sig själv som 

en artist som kan “förstöra beats” (Katten i trakten) vilket rimligtvis skulle kunna syfta på hans 

förmåga att göra bra hiphopmusik.  

 

Innehållet i Ken Rings texter utger sig också för att belysa artistens musikaliska framgång då 

texten “Det var vi som fan gjorde hela hiphop” (Själen av en vän) kan ses som att Ken Ring 

självutnämner sig som pionjär inom hiphop. I låten Nu måste vi dra dedikerar Ken Ring 

dessutom en hel strof åt en kortfattad beskrivning över hans framgång inom musikbranschen:  
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Jag fick en deal på nåt som hette EMI. Och helt plötsligt gick allt väldigt snabbt. Jag tittade 

upp mot skyn och ba sa till gud: tack. Det är så det känns när man uppnår sin dröm. Och man 

har kämpat hela livet för o få de. Jag stod på toppen av ett berg o bara skrek ut. Jag levde 

fullt ut, de vet du. Jag blev en kändis, stor som bara den (Ken Ring, “Nu måste vi dra”, 2009) 

 

Det finns även anledning att tolka Ken Rings låt Själen av en vän som delvis en beskrivning av 

sin musikaliska framgång, trots att låten i sin helhet verkar handla om artistens tankar och 

saknad till en vän. Bland de textrader som beskriver artistens nuläge i form av en konversation 

till vännen nämner han bland annat att han “Fick ett hederspris förra året”, vilket skulle kunna 

kopplas till de framgångar som nämnts tidigare.  

 

Det mönster som analyseras i flera av låttexterna som tillhör hiphop kan även kopplas till 

reggaen, om än i betydligt färre texter. Dessutom ändrar temat form då texten som kan kopplas 

till framgång genom musik i detta fall inte beskrivs som inkomst. Istället beskriver texten hur 

musiken skördar framgång med syfte att sprida eventuella budskap till lyssnarna. I texten till 

Syster Sols låt Kärleksrevolt skildras en rad artister som tillsammans beskriver musiken som 

ett kommunikationsmedel för att nå ut till folket med diverse budskap gällande det de bland 

annat kallar för “sanningen”. I en strof beskriver artisterna hur musiken komma nå ut till barn 

och ungdomar i förorterna; “För dom kan aldrig tysta ner oss med nån löjligt badman censur. 

För sanningen kan aldrig stängas in i nån bur. Den kommer höras högt i alla ghettokidsens lur”. 

En annan textrad kan tolkas att artisternas åsikter delas med en större folkmassa och att de med 

hjälp av musiken representerar deras åsikter; “Vi för folkets talan till ett fett reggaebeat. Med 

onedrop och bas så krossar vi den myt...“. Ett liknande budskap skulle kunna tolkas ur “Musiken 

och lyriken vi skriver sprids snabbt. Så vem bryr sig om smutsiga bängen. Närsomhelst kommer 

hela Sverige sjunga refrängen”. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

 

I materialet går det att urskilja flera olika porträtteringar av män och kvinnor, men analysen 

visar att det finns mönster som beskriver könen på mer utmärkande sätt än andra. Den bild som 

ges av mannen i materialet går oftast i linje med den Connells (1999) teori om den hegemoniska 
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maskuliniteten och legitimerar den genom de attribut som allmängiltigt ses som ideala för män, 

vilket beskrivs genom rikedom, status, fysisk styrka, skönhet, överordning och självständighet, 

men också som kärleksfull far. Dessa attribut ses både i reggae och hiphop, men utmärker sig 

tydligare inom hiphopen. I hiphopen, som i synnerlighet representeras av män får kvinnan en 

liten roll där hon porträtteras som objekt i relation till mannen eller eventuellt som mannens 

ägodel eller accessoar. Däremot är detta inte den enda bilden som hiphopen framställer kvinnan 

på. Hon tilldelas också ett värde och jämförs med fysiska objekt eller pengar. Den hierarkin 

som synliggörs i texterna går i linje med Hirdmans (2004) teori om genussystemet. Reggaen, 

till skillnad från hiphopen beskriver inte bara mannen som överordnad, utan tillskriver kvinnan 

maskulina attribut, hyllar personer tillhörande det kvinnliga könet samt beskriver en strävan 

mot jämställdhet mellan de båda könen. Däremot finns det fortfarande uttalat män och kvinnor 

som beskrivs på olika sätt, vilket tyder på att könen ses som åtskilda och reproducerar därmed 

också genussystemet. Något som är tydligt i analysen är att båda musikgenrerna representeras 

till större delen av män då nio av tio artister i materialet består av män, vilket innebär att 

musiken som framförs inom genrerna inte erbjuder ett lika omfattande perspektiv som utgår 

från kvinnor. Denna fördelning innebär att innehållet i texterna också presenteras ur ett manligt 

perspektiv och därefter tolkas som möjliga könskonstruerande element eftersom vi enligt 

Butler (2007) uttrycker kön när vi kommunicerar. Till exempel urskiljer texterna relationen 

artisterna har till droger. Ett av de mönster som analysen visar är att övervägande del av 

artisterna inom båda genrerna använder eller propagerar för bruk av droger, vilket inte kan 

kopplas de till de kvinnor som synliggörs i texterna eftersom de varken nämner eller associeras 

med droger utifrån andra artisters perspektiv. Vad som också är ett märkbart mönster är den 

omfattning artister som i sina texter beskriver sin framgång med musiken. Artisterna inom 

hiphop porträtterar sig själva som framgångsrika musiker och kopplar detta till en nyckel till 

deras ekonomiska rikedomar. Inom reggaen är mönstret inte lika synligt och kopplas heller inte 

till pengar, utan snarare ett framgångsrikt kommunikationsmedel för deras politiska budskap.  
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6. Diskussion 

 

Analysen visar att reggae och hiphop representeras av män i större grad än kvinnor, vilket dels 

påverkar resultatet, men också vad som kan anses vara manligt och kvinnligt. Eftersom det är 

fler män än kvinnor som representerar genren så skulle det kunna sända ut signaler som talar 

för att dessa musikgenrer är manligt kodade och framför allt till för män. Dessa signaler skulle 

i linje med Butlers (2007) teori beträffande performativitet ses som ett sätt att “göra” kön, eller 

att uttrycka kön. För att utgå från att det som Hirdman (2004) hävdar, att den finns en rädsla 

för att förknippas med något som fallet utanför ramarna för vad som anses tillhöra sitt kön, kan 

de signaler som sänds från artisterna fungera som eftersträvansvärda attribut för de manliga 

konsumenterna i deras strävan att passa in i sin könsgrupp. Det gäller även teorin om den 

hegemoniska maskuliniteten och enligt Connell (1999) skulle de attribut som förknippas med  

de manliga artisterna inom de olika genrerna fungera som eftersträvansvärda mål för att 

positionera sig i linje med de överordnade männen inom samma kultur. Enklare förklarat kan 

artisterna figurera som idealbilder för lyssnare som identifierar sig med samma 

könstillhörighet. Att artisterna står för och legitimerar ett visst beteende kan därför ses som ett 

rättfärdigande av samma beteende, vilket också beskrivs i Fisher & Greitemeyers (2005) 

forskning. Något som genomsyrar en stor andel av materialet är hur den heterosexuella normen 

reproduceras i form av att de texter som beskriver någon form av kärleksrelation behandlar den 

mellan män och kvinnor. Detta yttrande upprätthåller den rådande normen som utgår från att 

kärlek eller sexuella handlingar är något som sker mellan en man och en kvinna, vilket vidare 

reproducerar könsroller vars sexuella läggning går i linje med rådande könsstereotyper.  

 

 

6.1 Konstruktion av maskulinitet 

 

Resultatet visar att män inom hiphop- och reggaemusiken porträtteras som framgångsrika, 

självständiga, starka, överordnade kvinnan samt med en fördelaktigt utseende. Däremot, som 

tidigare nämnts, skiljer sig de olika genrerna sig åt beträffande hur de uttrycker kön. Hiphop 

kan, för att utgå från studiens teoretiska ramverk, exempelvis konstruera bilden av att män är 

överordnade kvinnor genom att objektifiera dem och likställa dem med fysiska ägodelar, såsom 

pengar eller vapen samt att positionera mannen i rollen som beskyddare av sin kvinna. 
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Dessutom kan texterna skapa en uppfattning om hur kvinnor bör bemötas och värderas, vilket 

i detta fall blir med hjälp av värdeladdade ord förknippat med kvinnans utseende. Detta är något 

som går i linje med framställningen av kvinnor i musikgenrerna dancehall och soca och som 

synliggörs i Larssons och Peterssons (2018) studie. Vad som också är värt att belysa är hur 

texterna kan konstruera en bild av mannen som stabil ur ett kvinnligt perspektiv, men även hur 

mannen står i centrum bland andra kvinnor och ges möjlighet att välja mellan flera eventuella 

partners.  

 

Mansidealet som skapas kan även signalera att män har en stark tillhörighet inom 

hiphopkulturen eftersom den till största del representeras av män. Detta kan, i linje med det 

teoretiska perspektivet innebära att fler män än kvinnor känner sig dragna till musikgenren för 

att bli en del av den och skapa egen hiphopmusik. Det kan också resultera i att anhängare till 

hiphopkulturen strävar efter de attribut som anses som eftersträvansvärda inom hiphopen. De 

fenomen som analysen visar som ett mönster, att männen förknippas med bland annat droger, 

kriminalitet och musikalisk framgång, blir normaliserat och eventuellt även eftersträvansvärda 

mål för den stereotypa könsbilden. Enklare förklarat kan det innebära att män som ser upp till 

idealet också strävar efter det genom att uttrycka sig på liknande sätt, som att till exempel 

använda droger och försöka nå framgång genom musikstilen. Anmärkningsvärt är att en av 

hiphopartisterna, Einar, idag endast är 16 år gammal, vilket skulle kunna innebära att det som 

artisten uttrycker kan ha en särskild effekt på ungdomar eftersom de enklare kan relatera till 

honom. Det kan också vara så att lyssnarna skapar en helt annan bild av de män som 

representerar hiphopen eftersom alla människor som kommer i möte med kulturen tolkar den 

på olika sätt. Däremot är det trovärdigt att de mönster som analysen visar ligger som grund för 

den breda massans tolkning på grund av dess omfattning. Vad som också bör anses som tydligt 

reproducerande av det manliga idealet är den kärleksfulla mannen. Resultatet visar ett mönster 

som kan uppfattas som att män hyser kärlek till framför allt sin familj och till andra män, ofta 

genom att benämna varandra som “bror” och uttrycka en känsla av att dessa är artisternas 

jämlikar. Det finns också exempel som visar att de manliga hiphopartisterna hyser respekt eller 

kärlek för sina mammor, vilket även beskrivs i Berggrens (2016) studie där mammorna 

framställs som starka, omsorgstagande och ansvarsfulla medan deras pappor snarare kopplas 

till besvikelse eller våld. Detta fenomen framställs också av den manliga hiphopartisten Ant 

Wan i denna studien. I sin tur kan detta konstruera ett beteende hos anhängare till kulturen att 

framför allt mäns manliga vänner ska behandlas som likar och underförstått också med respekt. 
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Berggrens (2014) studie belyser den manliga idealbilden som förespråkande av samma typ av 

kärlek mellan manliga hiphopartister och deras manliga vänner. Däremot, liksom männen i 

denna studie så upprätthålls den heterosexuella normen genom att männen tar avstånd till 

homosexualitet, bland annat genom att avsluta sina vänskapsförklaringar med tillägget ”No 

homo”. 

 

Det finns både likheter och skillnader mellan hur mannen speglas inom hiphopen och reggaen. 

En av likheterna är att män inom reggae också tydligt kan förknippas med bruk av droger, i 

detta fall cannabis, vilket bör ses som ett av budskapen som musiken har för avsikt att sprida. 

Detta skulle kunna tolkas som en signal till de som lyssnar på svensk reggae och identifierar 

sig med genren, att det eftersträvansvärda idealet brukar cannabis. I sin tur skulle detta kunna 

leda till att män som strävar efter detta ideal brukar cannabis för att uppnå, och i linje med 

idealbilden uttrycka sitt kön genom det. Något som skiljer sig mellan hiphop och reggae är att 

reggaen inte ger samma bild av varken mannen eller kvinnan som hiphopen gör i texterna. 

Däremot är det viktigt att förstå att även reggae är en musikstil som till största delen 

representeras av män, vilket också kan innebära av känsla av att män i större grad än kvinnor 

bör identifiera sig med, skapa egen musik inom samt själva representera genren. Det är trots 

allt endast en kvinnlig artist inom den svenska reggaen i materialet, och hon gästas i en av sina 

låtar av tre andra män som representerar genren. Något som är anmärkningsvärt är dock hur 

män och kvinnor inom reggae porträtteras. Här finns det inte lika tydliga mönster, bortsett från 

relationen till cannabis. Däremot gör inte det reggaen neutral i sin roll som könskonstruerande.  

 

Resultatet visar bland annat att män tilldelas en positiv bild genom attribut som kan kopplas 

till den hegemoniska maskuliniteten, nämligen auktoritär, attraktiv och kärleksfull. Den 

auktoritära ledaren är den roll som artisterna får, inte bara av de artistnamn de har, utan också 

i den roll de besitter som representanter för de budskap de förmedlar. Visserligen kan namn 

som “General Knas” och “Kapten Röd” förknippas med auktoritet, men det är framför allt 

innehållet i texterna som positionerar artisterna i den auktoritära ställningen. Det skulle kunna 

innebära att rollen som politisk ledare, eller åtminstone förmedlare av en grupps åsikter ses 

som mål att sträva efter för att uppnå bilden av idealmannen inom reggaekulturen. Ur ett 

kvinnligt perspektiv speglas mannen som varm, charmig och förförande och uttrycks ur positiv 

mening, vilket legitimerar den rådande hegemonin där mannen bör besitta dessa attribut. Detta 

i sin tur reproducerar det rådande ideal som innebär att män bör eftersträva dessa egenskaper. 
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Vad som också är anmärkningsvärt är att männen porträtteras som en grupp som erkänner och 

hyllar det kvinnan och det kvinnliga könet genom att beskriva dem med attribut förknippade 

med överordning, såsom mäktig, rebellisk och självständig. Resultatet visar också mannen som 

prisar kvinnan och erkänner henne som en manifestation av “skaparen” och en gestalt att 

respektera. Detta skulle rimligtvis kunna signalera en strävan att rubba rådande genusordning 

och istället motsätta sig normen som placerar kvinnan i maktposition under mannen. Därmed 

skulle innehållet kunna konstruera en könsbild som talar för att mannen värdesätter kvinnan 

som jämlike eller överordnad. En annan porträttering av mannen som resultatet visar är vikten 

av musikalisk framgång. Inom reggae kopplas denna framgång inte till ekonomisk vinst utan 

snarare hur musiken är ett framgångsrikt och effektivt sätt att framföra de budskap som 

artisterna vill nå ut med till sina lyssnare. Det är egentligen musik som representeras av Syster 

Sol, men eftersom hon gästas av manliga reggaeartister så bör det också tolkas ur ett manligt 

perspektiv. Eftersom männen i Syster Sols låt Kärleksrevolt porträtteras som förmedlare av de 

politiska uttryck som artisterna kommunicerar är kan också innebära att det konstruerar bilden 

av att män inom reggaekulturen på ett framgångsrikt ska göra sin röst hörd genom musiken.  

 

 

6.2 Konstruktion av femininitet 

 

Till en början är det viktigt att poängtera att resultatet behandlar framställningar av det 

kvinnliga från ett manligt perspektiv bortsett från det perspektiv som artisten Syster Sol ger 

eftersom merparten artister i materialet består av män. Det betyder dock inte att texterna som 

framställer kvinnan inte konstruerar femininiteter och kvinnligt kön. Sättet som kvinnan 

porträtteras i hiphop och reggae skiljer sig åt, inte bara på grund av att en av reggaeartisterna 

bidrar med att från ett kvinnligt perspektiv spegla kvinnan, utan också eftersom män inom 

reggae framställer kvinnor i sina texter på ett annorlunda sätt än män inom hiphop. För det 

första finns inte kvinnor eller spegling av kvinnor med i alla låttexter, vilket gör att det i 

jämförelse med män inte finns lika många nyanseringar av hur kvinnor framställs. Däremot 

kan avsaknaden av kvinnor i texternas innehåll tolkas ur ett perspektiv som grundas i Hirdmans 

(2004) teori om genussystemet. Teorin utgår från att män och kvinnor ses som varandras 

motpoler och att det finns en känsla av könstillhörighet som för människor med samma kön till 

varandra och påverkar sättet de uttrycker sig. I linje med teorin skulle därför avsaknaden av 
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kvinnor i både genrerna, kunna konstruera en bild av att hiphop och reggae inte är kulturella 

arenor som kvinnor platsar i, eftersom de är dominerade av män.  

 

I hiphop, där materialet endast utgörs av musik gjord av manliga artister porträtteras kvinnor 

ibland som objekt likställda fysiska ägodelar som män besitter. Män jämför kvinnor bland 

annat med pengar och vapen, vilket skulle kunna innebära förmedlande av rådande 

genusordning som placerar kvinnan i en underordnad position till mannen. Lyssnare som 

identifierar sig med det kvinnliga könet får därför en bild presenterad för sig som talar för att 

de har ett lägre värde än män ur ett manligt perspektiv. I likhet med detta fenomen kan bilden 

av kvinnan som mannens ägodel och som faller under dennes beskydd konstruera en bild av 

att kvinnor i viss mån ses som objekt ägda av män och att det är männens uppgift att 

upprätthålla ett beskydd över sina ägodelar. Eftersom texterna tenderar att beskriva kvinnors 

värde genom deras utseende kan detta konstruera en bild av att skönhet är ett eftersträvansvärt 

attribut hos kvinnor, inte bara för att leva upp till idealbilden av kvinnan, utan även för att få 

uppmärksamhet från andra män vars ställning i hierarkin är överordnad dem.  

 

Bilden av kvinnan blir mer nyanserad i texterna inom reggaen, vilket också påverkar dess roll 

som könskonstruerande genre, och det finns även inom denna genre tendenser som tyder på att 

kvinnan värderas utefter sitt utseende. Däremot skiljer sig framställningen av kvinnan från 

hiphopen på ett betydelsefullt sätt. Från ett kvinnligt perspektiv skildras kvinnan som, vad som 

skulle kunna kallas för en politisk budbärare som förmedlar budskap genom sina texter och 

positionerar sig som representant för andra människors åsikter. Ur samma perspektiv framställs 

kvinnan även som kärleksfull och som förespråkare för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Denna porträttering av kvinnan skulle eventuellt kunna fungera som ett element som rubbar 

den rådande genusordningen och som framstår som ett ideal att eftersträva som kvinnan som 

hotar den rådande hierarkin mellan könen. De manliga artisterna inom reggae porträtterar som 

tidigare nämnt kvinnan dels genom utseenderelaterade benämningar, och dels på ett sätt som 

tyder på att kvinnan upphävs från äldre allmängiltiga attribut som kvinnan bör besitta som 

underordnad mannen. Från ett manligt perspektiv framställs nämligen kvinnan som mäktig, 

passionerad, självständig och modig i syfte som positiva egenskaper. Hon tilldelas också en 

roll som överordnad genom att beskrivas som en gudomlig manifestation som hyllas och bör 

respekteras. Dessa framställningar skulle kunna innebära konstruktion av ett könsideal som är 
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jämlikt eller överordnad mannen och som kommunicerar flera eftersträvansvärda attribut som 

kan ses som normbrytande.  
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7. Didaktisk implikation 

 

Skolan har i uppdrag att främja jämställdhet och vara en arena där eleverna får samma 

möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen, opåverkade och oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket, 2011). Målet är att människor oberoende av kön ska ha samma 

förutsättningar i både skolan och livet därefter, men för att det ska vara möjligt är det viktigt 

att känna till hur elevernas identitet påverkas av de existerande könsrollerna och hur dessa 

konstrueras, reproduceras och upprätthålls. Detta är något som ska genomsyra undervisningen 

i alla ämnen, men för att vara mer specifik så kan det ses utifrån perspektivet från svenskläraren 

och dennes uppdrag. I ämnesplanen för svenska är ett av målen beskrivna i följande citat: 

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 

och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 

utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket, 2011) 

 

Detta skulle delvis kunna tolkas som att musik ska användas som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor och tankar samt utmana eleverna till 

att se världen från nya perspektiv. Det innebär att lärare bör utveckla sitt självmedvetande 

beträffande hur kön framställs samt hur detta kan påverka synen på berörda könsbilder. Med 

det centrala innehållet från Skolverket och studiens resultat som utgångspunkt för hur kön kan 

konstrueras genom reggae och hiphop bör och kan svenskläraren arbeta med att förmedla hur 

olika medier och deras sätt att kommunicera påverkar människors självinsikt och deras sätt att 

se på andra människor och sin omvärld. Elever får trots allt i svenskämnet utveckla sin förmåga 

att uttrycka sig i relation till både mottagare och kontext samt reflektera kring hur språket och 

dess innehåll påverkar attityder och syn på människor emellan. 

 

Till följd av de målsättningar skolan har samt det uppdrag som svenskläraren har innebär det 

att läraren har möjlighet att forma sin undervisning i linje att nå skolans mål att främja 

jämställdhet. Det skulle förslagsvis vara att förmedla och synliggöra för eleverna hur kön 

framställs inom olika medier samt hur bilden av kön genom det konstrueras, med studiens 
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resultat som utgångspunkt för exempel. Med fördel skulle kursen Svenska 1 kunna vara en kurs 

där detta bearbetas med tanke på dess centrala innehåll. 

 

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger 

samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. 

Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt 

språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (Skolverket, 2011) 

Med utgångspunkt från egna erfarenheter kan undervisningen som berör ovanstående centrala 

innehåll ge undervisningen ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på svenska språket, vilket 

innebär att eleverna får möjlighet att bland annat reflektera kring hur samhället påverkar 

språket och hur språket påverkar samhället. Att eleverna under denna period möter olika former 

av texter, musik, film och andra medier som framställer människor på olika sätt genom 

kommunikation skulle därmed kunna vara en källa till nya perspektiv. Resultatet av studien 

kan därför ses som en tillgång som exemplifierar och synliggör hur material som används i 

undervisningssyfte kan vara delaktigt i det som påverkar synen på människor, på grund av 

deras kön och vidare påverkar deras möjligheter och livsvillkor.  
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8. Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka hur låttexter inom musikgenrerna svensk reggae och hiphop 

kan konstruera kön genom att analysera låttexters innehåll och med hjälp av en genuskritisk 

referensram fastställa hur innehållet skulle kunna reproducera, konstruera och upprätthålla kön 

och könsstereotyper. Vidare är syftet att undersöka hur låttexterna från reggae och hiphop 

skiljer sig åt i sin respektive könskonstruerande funktion. Parallellt med syftet är också tanken 

att resultatet av studien ska kunna bidra till en didaktisk implikation och hur lärare och skola 

kan forma undervisningen för att uppnå skolans uppdrag som främjande av jämställdhet. 

Tidigare forskning har gjorts angående hur kön speglas och framställs inom olika musikgenrer, 

såsom hiphop, karibisk musik och black metal, men det saknas perspektiv på hur de könsbilder 

som forskningen synliggjort konstruerar kön till dess anhängare och lyssnare. Däremot har 

tidigare forskning visat att det finns kopplingar mellan musik och hur människor som lyssnar 

på den beter sig före och efter. Den teoretiska referensramen som ligger som grund för analysen 

utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, och består av teorier framtagna av Yvonne 

Hirdman, Raewyn Connell, Judith Butler, Candace West och Don H. Zimmerman, som alla är 

överens om att kön är något som skapas i sociala arenor. Dessa forskare fokuserar dock på olika 

områden och bidrar tillsammans med ett brett perspektiv på hur hierarkin mellan kön ser ut, 

vad som påverkar genusordningen och hur kön uttrycks och konstrueras. Metoden som används 

i studien är inspirerad av det som Berglund (2015) kallar för den hermeneutiska cirkeln, och 

går ut på att parallellt som forskaren bearbetar materialet också söker kunskap gällande vad 

som kretsar runt materialet för att skapa vidare förståelse för materialets innehåll. Det material 

som analyserats består av totalt 20 låttexter från artister inom den svenska reggaen och 

hiphopen, där varje genre bidrar med fem artister vardera. Låttexterna som valts ut för analys 

är baserad på popularitet på internet där de två låtar som har flest lyssnare på Spotify, Last.fm 

och Youtube från varje artist valts ut, vilket innebär att tio låtar från varje genre har legat som 

grund för analys och jämförelse mellan genrerna. Resultatet visar att hiphop och reggae 

porträtterar män och kvinnor på olika sätt även om vissa framställningar av könen också kan 

ses i båda genrerna. Vad som utmärker sig som mönster för hur män framställs inom hiphopen 

är deras relation till drogförsäljning och bruk av droger, deras framgång i musik och ekonomisk 

vinst samt attribut förknippade med självständighet, överordning, styrka och kärlek. Dessutom 

porträtteras mannens syn på kvinnor som mannens ägodel och jämförbara med dennes fysiska 

ägodelar, såsom pengar och vapen och värderas utefter sitt utseende. Inom reggae framställs 
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mannen som charmig, auktoritär, attraktiv och kärleksfull, men också som en grupp med 

tydliga band till bruk av cannabis. Männens syn på kvinnor är till skillnad från hiphopens 

präglad av en strävan efter jämställdhet genom att beskriva kvinnan som mäktig, allomfattande 

och självständig. Däremot värderas hon fortfarande också med attribut förknippade med 

utseende. Resultatet visar också en stark representation av den heterosexuella normen genom 

att framställa relationer med inslag av sex och åtrå mellan endast män och kvinnor. Vidare 

redogörs hur resultatet av hur kön framställs kan påverka hur människor uppfattar 

könsstereotyper, ideal förknippade med kön och vad som anses eftersträvansvärt beträffande 

könstillhörighet. Det visar sig att hiphop kan konstruera en bild av att män ska vara 

framgångsrika inom musikbranschen, självständiga och förknippade med droger. Kvinnan å 

andra sidan, ska vara underordnad mannen, under mannens beskydd och vacker. Låttexterna 

från reggaeartisterna kan konstruera en bild av att idealet av mannen är charmig, förförisk, 

auktoritär samt röker cannabis. Dessutom konstrueras en bild av att mannen ska motsätta sig 

genusordningen genom att beskriva kvinnan som jämställd eller överordnad. Låttexterna inom 

reggae konstruerar även en bild av att kvinnan är auktoritär, kärleksfull och en förespråkare för 

jämställdhet. Den didaktiska reflektionen framhäver lärarens roll som förmedlare av material 

som kan användas för att främja jämställdhet i syfte att uppnå skolans uppdrag att ge alla elever 

samma möjlighet och förutsättningar oberoende könstillhörighet. Detta innebär att studiens 

resultat delvis kan användas för att exemplifiera hur populärkultur kan påverka människors sätt 

att se på sig själva och sin omgivning ur ett genusperspektiv.  
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Bilagor 

 

Ey yo platta nummer två jag ba gungar fram 

Och än idag dom ba frågar om mitt udda namn 

Hur jag börja upp där på gatan med typ hundra gram 

Och nu jag står på scen och kickar rap för flera hundra man 

Och dagarna dom ba flyger förbi fort 

Och vem kunde veta att Näääk & Nimo kunde bli stort 

Jag menar se mig nu, alltid med en happy face 

Folk dom säger måste va nåt fett i det som Näääken blaze 

Och båten flyter på så länge vinden är bra 

Jag menar checka Näääk vem jag plockar stim än idag 

Jag fortsätter steppa, lägger en fot fram 

Ena foten lutar bak allting är tamam 

För jag jobbade mig upp lät dom se helheten 

Inge mera Näääk vem nästa skiva alla vet vem 

Killen e som kickar denna giftiga flow 

Näääk jag lät dom tappa hakan hela staden ba ABOW 

 

Spelar ingen roll vad ni tror det är jag och min bror 

Det är så det kommer va med det 

Spelar ingen vad ni ser vevar rutan min ner 

Och ba blåser min rök på er 

 

Spelar ingen roll vad ni tänker brushan whiskeyn min stänker 

Och det är så det kommer va med det 

Spelar ingen roll vad ni vet vevar rutan min ner 

Och ba blåser min rök på er 

 

Förr i tiden folk fråga vem e Näääk jag brukade 

Va lika hemlig som en fucking Men In Black 

Smälte in i mängden, men de är dags att sticka ut 

Och ni som inte digga moden, kompis ni kan slicka kuk 

Många sa till mig Näääkish glöm en rap deal 

Men jag blåste ord i micken pumpa drömmen till liv 

Men nu jag står där på scenen springer fram och tillbaks 

Och folket dom är hype och lägger handen mot tak 

Men annars är det safehouse som har blivit som mitt andra hem 
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Och folk dom säger Näääk-attack var den som höjde standarden 

Jag blandar lite ganja sen back in this bitch again 

Och fejk motherfuckers finns det gott om ni kan sticka hem 

Näääk jag kickar fem raps på din mick och sen 

Gitta backstage Näääk och Nimo låt oss splitta en 

Flaska Jameson guzz vi säger hej till dom 

Det är så vi gör där vi kommer ifrån, Nimo säg till dom 

 

Spelar ingen roll vad ni tror det är jag och min bror 

Det är så det kommer va med det 

Spelar ingen vad ni ser vevar rutan min ner 

Och ba blåser min rök på er 

 

Spelar ingen roll vad ni tänker brushan whiskeyn min stänker 

Och det är så det kommer va med det 

Spelar ingen roll vad ni vet vevar rutan min ner 

Och ba blåser min rök på er 

(Näääk, “Blåser min rök”, 2012) 

 

Yeah boy, Näääk! 

N trippel-Ä K up in this! Yeah boy 

Slangmusik 2008 låter lite såhär yo 

 

Killen han e fast i den här stan 

Näääk e maskrosbarn 

Har ingen fast bostad 

Och länge sen man jobba, vad? 

Men har cash på fickan dag in och dag ut 

Har bra flyt 

Jag mena köpte upp en bit innan skiten var slut 

Stora glas sena nätter när vi släpper loss 

Vi sätter oss ner 

Vi dricker whiskey inga äppleshots 

Så det kan se ut fredag kväll 

Han har blyga bitches ut i orten 

Näääk har bitches ut i danderyd 

Ni borde veta bättre en att steppa till 

Näääk e från en plats kompis där tiden står still 

De så det ligger till med hela den här skiten 
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Näääk är van att greppa micken flowar fint nu till beatet så 

Folk dom frågar varför Näääk är nummer 1 

Flummar fett och langar skit som får folk att gunga rätt 

(för det du lägger låter nice) 

Men det jag lägger låter fett 

Så skillnaden på kvalitén är som på CD och kassett 

Men missförstå mig rätt är inte här för att tävla meN 

Titeln ligger där och vi vet vem som är ägaren 

 

De så jag lever mitt liv 

Brudar, weed och vitt vin 

Sluta snacka nåt om 

Näääken han har gått om 

Glädje i mitt liv loo 

Lägger ingen tid på 

Skitlack på skitsnack 

Så sluta snacka skit tack 

För de så han lever sitt liv 

Brudar, weed och vittvin 

Sluta snacka nåt om 

Näääken ja har gått om 

Glädje i hans liv lo 

Lägger ingen tid på 

Skitlack på skitsnack 

Så sluta snacka skit Tack 

 

Näääk bajtar nån 

Men de e ingen som vi 

Näääk är självsäker snubbe kompis checka gångstil 

(kolla vilken fet bil den där snygga snubben har) 

Medans Näääk ropar taxi glider ut från nån bar 

Åh de så jag lever mitt liv 

Brudar, gräs och vittvin 

Så kompis sluta klaga bästa lag 

De här är mitt team 

Okidoki dags att ta mig längre fram 

Gunga in på den här festen för att visa vad jag kan 

Kanske plocka hem madam som står och dansar där borta 

(Näääk softa ner kompis klockan e bara halv åtta) 
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Okej, låt mig shotta upp en fernet eller två 

Det står en lady bakom mig så Näääken låter henne gå 

Framför mig 

Vacker tjej 

Ni vet en 10 poängare 

Ni vet en såndär tjej man aldrig skäms för att hänga med 

Stället stänger ner om trekvart 

Men då blire houseparty 

Men whatafuck 

Några snubbar kollar snett men kompis om dom skulle 

Näääk jag gähar upp folk som i en hongkong rulle så 

Det är ingen idé, spela Ali farlig, Yeah ni vet 

 

De så jag lever mitt liv 

Brudar, weed och vitt vin 

Sluta snacka nåt om 

Näääken han har gått om 

Glädje i mitt liv loo 

Lägger ingen tid på 

Skitlack på skitsnack 

Så sluta snacka skit tack 

För de så han lever sitt liv 

Brudar, weed och vittvin 

Sluta snacka nåt om 

Näääken ja har gått om 

Glädje i hans liv lo 

Lägger ingen tid på 

Skitlack på skitsnack 

Så sluta snacka skit Tack 

Yes! Näääken! 

Slangmusik, Yeah Boy 

(Näääk, “Så jag lever mitt liv”, 2011) 

 

Mamma imma drug dealer 

Marijuana kokaina 

Vi tar liv som Toto Riina 

Vi röker o vi linar 

Livet gjort mig kall 

De va längesen ja grina 
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Mamma imma drug dealer 

Marijuana kokaina 

Vi tar liv som Toto Riina 

Vi röker o vi linar 

Livet gjort mig kall 

De va längesen ja grina 

Känner mig så dum ah 

Sviken av en bror 

Vi sov i samma rum ah 

Åt på samma bord 

Tankar snurrar runt ah 

Svårt o fucking tro 

Att han vill se mig dumped ah 

Han vill se mitt blod 

Känner mig så dum ah 

Finner inga ord 

Tror jag blivit stum ah 

Känslorna gör ont 

Mamma jag e van 

Samma sak sen barn 

Växte upp i helvetet 

De klart jag blivit ond ah 

Yeah yeah yeah 

I never loose 

Yeah yeah yeah 

Designer shoes 

Yeah yeah yeah 

Hugo boss baby 

Yeah yeah yeah 

Ah yeah yeah yeah 

Yeah jag tar ett bloss inhalerar 

Jag skriver om det jag lever 

Dem tror jag glorifierar 

Mitt liv ha alltid vart stress 

Lakk det är mer än bara skicka stenar 

Dubbla plattor på min brors väst 

Japp en kalle från en gilera 

Mamma imma drug dealer 

Marijuana kokaina 
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Vi tar liv som Toto Riina 

Vi röker o vi linar 

Livet gjort mig kall 

De va längesen ja grina 

Mamma imma drug dealer 

Marijuana kokaina 

Vi tar liv som Toto Riina 

Vi röker o vi linar 

Livet gjort mig kall 

De va längesen ja grina 

Jag kommer från en vilsen plats 

Livet här de ingen dans 

Slit dom med inga mål 

För här man kommer ingenstans 

Växte upp med noll 

Hade ingenting o ingen fanns 

En vän har ingen pappa 

En annan vän har inget land Dem säger att vi ljuger 

Ghetto här de finns inte 

Men varje gång ja går till orten 

Svär på allt de finns ingen 

Hur ska ni då prata 

Va vet ni om gata 

Va vet ni om fulla automater 

som börjar skaka 

Säg till mig 

Två pistoler och mobiler i min bil 

För min broder ja kan fucking sitta tid 

Dom vill se mig död 

Dom vill ta mitt liv 

Hela livet varit krig 

Två pistoler och mobiler i min bil 

För min broder ja kan fucking sitta tid 

Dom vill se mig död 

Dom vill ta mitt liv 

Hela livet varit krig 

Mamma imma drug dealer 

Marijuana kokaina 

Vi tar liv som Toto Riina 
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Vi röker o vi linar 

Livet gjort mig kall 

De va längesen ja grina 

Mamma imma drug dealer 

Marijuana kokaina 

Vi tar liv som Toto Riina 

Vi röker o vi linar 

Livet gjort mig kall 

De va längesen ja grina 

(Ant wan, “Kall”, 2019) 

 

Livet har gjort mig så kall, 

Finns ingen kärlek det finns ingen peace, 

Mamma hon såg mig med gun, 

Hon sa till mig snälla värdera ditt liv, 

Jag vill ba vara en man, 

Tankarna bankar mitt hjärta är is, 

Svårt o förklara jag lever i krig, 

Jag väntar på dö län när kommer min tid, 

Jag tänker när röken är lila, 

När tänker tankarna vila, 

Femton år redan en dealer, 

Vi hämtade droger med bilar, 

Bara cash de ingen krita, 

Bruna gröna de finns vita, 

Ögon rör sig mona lisa, 

Fuck the popo fuck grisar, 

Jag o brodern delar lika, 

Jag ringer guzzen ringer chica, 

Jag tog henne ända till Spanien, 

Jag ville bara leva vida, 

Vi vill bara vara rika, 

Private jet jag har sativa, 

Jag stoppa in hela min kuk, 

Jag ville ba få henne skrika, 

Baby baby du e diva, 

Bär på Chanel inte Fila, 

Jag tänker på vad vi kan bli boo, 

Jag tänker på dig jag vill skriva, 
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Mina para dom e dina, 

Planen i trapen e ritad, 

Vi smashade bilen i dörren, 

Lokalen den började pipa, 

Dom säger wagwan, 

Dom satt vid mitt bord, 

Dom känner knappt Ant Wan, 

Men dom kallar han bror, 

När ska någon förstå mig, 

Jag skriker till Gud ba förlåt mig, 

Det känns som att någon vill åt mig, 

Jag tror jag har djävulen på mig, 

Jag har sett mer blod än sol, 

Det ekade skott och en broder dog, 

Totototototototo 

Dom fick reda på vart broder bor, 

Jag litar bara på min broders ord, 

En broder liten nu e broder stor, 

En e borta en broders bror, 

Gå testa gå i min broders skor, 

Jag tänker när röken är lila, 

När tänker tankarna vila, 

Femton år redan en dealer, 

Vi hämtade droger med bilar, 

Bara cash de ingen krita, 

Bruna gröna de finns vita, 

Ögon rör sig mona lisa, 

Fuck the popo fuck grisar, 

Jag o brodern delar lika, 

Jag ringer guzzen ringer chica, 

Jag tog henne ända till Spanien, 

Jag ville bara leva vida, 

Vi vill bara vara rika, 

Private jet jag har sativa, 

Jag stoppa in hela min kuk, 

Jag ville ba få henne skrika. 

(Ant wan, “Sativa”, 2018) 

 

Jag har en guzz och hon e fusk 
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Och hon vill vara med mig nu för jag e störst 

Och jag meckar upp en kush, i bilen på nån rush 

Möter upp en fucking musht gör en låt jag går plus 

 

Jag har en guzz, och hon e fusk 

Och hon vill vara med mig nu för jag e störst 

Och jag meckar upp en kush, i bilen på nån rush 

Möter upp en musht gör en låt jag går plus 

 

Jag har en guzz, och hon e fusk 

Och hon vill vara med mig nu för jag e störst 

Och jag meckar upp en kush, i bilen på nån rush 

Möter upp en musht gör en låt jag går plus 

 

Skaka den i takt, ey 

Sluta leka lack, ey 

Jag vet att du back mig 

Du vet att jag back dig 

Varför spela svår, vi hade de bra igår 

Vi festade ganska hårt tills du sära på dina lår 

Hon vill vara mer än en vän 

Hon vill vara naken och vänd 

Hon vill vara med mig i mitt hem 

Hon vill va med mig o bli känd, ey 

Du blev intresserad, du såg massa sedlar 

Du såg massa stenar, ni vet vad jag menar 

Även om allt, de här är komplicerat 

Kan vi ändå chilla, ta de lungt 

Och du vet att de para framför guzzar 

Baby inget illa menat 

Men utan para baby 

Vi kan inte överleva 

Du vet du e tamam 

Och du vet att de e sant 

Och jag kommer hålla i dig som jag håller i min gun 

Och du är number one om man räknar bort min bram 

Du är 10 av 10 som en oöppnad karta tram 

 

Jag har en guzz, och hon e fusk 



51 

 

Och hon vill vara med mig nu för jag e störst 

Och jag meckar upp en kush, i bilen på nån rush 

Möter upp en musht gör en låt jag går plus, ey 

 

Jag har en guzz, och hon e fusk 

Och hon vill vara med mig nu för jag e störst 

Och jag meckar upp en kush, i bilen på nån rush 

Möter upp en musht gör en låt jag går plus, ey 

 

Jag ser du vill va med mig 

Men är de på riktigt babe 

För många dem söker fame, ey 

Jag kom hit för något, och det är pengarna förlåt 

Ingen tid för nån, no no 

Delar bara med min bro 

Han var där när jag var low 

Långa vägar jag har gått 

Give me stride to my soul 

Rör mig snabbt som jag Bolt 

Jag vill vinna, inte torska ey 

Jag och Einár vem kan trotsa, ey 

Andra rappare, dem e borta, ey 

Skitsnackare, dags att borsta, ey 

Så är du med mig hela vägen 

Stacka upp och sen flytta till nån mansion 

Och bara rocka fashion 

Babe, let's make it happen 

 

Jag har en guzz, och hon e fusk 

Och hon vill vara med mig nu för jag e störst 

Och jag meckar upp en kush, i bilen på nån rush 

Möter upp en musht gör en låt jag går plus, ey 

 

Jag har en guzz, och hon e fusk 

Och hon vill vara med mig nu för jag e störst 

Och jag meckar upp en kush, i bilen på nån rush 

Möter upp en musht gör en låt jag går plus, ey 

(Einar, “Fusk”, 2019) 
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Hon e katten i trakten 

Hon lyser upp hela natten 

De ett pluss ett hon kan matten 

Hon inte fin hon e vacker 

Hon inte goish å behöver inga ögon i nacken 

Men om nån kommer å testar då jag får ner han på backen 

Hon å jag e som jag å min glock babe 

De finns inga andra baby de finns inget stopp, nej 

Hon e' som äzi jag som zutt de blir en cocktail 

Hon har fått benim att fastna svär då hon har fått mig 

 

Du å jag jag slösa tid 

Du å jag kan röka weed 

Folk dom hatar på mig för att benim kan förstöra beats 

Tro mig kan förstöra liv 

Kommer med min mördarbil 

Brr brr, mannen kom om du vill köpa k's 

 

Men tillbaka till ämnet 

Vem e gata som henne 

Hon å jag där i hemmet 

Cuttar kakan till femmor 

Men tillbaka till ämnet 

Vem e gata som henne 

Hon å jag där i hemmet 

Cuttar kakan till femmor 

Ey yo ey yo de finns ingen paus de bara jag å hon in the fucking house 

Ey yo ey yo de finns ingen paus de bara jag å hon in the fucking house 

 

Hon e inte hära för nån fame hon e hära för vår grej 

Om de kefft hära tagga Spain jalla kom vi fly away 

Folk e kära i mitt name men du vet du e min bae 

Hon å dom e inte same svär att jag e fast i dig 

Hon e katten i trakten lyser som guldet runt nacken 

Broder jag har redan sagt det hon inte hära för rappen 

Å vi behöver varandra vi e som zutten å papperet 

Hon e inte som andra hon får mig skriva en rapptext 

 

Du å jag jag slösa tid 
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Du å jag kan röka weed 

Folk dom hatar på mig för att benim kan förstöra beats 

Tro mig kan förstöra liv 

Kommer med min mördarbil 

Brr brr, mannen kom om du vill köpa k's 

 

Men tillbaka till ämnet 

Vem e gata som henne 

Hon å jag där i hemmet 

Cuttar kakan till femmor 

Men tillbaka till ämnet 

Vem e gata som henne 

Hon å jag där i hemmet 

Cuttar kakan till femmor 

Ey yo ey yo de finns ingen paus de bara jag å hon in the fucking house 

Ey yo ey yo de finns ingen paus de bara jag å hon in the fucking house 

(Einar, “Katten i trakten”, 2019) 

 

Jag växte upp i ett ytterstadsprojekt 

Jag blev ett sosfall snabbt, svär ingenting var lätt 

Jag satt och rökte ganja hela dagarna 

Jag hade inga pengar så vi börja bryta lagarna 

Va ju ganska kul o kasta sten mot en snut 

Stod i centrum varje dag tills natten tog slut 

Hade planer på att skaffa mig en framtid 

Men alla drog till skolan o gick jag och haffa mig en haschbit 

Satt i parken på bänken som liten 

Tänkte för mig själv är jag den enda som är vilsen? 

Tiden gick och jag drogs in mer och mer 

Beroende o shit jag va påväg o falla ner 

Men jag visste någonstans inuti i min själ 

Så finns det mer än denna neger i misär 

Jag tror de va musiken som förstod 

Jag sa hejdå till sos visa fingret o ba drog 

Nu måste vi dra, ja vi ses väl nån dag 

Jag svär livet blir bättre när man vet vart man ska. 

Jag svär livet blir bättre när man vet vart man ska. 

Yo 

Jag satt och plinka på min synth med en stråke 
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Jag fick ett samtal av en polare som satt på kåken 

Det blev ett samtal som ändrade mitt liv 

Jag fick en deal på nåt som hette EMI 

Och helt plötsligt gick allt väldigt snabbt 

Jag tittade upp mot skyn och ba sa till gud: tack 

Det är så det känns när man uppnår sin dröm 

Och man har kämpat hela livet för o få de 

Jag stod på toppen av ett berg o bara skrek ut 

Jag levde fullt ut - de vet du 

Jag blev en kändis, stor som bara den 

En favoritneger, vilket jävla skämt 

Jag satt där precis på samma bänk i exakt samma park 

Men bara satt o längta hem 

Det var så kallt att jag va tvungen o dra in 

Jag svär, jag lämna allt för o skaffa min familj 

Yo 

Livet är så underbart när man hittar rätt 

Man är gammal o man ser sin stora släkt 

Finns ingenting jag ångrar av allt de jag har gjort 

Livet de blev så mycket bättre än jag trott 

Till mina fina barn, ni är mitt hela liv 

Jag älskar när ni tar era små kliv 

Jag är så lycklig, jag vet jag valde rätt och tillslut så kommer 

Allt bli perfekt 

Livet kan va svårt men jag svär det är ba o spela på 

Våra minnen det är allt vi kommer leva på 

Så säg hejdå, för livet går vidare 

Och kom ihåg att de finns nåt som är finare 

Dags för mig, vi hörs väl ganska snart igen 

För just nu så är de faktiskt dags dra igen 

Så ha de bra min vän 

Vi syns väl nån dag igen - om jag nånsin kommer tillbaks igen 

(Ken Ring, “Nu måste vi dra”, 2014) 

 

Hej min gamla vän, det var ett tag sen vi pratade 

Vi brukar snacka varje dag, ja svär jag saknar det 

Sitter här i studion och försöker göra låtar 

Men allt för ofta så slutar dom i tårar 

Ja vet att jag lova, att alltid köra på 
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Men ibland så ba' känns det som det inte kommer gå 

Försöker vara stark när jag går genom motvind 

Springer överallt du vet Ken jag går stort in 

Alla är emot mig bror, det känns som jag är ensam 

Rider i betongen, enda stället utan rädslan 

Önskar du var här och kunde joina min turné 

På varenda jävla scen så är det som du står breve' 

Grabbarna är tokiga, du vet hur vi dyker upp 

Jag ser dig inhalera varje gång då vi bryter zutt 

Jag svär jag tackar dig för alla våra minnen 

Hoppas du är stolt när du ser mig från himlen 

 

Jag saknar dig, saknar dig min bror 

Jag sa jag saknar dig, mer än vad du tror 

Vi ses på andra sidan  

Men tills dess kommer jag sakna dig, sakna dig min bror  

 

Släppte rätt mycket sen du försvann från vårt team 

Puffar fortfarande weed men du vet jag är en fin 

Fick ett hederspris förra året 

Vid samma tid då alla torskade för rånet 

Svårt att förstå men 

Johan han flippade och på nåt sätt 

Hässelby ba' tystnade 

Och nu längtar jag tillbaka till min hemort 

Och ba blaze upp en fet vid nån gömd port 

Alla småbarn springer runt i massa gäng 

Idag är det trendigt att sitta helt bäng 

Inte som när vi var små bre, allt har eskalerat.. 

Känns som om ingen riktigt fattar vad vi menar 

När vi växte upp i Stockholms betongblock 

Det var vi som fan gjorde hela hiphop 

Nu sitter jag vid mixern och skriver igen 

Känns som du är här, jag känner själen från min vän 

 

Bror jag har familj nu, har fått fyra ungar 

Saker har förändrats sen vi satt där på gungan 

Du skulle sett hur dom ser ut, dom är så vackra 

Vem kunde tro att jag skulle bli en pappa? 
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När vi becknade zattla på bänkarna i Västerort 

Och den dagen då jag värmde mig hos dig brush 

Varma mackor medans mamma var på jobbet 

Blanda upp oboy med lite blaze, du tyckte om det 

Fan vad jag saknar dig, ba' sitta här och digga 

Och dirigera mig hur verserna ska ligga 

När allt är så tyst så behöver jag din styrka 

Hoppas själen av min vän sen kan få mig att lyfta 

Och låt mig ba' flyga upp mot himlens rike 

Aldrig titta bakåt, bara glömma detta livet 

Jag vet att det är sent, men min dröm den är kvar 

Och idag så är det du som säger godnatt till mina barn 

Vi ses bror 

(Ken Ring, “Själen av en vän”, 2014) 

 

Lite full, men känner mig tom 

I en taxi, vi ser över bron 

Cityljus, himlen är svart 

Borta i tankar och märker det knappt 

Kristaller likt snön som faller 

Så mycket vilja, men bakom galler 

Ljussken som glittrar i mörkret 

Folk överallt, du står vänster om dörren 

Sticker ut ur ledet 

Och jag ser på dig när ingen annan ser det 

Men hon drar mig i tröjan, tätt intill 

Viskar nåt, blicken är still 

Jag håller fokus på dig, någon ropar ditt namn 

Är du själv? Ser ingen hon eller han 

Hjärtat bultar, känner det långt fram 

Om känslor kan brinna så brinner dom våldsamt 

 

Se på mig nu 

Har speglat mig i timmar för att hitta nån som du 

Se på mig nu 

Jag dansar tills kristaller faller ner mot min hud 

Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla 

Se på mig nu 

Låt mig byta plats med henne, om så bara en minut, så snälla 
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Se på mig nu 

 

Konverserar, köper drinkar 

Min tjej står bredvid mig, ser till att vi synkar 

Lampor blinkar, ögonkast 

Klänningen skiner, ser din glöd i natt 

Dansgolv, basen vibrerar 

Om jag ser på dig blir jag röd och generad 

Är så blyg, jag tittar i smyg 

Tankarna flyger, har du hittat nån ny? 

Jag är fast, har betong runt fötterna 

Dagarna är långa, men jag älskar nätterna 

Det är då jag ser dig i vimlet 

Gör vad som helst, jag kan dra ringen av fingret 

(Är det så du ser det?) 

Kärlekens ögon ser inga fel 

Om allt rasar, faller jag ner 

Men jag ser bara dig, som jag har tiltat rummet 

Törsten är kvar, ingenting har försvunnit 

 

Se på mig nu 

Har speglat mig i timmar för att hitta nån som du 

Se på mig nu 

Jag dansar tills kristaller faller ner mot min hud 

Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla 

Se på mig nu 

Låt mig byta plats med henne, om så bara en minut, så snälla 

Se på mig nu 

 

Vill ta dig i handen, lämna nu 

Men det är ingen sann historia, det är ett sagoslut 

För du har knappt märkt av mig, jag är kvar vid min flickvän 

Bländad av ljuset, skiner som smycken 

Snälla se mig, jag vill det så mycket 

Din blick? Sliter i stycken 

Någon drar i mig, men det är inte du (jag ser dig) 

Går sakta baklänges, bort från nu (jag ser dig) 

 

Jag ser dig lämnar rummet du 
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Tar med min sista chans 

Blev hon jag var innan du kom 

Någon annans, någonstans 

Vill att du 

 

Ser på mig nu 

Har speglat mig i timmar för att hitta nån som du 

Se på mig nu 

Jag dansar tills kristaller faller ner mot min hud 

Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla 

Se på mig nu 

Låt mig byta plats med henne, om så bara en minut, så snälla 

Se på mig nu 

(Petter, “Se på mig nu”, 2016) 

 

Varje gång är som den första gång vi sågs 

Även om det är över nu 

Allting har förändrats 

Men du finns kvar 

Allt var svävande men nu så ser ja klart 

Du var gammal 

Jag var äldre 

Och nu sågs vi igen 

Gått så lång tid så länge sen 

Decennier tillbaks 

Men jag minns det såväl 

Varför kärleken brunnit 

Utav olika skäl 

Varför jag aldrig släppt det och aldrig gett upp 

Trots min väg vart lång kantats med gupp 

Jag stått utanför din port så många gånger 

Så många brev många sånger 

Minns varje ord varje rad jag skrivit 

En längtan så stor 

Minns varje dag jag lidit 

Har gått genom livet med en övertygelse 

Att jag satt något spår 

Som har haft betydelse 

Aldrig besvarad aldrig tillmötes 
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En kärlek så varm utan den vilket öde 

Från vinter till vår 

Sen sommar till höst 

Trots att tiden vart svår så gav kärleken tröst 

Hjärtan som slår 

Vi står där vi stod 

Minns det som igår 

Första gången du log 

Som om jag snubblade pladask 

På marken och bara dog 

Varje gång är som den första gång vi sågs 

Även om det är över nu 

Allting har förändrats men du finns kvar 

Allt var svävande men nu så ser jag klart 

Jag var ung du var yngre 

När vi sågs första gången 

Rusade förbi mig snabbt på perrongen 

Blev hjälplöst förälskat 

Obeskrivligt tagen 

Som om jag låg ner på marken och blev slagen 

Betraktade ditt hår 

När det fångades av vinden 

Som att svimma på en bergstopp utav svindeln 

Sen den stunden satt jag fast i ett nät förtrollad bunden 

Tappa hjärtat i knät 

Kunde inte tänka logiskt eller sunt 

Och för varje sekund som du inte fanns där blev det tung 

Började sakta uppvakta på avstånd i brev 

Men det spelade ingen roll vad jag skrev 

Du hade inte fastnat än inte fattat än 

Vilken kärlek som fanns att bara hämta hem 

Men efter ett tag 

Det började korresponderas 

Mina förhoppningar dom väcktes 

För att sen raseras 

Du flyttade utomlands någon annanstans 

Gav bort din hand till en annan man 

Och breven som skrevs dom kom aldrig fram 

Men mitt hjärta det brann och min åtrå var sann 
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Jag gav aldrig upp dig när du försvann 

Långa dagar blev till nätter sen till år 

Varje gång är som den första gång vi sågs 

Även om det är över nu 

Allting har förändrats 

Men du finns kvar 

Allt var svävande men nu så ser jag klart 

Nu står du där på gatan 

Sargad av tiden 

Huden är grå 

Din hållning förvriden 

Vill säga nånting men jag kan inte tänka klart 

Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks 

Trevar mig fram för att etablera kontakt 

Tar tag i din hand 

Vi brister ut i ett skratt 

Det var så länge sen 

Men det finns där än 

För passionen vi kände kommer alltid igen 

Har ett hjärta utan rynkor 

Det består intakt 

Och drömmar i mitt liv har jag aldrig förlagt 

Aldrig nått fram så jag älskat på avstånd 

Nu är det mitt tåg och dags för avgång 

Stiga på aldrig tveka en minut 

För att allt som flyger upp måste landa till slut 

Kan inte titta tillbaks trots min vilja är stark 

Vi vandrar iväg utan vidröra mark 

Varje gång är som den första gång vi sågs 

Även om det är över nu 

Allting har förändrats 

Men du finns kvar 

Allt var svävande men nu så ser jag klart 

Mina minnen höll mig uppe varje dag 

Du är som att andas för 

Jag gav aldrig upp dig när du försvann 

Långa dagar blev till nätter sen till år 

(Petter, “Längesen”, 2010) 
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Ayay, jag är redo 

Jag är redo 

Ju mer de spottar på mig, desto snabbare kommer jag blomma 

Jaja, jag är redo nu 

Håll hårt i din goda vän för där ute finns det gott om ormar 

Gå med dem som vill dig väl, även om dina fickor är tomma 

Glöm de som vill sänka dig, sudda bort bad minded tjommar 

Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag blomma 

Suddasuddasuddasuddasudda bort dem 

Nertryckare finns alldeles för gott om 

Suddasuddasuddasudda bort de som 

Hugger dig i ryggen när du vänder dig om 

Vi ser dem redan från start, ögonen säger en helt annan sak 

Och det visar sig snart att det rötnaste hjärta har helt annat skal 

Vi suddar bort alla tungvrickare 

Som blir mätta på att andra blir hungrigare 

De vill se oss som en byggsten i deras stela system 

Så vi rör oss flummigare 

Men gropen som de gräver kommer de själva falla i 

När de slåss för att beskydda sin hierarki 

För vad tror de växer upp när så mycket hat gror? 

Tänk i andra banor, jag ber dig 

Håll hårt i din goda vän för där ute finns det gott om ormar 

Gå med dem som vill dig väl, även om dina fickor är tomma 

Glöm de som vill sänka dig, sudda bort bad minded tjommar 

Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag blomma 

Ställ in ditt sikte på nåt positi-ivt 

För något ryggbitande har vi ingen ti-id 

Jo, jag ser dem men jag bara väljer att se förbi-i 

Kan inte låta dem stjäla min energi-i 

Nej, om nån vill hålla ner dig och se dig vissna 

Så använd deras hat som en gnista 

För vi växer upp med ljuset, kommer från det dunkla 

Det är klart att de vill se vår skuta sjunka 

Jag ser dem inte på min radar 

Så det spelar ingen roll hur många troll som hatar 

Jag bara ser aldrig tillbaka 

Nej, nån guldgrävarvän kommer jag aldrig sakna 

Nej, en god vän går fö-örst 
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Som finns vid din sida när sommar blir hö-öst 

Skin över dem, låt dem växa 

Har inget hat i mitt bröst, åh nej 

Håll hårt i din goda vän för där ute finns det gott om ormar 

Gå med dem som vill dig väl, även om dina fickor är tomma 

Glöm de som vill sänka dig, sudda bort bad minded tjommar 

Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag blomma 

Badadadem badadadadem, Kaptenen vill inte ha nån guldgrävarvän, yo 

Badadadem badadadadem, han får rida på sin tandem ensam hem 

Badadadem badadadadem, Kaptenen vill inte ha nån guldgrävarvän, yo 

Badadadem badadadadem, han får rida på sin tandem ensam hem 

(Kapten Röd, “Ju mer dom spottar”, 2011) 

 

En morgon 

Så många frågor, inga svar 

Så många frågor, inga svar 

En morgon, hey! 

Jag glömmer aldrig bort min polare han tittade på mig och sa: 

Känner du vinden som blåser i stan? 

Nu blir en förändring, allt dåligt blir bra. 

Jag vet nu att jag ljög när jag svarade ja. 

Jag hörde någon blåste honom en dag. 

Han är borta, nu finns bara drogerna kvar. 

Jag tänker nästan aldrig tillbaks på den dan 

Men vinden han prata om blåser idag 

Jag undrar: Går jag ensam här, 

eller visar du min väg från en parallell värld? 

Hoppas du hör mig vart du än är. 

För den här går ut till våra saknade vänner. 

Så många frågor utan svar. 

Så många låtar som fanns kvar. 

Men vi glömmer aldrig er. 

Nej, den här går ut till våra saknade vänner 

Ni kommer alltid leva kvar, 

i varje steg vi tar. 

Så vi hyllar er nu! 

Ja, den här går ut till våra saknade vänner 

Våra saknade vänner  

Bedöva mig, det känns som jag blivit halv 
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och nu är falska känslor bättre än inga alls 

och det är inte det att min blick har blivit kall 

Jag har sibirisk vinter, fast på insidan 

Hur blev mina skor så tunga? 

Så många stjärnor som har fallit alldeles för unga 

Men vi lägger aldrig av, 

låt mig skänka en rad. 

Jag samlar kraft och fyller upp min lunga 

Jag sluter ögonen och ser dig komma glidande 

reggaeprofil så ögonen är kisande! 

Nu kommer du för evigt leva vidare 

I alla rub-a-dub-soldater och krigare. 

Men jag kan undra, går jag ensam här? 

Eller visar du min väg från en parallell värld? 

Hoppas du hör mig, vart du än är! 

För den här går ut till våra saknade vänner! 

Så många frågor utan svar. 

Så många låtar som fanns kvar. 

Men vi glömmer aldrig er. 

Nej, den här går ut till våra saknade vänner 

Ni kommer alltid leva kvar, 

i varje steg vi tar. 

Så vi hyllar er nu! 

Ja, den här går ut till våra saknade vänner 

Våra saknade vänner 

Så många frågor utan svar. 

Så många låtar som fanns kvar. 

Men vi glömmer aldrig er. 

Nej, den här går ut till våra saknade vänner 

Ni kommer alltid leva kvar, 

i varje steg vi tar. 

Så vi hyllar er nu! 

Ja, den här går ut till våra saknade vänner 

Våra saknade vänner 

Så vi biggar upp Junioren spangbangbangdiddledang skank 

Junioren han är borta, men hans tid lever än. 

Så vi fortsätter sprida den över hela världen! 

spangbangbangdiddledang skank 

spangbangbangdiddledang skank 
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Junioren han är borta, men hans tid lever än. 

vi fortsätter sprida den över hela världen! 

spangbangbangdiddledang skank 

Men hans tid lever än 

Ja hans tid lever än 

Men hans tid lever än 

Ja hans tid lever än 

spangbangbangdiddledang skank 

(Kapten Röd, “Saknade vänner”, 2011) 

 

Rung Bang Badabeng badabeng badabeng 

General och Syster Sol överraskar igen 

Hetare än lava Habibi du har eld 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Hettan i ditt smile får mig att smälta bort 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

När hon kokar över då står världen still 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Men de enda som de enda som ja enda som jag vill 

Hot Hot Hot 

Vulkan vulkan men du vet du e het 

Alla vet att denna tösen hotar hela vår planet 

Hon är hetare än lava 

Het Het Het 

Utgör en fara 

Het Het Het 

Men jag tycker inte annorlunda än de som tycker så 

Att hon får solen att framstå som dammig och grå 

Men de är nånting me dig som jag inte kan förstå 

Mystisk så mäktig hämtar kraft inifrån 

Hon e rebellen som alltid går på 

Men du går din egen väg frågar ingen om lov 

Hon e hetare än nån jag stött på 

Och de e där jag vill stå 

Hetare än lava Habibi du har eld 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Hettan i ditt smile får mig att smälta bort 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

När du kokar över då står världen still 
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Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Men de enda som de enda som ja enda som jag vill 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Ohh baby du är het het het 

Och jag faller för din charm 

När världen känns för kall är du där och gör mig varm 

För du vet hur du ska tända upp min eld 

Så flamman brinner vidare när morgon blivit kväll 

När du gör mig sådär förför mig sådär 

Gör mig sakta stilla blir jag ett med allt som är 

Jag blir galet kär när du flexar sådär 

Närmare mitt öra tills min kropp börjat att röra sig 

Boom Boom Boom Boom 

Som en vulkanexplosion 

Får min kropp att smälta samman och vi sjunger samma ton 

Oooh Oooh Ooh Ooh 

Het attraktion 

Som spränger murar 

Som krossar babylon 

Hetare än lava Habibi du har eld 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Hettan i ditt smile får mig att smälta bort 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

När hon kokar över då står världen still 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Men de enda som de enda som ja enda som jag vill 

Hot Hot Hot 

Min Habibi hon e hetare än lava ja 

Hon bränner ner babylon med sin eld 

Kom närmre Kom närmre 

Kommer närmare dig 

Kom närmre Kom närmre 

För jag kommer närmare gud varje gång som vi har sex 

Kom närmre Kom närmre 

Hetare än lava Habibi du har eld 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

Hettan i ditt smile får mig att smälta bort 

Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

När hon kokar över då står världen still 
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Hot Hot Hot som ett vulkanutbrott 

(General Knas, “Hetare än lava”, 2011) 

 

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

då går ganjat i blom nere i källaren i mitt hus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

babylon dyker upp påslagna blåljus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus 

Låt mig berätta en story om en snubbe som jag känner han har gröna gröna fingrar förser alla 

mina vänner  

med den gröna sköna örten uti spliffarna vi tänder  

det är kvalité och kvantitet i träden som vi bränner  

vi kan kalla han för kalle jag sprang på han häromdan han va så glad han var på topp han 

hade vibb han hade span halvkilo skördat kurerat och klart träffades på stan och vet ni vad 

han sa 

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

då går ganjat i blom nere i källaren i mitt hus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

babylon dyker upp påslagna blåljus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus 

Han sa såhär 

Jag röker cannabis när jag mår bra när jag mår piss rullar de i spiffen kompis ingen 

kompromiss  

jag röker cannabis se de syns i mitt piss fråga kommissarien kompis ingen kompromiss jag 

älskar cannabis bara kärlek ingen diss att jag skulle sluta kompis ingen risk  

jag odlar cannabis de e min bussiness högsta kvalité kompis ingen kompromiss 

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

då går ganjat i blom nere i källaren i mitt hus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

babylon dyker upp påslagna blåljus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus 

hon är skogarnas drottning hon är örternas ört tänk så många män och kvinnor hon förfört rätt 

ört rätt ört coola mina nerver på stört rätt ört rätt ört gör mig lugn och fin som en mört 

källarens drottning örternas ört tänk så många män och kvinnor hon förfört rätt ört rätt ört att 

den förbjuds e rent stört rätt ört rätt ört babylon dyker upp då va de kört 

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

då går ganjat i blom nere i källaren i mitt hus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus  

babylon dyker upp påslagna blåljus  

Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus 

(General knas, “12/12”, 2011) 
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Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Se skönheten och odjuret i virvlande dans 

Staten och kyrkan i ohelig allians 

Kikarsiktet inställt på diger avans 

Demokratisk boogie woogie för mammons jublande fans 

IT-palatsens utopiska glans 

Smaka lite gammal hederlig romersk dekadens 

Protestera mera kanske verkar vara nära tillhands 

Men utan Jesus i ditt hjärta har du inte en chans 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 
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Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

I vår globala by hur mysigt vi får 

När lilla bredbandsgubben kommer 

Med presenter till dom små 

Fabror polisen i ditt sovrum står 

Håller koll på när du kommer och går 

Säger - lilla vän vi bryr oss hur du mår 

Men av din frihet och privatliv 

Finns inte ett spår 

Vad gör väl det om någon tittar på 

Tjohej vad det går mellan pattar och lår 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Se Johannes fick uppenbarelsen 

Han såg den gamla horan resa sig igen 

Lite smink och värsta skönheten 

Hon gav sin makt till den slicka besten 

42 månader de lurade hela världen 

Vem rider in i stan på den vita hästen 

Förvandlade placet till vilda västern 

Sheriffen från Betlehem han rider igen 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 
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Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Den heter bulleri bulleri bock 

Hur många horn står upp 

Femton de sa, men tio det va 

Bulleri bulleri bock 

Ohoh, 

Den heter bulleribulleribulleribulleri bock. 

Den heter bulleri bulleri bock, 

Hur många horn står upp? 

Femton de sa, men tio det va. 

ohoh, 

28, 97, 35, 106, men tio de var. 

(Kalle baah, “Bulleribock”, 2006) 

 

Små, små svarta änglar flyger runt omkring 

Redo att välta dig, med modets onda ting 

Den senaste frisyren för dig att kasta pengar 

In i kassan ut ur kassan 

Till små svarta änglar 

Till små svarta änglar 

Till små svarta änglar 

Du tror du är fri men du är lurad 

Du tror du är fri men du är lurad 

La coste, en krokodil 

La kosta vad det kosta vill 

Men vi vill att 

Små, små svarta änglar ska inte flyga här 

Små, små svarta änglar ska inte flyga här 

Du springer ikapp med tiden, men vinner ingen mark 

I den onda cirkeln, där du tror att du blir stark 

Du säger jag är fri 
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Men jag vet att du 

Kan inte låta bli att kasta pengar 

Till små svarta änglar 

Till små svarta änglar 

Till små svarta änglar 

Du tror du är fri men du är lurad 

Du tror du är fri men du är lurad 

La coste, en krokodil 

La kosta vad det kosta vill 

Men vi vill att 

Små, små svarta änglar ska inte flyga här 

(Kalle Baah, “Små svarta änglar”, 1993) 

 

Ey vilken kombination 

Aki, Dani M, General och Syster Sol, ey 

Från en censurerad generation 

 

Det här är en kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 

En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

 

En kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 

En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

 

För dom kan aldrig tysta ner oss med nån löjligt badman censur 

För sanningen kan aldrig stängas in i nån bur 

Den kommer höras högt i all ghettokidsens lur 

Och vi är trötta på deras översittarstil 

När vi steppar upp på micken och berättar vad vi vill 

Vi för folkets talan till ett fett reggaebeat 

Med onedrop och bas så krossar vi den myt som säger: 

"politiker ska va folkrepresentanter" 

Men i rikstan gäckar bara massa grå moraltanter 

Som glömt vad det innebär att leva ett liv 

Där hjärtats väg är ditt enda alternativ 
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Här är en kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 

En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

 

En kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 

En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

 

Jag vet dom känner hat för dom vet att det vi säger är sant 

Och att folk kan börja finna det intressant 

Dom känner hat för dom vill inte att sanningen ska fram 

Så dom satsar allt på att haffa våra gram 

Vi tvingas trampa pampa trampa oss fram 

Oavsett du sippar som oss eller bara ibland 

Doar den fet och slänger upp texten som sätter staten i brand 

Babylon dom skriker sänk vi höjer basen som fan 

Vi garvar hårt åt att ni blir lacka 

Tänk vad en liten låt kan få munnar att snacka 

När vi ser er grina vi ba stackars 

Om ni sen ger oss reklam vore tacksamt 

 

Babylon hatar reggae och hiphopkultur 

Dom vill tysta ner oss men dom vet inte hur 

När spliffen puffas på då ropas det censur 

Gör som jag vill för sån är min natur 

Mördar dom i moll man jag mördar dom i dur 

Mina ord e som kulor man nu kommer det en skur 

Sanningen kommer alltid komma ut 

Babylon är rädda nu 

 

Det här är en kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 

En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

 

En kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 
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En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

 

Försöker stoppa vår rörelse, yo dom skyller på droger 

Vill brotta ner oss efter spelning, gör razzia i logen 

Vi står utanför och röker upp det sista i påsen 

Skrattar bäst skrattar sist med en spliff tungt shit från garderoben 

Kritiken vi levererar är stickande 

Mer än texter om växter som blir kickade 

Verkligheten vi speglar den enade kan inte splittra det 

Lite stenade, censurerade, aina googlar oss men det är smickrande 

Vapnet jag drömt om hämnden är ljuv 

Jag ba skrattar åt debatten och tänder en ny 

Vem kunde tro den har blatten skulle bli känd det e sjukt 

Språkrör för mitt folk som vill ändra på nåt nu, på plats 

Ingen tid för rast, bara om du ska trixa mixa weed och hasch 

Musiken och lyriken vi skriver sprids snabbt 

Så vem bryr sig om smutsiga bängen 

Närsomhelst kommer hela Sverige sjunga refrängen! 

 

Det här är en kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 

En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

 

En kärleksrevolt, från alla vi som synat dom 

Som försöker tysta våran sång 

En baddah baddah bong i huvet på Babylon 

Får dom tänka om om om 

(Syster Sol, “kärleksrevolt”, 2011) 

 

Du är mäktig, du är så fin 

Åh du har något extra 

När du kliver in i rummet är det nått som pirrar till Oh oh och jag gillar din vibe, 

när jag ser i dina ögon finns det inget annat till, Oh oh och jag gillar din vibe, 

när du viskar i mitt öra kan jag inte sitta still Oh oh och jag gillar din vibe, 

när du dansar tätt intill mig känner jag att jag vill bara Oh oh och jag gillar din vibe, 

Ja jag gillar din vibe! Och jag tänker inte nöja mig med en gång, 

Och från den första stund jag såg på dig var det nåt som hände i mig, 
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något som sakta, nästan tappa min balans du var så, här och nu. Fanns inget mer en jag & du. 

och plötsligt vill jag inte vara någon annanstans, 

För du ser rakt in i mig, utan mål utan dömande där vi möts i en ren acceptans, 

dina ord är som renaste toner i öronen, 

du får mig att känna mig som i trans. 

När du kliver in i rummet är det nått som pirrar till Oh oh och jag gillar din vibe, 

när jag ser i dina ögon finns det inget annat till, Oh oh och jag gillar din vibe, 

när du viskar i mitt öra kan jag inte sitta still Oh oh och jag gillar din vibe, 

när du dansar tätt intill mig känner jag att jag vill bara Oh oh och jag gillar din vibe, 

och någonting säger mig, att du har nått till mig. Jag vill va nära dig. 

så kom kom närmare låt mig få ta del av dig, 

snälla låt mig känna dig, låt mig få lära mig av allt du har att säga mig, 

låt mig få uppleva dig utan krav på ägande, 

låt mig få se om vi kan skapa något stort tillsammans 

(Syster Sol, “Gillar din vibe”, 2009) 

 

mina ögon öppna 

utav lejoninna 

hon sitter uppe på tronen 

så vacker ibland går hon här på jorden 

med ögon som speglar 

djupet och essensen som hon delar 

närvaro som väcker liv och helar 

jag respekterar 

och kontemplerar 

över allt det som hon representerar 

hur hon bär livet, ja 

låt mig aldrig någonsin ta det för givet, nej 

dessa tider så utmanande 

komplexiteten tjocknar, samhället högtravande 

blinda är dess makthavare 

men kärleken hon sänder ut så allomfattande 

åh denna skapelse... 

manifesterad av vår skapare 

åh vilken välsignelse... 

manifesterad av vår skapare 

låt sanningen regera igen 

alla maktstrukturer kommer falla till marken 

för det som hon planterar, 
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gör att allt vibrerar 

hon gör cirkeln hel rund igen 

gör så att solen skiner över världen 

kom låt oss fylla den 

med kärlek och respekt om och om och om igen 

åh vilken välsignelse... 

manifesterad av vår skapare 

åh denna vackra skapelse... 

manifesterad av vår skapare 

kärlek är inte vad dom strider om, men den upprätthåller dom, 

de är fortfarande foundationen till den existentiella säsong 

om maayaa kundalinee kriaa madhumatee kaalee kalaamalinee 

universum ryter tillbaks med denna lejoninna sång, 

närvarande genom tidens gång, hon är allt vi sjunger om 

hon är allt som finns häromkring, låt det höras gång på gång 

låt det påminna om, reflektera inom och utom 

inuti, utanför, runtomkring och in igenom 

vad som än händer så kommer vi aldrig vända om 

om dom gör anspråk på våra hjärtan skall vi avvisa dom, 

om dom försöker manipulera våra sinnen så ser vi igenom dom 

om dom attackerar oss så har vi bara kärlek för dom 

vi håller igång elden varje dag, endast Isvara kan släcka den 

för vad som än händer så kommer vi aldrig vända om 

blod, kärlek, jord, dag för dag, ord för ord, 

inuti, utanför, runtomkring och in igenom 

allomfattande 

(Kultiration, “lejoninna”, 2009) 

 

Dagen är här, 

Är jag beredd? 

Några minuter från min dödsbädd 

Så mediterar jag på 

Hur jag spenderat mitt liv och så 

Ser hur det sakta försvinner 

Så vad är det jag finner 

Bland lycka och bland misär, 

Ångesten är det som sliter mig isär 

När det knackar på min dörr 

Vad jag än gjort så väntar det på mig 
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Det knackar på din dörr 

En gång var jag hungrig och gick på krigsstigen 

Nu är jag rädd och övergiven 

Allt som var nära är så långt bort 

Mitt långa liv hur blev det så kort 

Ingen mening att beklaga 

Jag är nu bytet och samvetet jagar 

Allt som betydde något var kärleken 

Är det för sent nu, förlåt mig min sanna vän? 

Jag har en timme kvar att leva 

Fader du som över oss vakar 

Varför är det kaos vi förorsakar 

Det är vid din sida vi borde vandra 

Så lär oss att ta hand om varandra 

Och leva det liv vi verkligen vill 

Allt vi behöver finns ju här intill 

Det är så vi kan återuppstå 

Det är den enda vägen vi borde gå 

Jag har en timme kvar att leva 

(Kultiration, “En timme kvar att leva”, 2006) 
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