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Sammanfattning 
Detta är en kandidatuppsats av tre studenter vid socionomprogrammet på Umeå universitet. 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur hiphopartister ser kring sitt eget ansvar, samt 
resonerar kring förmedling av drogrelaterade budskap. Droger och missbruksproblematik ses 
idag som ett etablerat samhällsproblem där både hälsa och samhällets ekonomi kan påverkas 
negativt. Studien har en kvalitativ ansats där fem semistrukturerade intervjuer samt en riktad 
innehållsanalys ligger till grund för undersökningen. Undersökningen har analyserats utifrån 
ett konsekvensetiskt, normaliserings- samt kulturteoretiskt perspektiv. Studiens resultat visar 
att artisterna vill förmedla en ocensurerad version av den verklighet de upplever, samt att 
artisterna anser sig ha ett begränsat ansvar till sin musik. 
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1. Introduktion 

Detta kapitel kommer att belysa det samhällsproblem som idag upplevs gällande 
drogmissbruk och den koppling som kan finnas mellan hiphopmusik och droger. Det kommer 
även att redovisas vilket syfte samt frågeställningar som valts att utgå ifrån för att undersöka 
detta samhällsproblem. I slutet av kapitlet framgår även arbetsfördelningen för detta arbete att 
redovisas, samt studiens relevans för socialt arbete.  
 
Enligt Missbruksutredningen (2011) framkommer det att samhällets kostnader för missbruk 
och beroende av narkotika och läkemedel uppgår till 82 miljarder kronor årligen i Sverige. 
Enligt utredningens skattningar uppgår antalet personer med tungt narkotikamissbruk till 29 
500 och personer med läkemedelsberoende till 65 000. Utredningen uppskattar även att 
narkotikamissbruk har ökat mellan 15 och 20 procent de senaste 10 åren. Dessa siffror tyder 
på att missbrukets utvecklingskurva, gällande droger, i det svenska samhället blir allt 
vanligare samt att missbruket leder till stora samhällsekonomiska förluster varje år. 
Tham. i Tham (2003) beskriver att den svenska narkotikapolitiken har som målsättning att nå 
”Ett narkotikafritt samhälle”. Sverige har härigenom markerat en särställning bland 
europeiska stater genom en totalförbudsmodell och betoningen av en restriktiv hållning. Då 
det framgår enligt missbruksutredningen (2011) att missbrukets utvecklingskurva stadigt ökar 
varje år trots att droger tydligt motstrids från staten och dess ambitioner mot ett drogfritt 
Sverige.    
 
Hiphop är en subkultur som är starkt förknippat med droger, där cannabis är den mest 
omtalade drogen inom hiphopkulturen. Tidigare forskning visar på hur hiphopmusik och dess 
drogrelaterade budskap kan leda till ett utökat missbruk bland lyssnarna (Herd, 2008). 
Däremot ser vi en kunskapslucka och avsaknad på forskning där fokus riktas till artisterna 
själva samt hur de resonerar kring missbruk och de drogrelaterade budskap som kan 
förmedlas i deras texter. Avsaknaden av forskning inom det nämnda området ser vi som ett 
samhällsproblem då det kan vara ett område som kan leda till en bättre förståelse och utökad 
kunskap kring den missbruksproblematik som idag finns världen över. 
 
Inom hiphopkulturen och framförallt inom hiphopmusiken har det skett en tydlig och markant 
stigande ökning av narkotikabudskap i musiktexter. Mellan åren 1979 och 1997 ökade 
hiphopmusik med drogrelaterade budskap sexfaldigt i USA, och idag är den mer drogliberala 
hiphopmusiken väletablerad inom musikbranschen (Herd, 2008). 
Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats där forskarna intervjuat fem hiphopartister 
utifrån en semistrukturerad intervjumetod. Viktigt att belysa är att hiphopmusik är en bred 
genrer vilket betyder att studiens empiriredovisning ej går att generalisera över den totala 
hiphopbranschen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Hiphopkulturen som ovan nämnts kan ses som starkt förknippat med droger samt att tidigare 
forskning visar på hur hiphopmusik och dess drogrelaterade budskap kan leda till ett utökat 
missbruk bland lyssnarna (Herd, 2008). Vi upplever en kunskapslucka samt avsaknad på 
tidigare forskning inom det område som denna studie har för avsikt att undersöka.   
 
Syftet med föreliggande arbete är att öka kunskapen om hur svenska hiphopartister ser kring 
sitt eget ansvar samt resonerar kring förmedling av drogrelaterade budskap. 
Ambitionen med undersökningen är att med hjälp av kvalitativa intervjuer öka kunskapen för 
hur dom svenska artisterna ser på sitt eget ansvar samt förmedling av drogrelaterade budskap. 
För att kunna undersöka detta närmare har vi valt att utgå från följande tre frågeställningar.  

• Vad vill artisten förmedla via drogrelaterade budskap? 
 

• Hur ser artisten på sitt eget samhällsansvar? 
 

• Vad är individens egna åsikter kring droger?   

1.2 Relevans för socialt arbete 
 
Missbruk är ett aktuellt problem i dagens samhälle där det finns tendenser att missbruket ökar 
samtidigt som Sverige har en nollvision mot droger (Tham. i Tham, 2003). Detta fenomen bör 
undersökas närmare för att kunna förbättra samt utveckla det svenska samhället. Denna studie 
vill undersöka om det finns en koppling mellan hiphopmusik och utvecklingen av 
drogproblematiken i samhället. Studien kommer att undersöka hiphopartisters egna åsikter 
kring droger samt om drogrelaterade budskap inom musik kan ses som ett samhällsproblem. 
Studiens relevans för socialt arbete är att via intervjuer få en ökad kunskap kring 
drogrelaterade budskap, samt om dessa budskap kan påverka den problematik kring 
drogmissbruk som idag är etablerad. 

1.3 Arbetsfördelning 

Ansvaret för kandidatuppsatsen har delats upp solidariskt över arbetets gång. Där vi till en 
början satt tillsammans på Umeå Universitet för att formulera fram syfte och frågeställningar. 
Därefter tog vi ansvar för att var och en läsa på olika litteratur- och vetenskapliga artiklar för 
att sedan kunna sammanställa en kunskapsöversikt. Samtliga tre forskare förde fram sina 
resultat av efterforskningarna som hade gjorts och inom gruppen resonerades vilka som kunde 
vara till användning samt vilken litteratur som inte var lika användbar. När detta var klart 
skrev alla författarna var sitt stycke utifrån den litteratur de hade studerat. Den 
kunskapsöversikt som växte fram ledde till att vi fick gå tillbaka till vårt syfte samt 
frågeställning och justera detta något. 
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När arbetet med kunskapsöversikten var färdig strukturerades en intervjuguide av Anton 
Schönbeck och Emil Östensson medan Peter Westergren skötte kontakt med intervjupersoner 
samt försökte stämma träff med dessa. Målsättningen var att stämma träff och utföra 
intervjuerna för att kunna få en ytterligare dimension i samtal och följdfrågor, för att 
säkerställa intervjupersonernas historia på bästa sätt. Intervjuguiden (Se bilaga 2) samt initial 
information till intervjupersonerna finns bifogat (Se bilaga 1). När intervjuerna skulle 
genomföras så delades dessa upp solidariskt där alla tog ansvar för att genomföra och 
transkribera intervjuer. Detta tyckte vi var ett viktigt steg att alla var delaktiga i för att få en 
djupare förståelse för fenomenet och processen. Under arbetets gång har vi haft en givande 
vägledning av handledare Tommy Andersson. När uppsatsen slutfördes ansåg gruppen att det 
var viktigt med ett enhetligt språk så Emil Östensson utsågs till ansvarig för detta område och 
den slutgiltiga redigeringen. 

2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer hiphopkulturens framväxt i Usa och Sverige att presenteras. Kapitlet 
kommer även att belysa hur kulturens spridning tillsammans med en ökad musikkonsumtion i 
världen ser ut. 

2.1 Hiphopens historia  

Hiphopen skapades som en subkultur under det sena 1970-talet i Bronx, New York. Afrika 
Bambaataa var en av pionjärerna och grundare av den globala organisationen Zulu Nation 
som sedermera drev hiphopen som en social rörelse. Intentionen med rörelsen var att 
motverka kriminalitet, våld och droger i den socialt nedrustade staden New York. 
Under hiphopens tidiga skede fanns det fyra etablerade element som kunde relateras till 
hiphopkulturen. Dessa fyra element bestod av breakdance, graffiti, deejaying och emceeing 
(rapping). Den så kallade rappingen är själva sångtekniken inom hiphopmusiken där artisten 
framför texten på ett rytmiskt talande sätt där artisten rimmar genom större delen av låten, likt 
en dikt. Bambaataa hade en vision om att föra in kunskap som hiphopens femte element. Med 
kunskap menar Bambaataa att marginaliserade människor över hela världen kan göra sin röst 
hörd. (Söderman i Lindgren, 2009). 
 
Den musikaliska biten inom hiphopen har sina rötter i blues och jazzmusiken men har på 
senare tid influerats av många andra genrer så som rock och techno. Hiphopkulturen hade en 
viktig gemensam nämnare med bluesen vilket var att det inte enbart handlade om musiken. 
Det som fanns gemensamt för alla uttryck var att det inte enbart handlade om underhållning 
utan också fanns en tydlig politisk agenda. Denna agenda bestod av protester mot de 
strukturer som finns i samhället och riktade sig även emot rasism, kapitalism och andra 
sociala orättvisor. (Brooks & Conroy, 2011). 
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Det politiska ställningstagandet och de andra olika inslagen gjorde hiphopen populär och 
hjälpte till att skapa en identitet främst för svarta och marginaliserade vita (Brooks & 
Conroy,2011). Hiphop tog sig uttryck inte bara genom språket och musiken utan hade även 
viktiga inslag av dans, mode och graffitimåleri som en del av konstformen (Brooks & Conroy, 
2011). 
 
Under senare delen av 1980-talet började hiphopen bli mer kommersiell mycket tack vare 
ledmotiv till film och som pausunderhållning inom sport. Efter detta började hiphopmusik 
spelas på till exempel tv-programmet MTV. Hiphopen började nu uppmärksammas som en 
kommersiell kraft och plockades upp av skivbolag och radiostationer. Under 2000-talet har 
hiphopen även fått ta klivet in i populärkulturens finrum där bland annat hiphopartisten och 
skådespelaren Eminem, i filmen 8 mile, tilldelades en Oscar för bästa musik. Detta ses som ett 
stort kliv framåt från när hiphopen låg i sin linda och artisterna själva sålde sina kassetter i 
gatuhörn runt sina kvarter. (Brooks & Conroy, 2011). 
 
Brooks och Conroy (2011) beskriver att hiphopens alla element kan sammanfattas som en 
social rörelse som tagit sig bort från de små kvarteren i New York till att ha blivit en global 
rörelse. Denna globala rörelse består av att ungdomar kan finna sin identitet inom hiphopens 
budskap. Detta innebär att ungdomar kan känna igen sig i beskrivningarna av den svarta 
ursprungskulturens problem, för att sedan ta hjälp av musiken för att överkomma motstånd 
som de möter i livet (Brooks & Conroy, 2011). 
 
Sato (2004) förklarar att ungas utsatthet ökade under 1990-talet då det bland annat blev 
svårare att etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden när välfärdssamhällets skyddsnät 
försämrades. Dessa faktorer påverkar uppväxtvillkor och därför långsiktiga konsekvenser för 
framtida möjligheter i livet. De olika livsvillkoren mellan grupper och deras sociala bakgrund 
har betydelse bland annat för musiksmak och val av fritidsintressen (Sato, 2004). 
 
Sociala orättvisor och rasism är den svenska hiphopens främsta kännetecken där dess fokus 
ligger på de lokala livsvillkoren i dem socialt utsatta storstadsförorterna. Hiphopen blir en 
motbild av den stigmatisering och det utanförskap som många gånger upplevs bland 
befolkningen i berörda bostadsområden. Detta gör sig i uttryck för kärleken till sitt kvarter 
samtidigt som artisten tar upp de sämre sidorna i form av förortslivets kriminella och farliga 
sida. Utgångspunkten blir således en beskrivning av sociala villkor i en livsvärld som markant 
skiljer sig från merparten av Sveriges befolkning. På samma sätt som när punken på 1980-
talet sedan slog igenom i Sverige som riktade skarp kritik mot det etablerade samhället, så har 
nu rapmusiken tagit över den rollen. (Sernhede & Söderman, 2010). 
 
Hiphopartisterna förmedlar ofta en bild av att folket som bor i förorterna inte passar in i det 
officiella Sverige, och att dess institutioner inte är till för de personer som bor där. Artisterna 
belyser ofta problemet av att inte känna någon tillhörighet till det svenska samhället. Många 
artister är svenska medborgare men ser sig ändå inte som en “svensk”. Dom ser sig inte heller 
som exempelvis en “Irakier”, då de kanske inte är födda där men har ett ursprung till landet. 
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Man kan säga att många artister beskriver känslan av att hamna mellan stolarna mellan två 
olika nationaliteter. (Sernhede & Söderman, 2010). 
 
Många av nutidens rapartister har ambitionen att belysa de orättvisor som de upplever i 
samhället, där de ofta beskriver den drogkultur som finns i de lokala uppväxtområdena där 
artisterna ofta själva kommer ifrån. Varför hiphopartisternas musik ofta handlar om droger 
kan bero på att artisterna vill upplysa det övriga samhället om hur verkligheten ser ut i de 
mindre glamorösa stadsdelarna. Artisterna kan se det som sitt ansvar att förmedla sanningen 
och att inte censurera verkligheten. (Sernhede & Söderman, 2010). 
 
En av hiphopens mest kända rapartister är amerikanen Dr Dre som i början av sin karriär 
belyste de negativa effekterna med droger i sina texter. Ett exempel på detta var då han i en låt 
förmedlade budskapet om hur cannabis påverkar hjärnan och att han inte skulle kunna rappa 
lika bra om han rökte cannabis regelbundet. Dock så ändrade Dr Dre åsikt om detta då 
rapgruppen Cypress Hills debutalbum sålde platinum. Cypress Hill var kända för att förmedla 
positiva budskap om droger och denna typ av musik blev allt mer populär bland de 
amerikanska lyssnarna. Dr Dre valde till slut att ändra riktning på sin egen musik och började 
även han att förmedla positiva budskap om droger, som i sin tur resulterade i att hans album 
The Chronic sålde ännu bättre än Cypress Hills platinaalbum. I det här fallet kan Dr Dre ha 
valt bort sin ursprungliga åsikt om droger och i stället välja att bortse från det ansvar han 
tidigare kände att fördöma droger som budbärande artist för att i stället ha chansen att sälja sin 
musik mer framgångsrikt. (Herd, 2008). 
 
I USA är rapmusiken en av de absolut mest populära musikgenrer och är även den snabbast 
växande. År 2002 fanns det cirka 37 miljoner människor i USA som lyssnade på hiphop. 
Rapmusiken har framförallt vuxit sig stark och populär hos personer som inte har någon 
gymnasieutbildning eller är fattiga. Detta skiljer sig betydligt med jämförelser till lyssnare av 
andra musikgenrer. (Herd, 2008). 
 
Herds (2008) studie, om hur droger beskrivs i rapmusik och hur det har förändrats mellan åren 
1979-1997, visar på en kraftig ökning av redogörelser för droger under tidsperioden. Studien 
utgår från de 340 mest populära raplåtarna från amerikanska Billboardlistan under 
tidsperioden. Av de 38 mest populära låtarna som släpptes mellan 1979 och 1984 var det fyra 
låtar eller 11 procent som hade drogrelaterat innehåll. Från mitten och fram till sent 80-tal 
hade drogrelaterade texter ökat till 19 procent. Mellan 1990 och 1993 hade utvecklingen ökat 
ytterligare och det kunde fastställas att av de populäraste låtarna innehöll hela 45 procent av 
låtarna drogrelaterat innehåll. Mellan 1994 och 1997 nådde ökningen upp till 69 procent (se 
tabell 1). Över tid så syns det tydligt att drogrelaterade texter har med tiden ökat och att de 
även rankas högt på topplistorna. (Herd, 2008). 
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I nedanstående tabell beskriver Herd (2008) ökningen av den drogrelaterade musiken i Usa 
mellan 1979-1997. 
 

 
 

Tabell I. Changes in presence of drugs in rap songs 1979–1997. 

Years All songs    

N=341                    

Total N songs with drugs 
N=149 

Percent songs with drugs 

1979–1984 38 4 11 

1985–1989 81 15 19 

1990–1993 97 44 45 

1994–1997 125 86 69 

(Herd, 2008). 
 
2.2 Musikkonsumtion	  
	  
I USA exponeras ungdomarna för cirka 16 timmar musik varje vecka och den siffran ökar 
troligen menar Primack, Douglas och Kraemer (2010). Detta beror på att i de flesta hem finns 
det radio, CD och mp3 spelare. 86 procent av ungdomarna mellan 8-18 år har CD eller mp3 
spelare på sina rum (Primack et al,. 2010). I takt med att musikkonsumtionen ökat, har även 
musik med cannabisreferenser ökat (Primack et al,. 2009). En ungdom utsätts för cirka 40 
cannabisreferenser per dygn och detta menar Primack et al,. (2010) skulle kunna undergräva 
skolans drogupplysning där eleverna får betydligt mycket mer information om droger från 
hiphopmusiken än vad skolan kan erbjuda. 

Tidigare studier har visat att ungdomar som tar del av populärkultur med sexuellt innehåll har 
förändrat deras sexuella vanor (Primack et al,. 2010). Samma utveckling skulle kunna gälla 
för exponering av cannabis menar Primack et al,. (2010). Hall, West & Neeley (2013) 
beskriver samma fenomen med att en naturlig del av inlärning av nya beteenden kommer 
genom observation. Hall et al,. (2013) beskriver i sin tur att ungdomar som konsumerar 
drogliberal musik tenderar att lära sig beteenden utifrån det. Ungdomar som ser upp till sina 
musikidoler kommer med stor sannolikhet att imitera deras beteende och värderingar. 
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Den ökade musikkonsumtionen bekräftas av Hall et al,.(2013) som beskriver att 75 procent av 
ungdomar mellan 8 och 18 år konsumerar musik igenom mp3spelare, datorer eller 
mobiltelefonen. Samtidigt som bara 10 procent av ungdomarna säger att deras föräldrar har 
insyn eller restriktioner på deras musikkonsumtion.  
De liberala attityderna och värderingarna som kan finnas inom musiken kan i förlängningen 
leda till att ungdomar som konsumerar musik med cannabisreferenser tenderar att löpa högre 
risk att hamna i ett eget missbruk. (Primack et al,. 2009). 

3. Metod 

Under detta kapitel kommer en beskrivning av det förfarande som har använts till denna 
studie. I kapitlet följer en redovisning av val av kvalitativ metod samt den metodologiska 
utgångspunkt som har använts. Kapitlet kommer även att belysa skapande av kunskapsbank, 
urvalsförfarande, genomförande av intervjuer, kvalitativ innehållsanalys, generaliserbarhet, 
reliabilitet, validitet, alternativa kriterier samt etiska principer.  

3.1 Val av kvalitativ metod 

Valet att använda en kvalitativ metod fattades för att möjligheten att få djupare förståelse för 
fenomenet skulle möjliggöras. Den kvalitativa metoden kännetecknas som flexibel och 
formbar samt kan anpassa sig efter arbetets gång (Bryman, 2011). Den kvalitativa metodens 
egenskaper var bättre lämpad till studiens design och kunde lättare anpassas till dess syfte. 

Kvalitativ metod kan utföras via, enkät, observationsstudie, litteraturstudie samt intervjuer. 
Denna studie ville rikta sig till vad artister har för egna åsikter och resonemang kring 
drogrelaterade budskap inom musik. Utifrån studiens syfte ansågs det vara mest lämpat att 
utföra intervjuer för att få den utökade förståelsen av respondenternas åsikter (Bryman, 2011). 

Att jämföra den kvalitativa metoden för datainsamling med den kvantitativa, beskriver 
Bryman (2011) att kvantitativ metod är av hypotetiskt deduktiv art, där forskaren har snävare 
ramar och striktare mallar för tillvägagångssättet. Denna process skiljer sig från hur den 
kvalitativa processen går till (Johannessen & Tufte, 2003).          

Den kvantitativa metoden har en begränsad flexibilitet, där en hypotes formuleras i studiens 
uppbyggnad. Denna hypotes följer studien genom hela processen utan att kunna efterhands 
konstrueras (Johannessen & Tufte, 2003). Ett exempel på denna begränsning av flexibilitet är 
att om en forskare delar ut en enkät för en undersökning går det inte att korrigera eller lägga 
till frågor i efterhand om man upptäcker eventuella brister i sina frågeställningar. 

3.2 Metodologisk utgångspunkt 

Induktiv ansats innebär att forskaren börjar med att studera området och insamling av data, 
där resultatet av studierna och datainsamlingen i sin tur kan leda till en provisorisk 
teoribildning (Fejes & Thornberg. i Fejes & Thornberg, 2015) . Denna teoribildning kan ej 
fastslås då teorin kring ett resultat alltid kan omprövas.  
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En teoribildning kan alltid förkastas om en motsats till den ursprungliga teoribildningen 
bevisas (Bryman, 2011). Induktiv ansats möjliggör att dra med breda penseldrag, i denna 
undersökning har litteraturstudier gjorts för att sedan gå tillbaka och korrigera 
frågeställningarna allt eftersom kunskapen växer fram (Bryman, 2011). 

Deduktiv ansats är den diametrala motsatsen till induktion vilket gör att forskaren utgår från 
en vald teori. När teorin är vald formuleras en hypotes som grund för den empiriska 
insamlingen. De insamlade datamaterialet analyseras utifrån den valda teorin för att 
undersöka om teorin stämmer i något eller flera fall.  

Detta innebär att forskaren har snävare ramar och ett striktare förhållningssätt då forskaren har 
en förvald teori som utgångspunkt (Bryman, 2011).  

Abduktion kan beskrivas som en hybrid av metoderna induktion och deduktion, där forskaren 
via en abduktiv ansats kan pendla mellan teori och empiri fortlöpande (Sohlberg & Sohlberg, 
2013). Abduktion möjliggör för forskarna att skapa en god förförståelse då man initialt tagit 
ett bredare grepp kring ett fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Till denna studie har en 
abduktiv ansats använts. Den flexibilitet som ansatsen erbjuder lämpar sig väl till denna 
studie. Den kvalitativa metoden som undersökningen utgår ifrån kan utifrån en abduktiv 
ansats tillgodogöra sig ett bredare material via ett mer öppensinnat synsätt (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013). 

3.3 Skapande av kunskapsbank	  
	  
Under datainsamlingen har litteratursökning på databaserna socINDEX, SwePub, 
Communication & Mass Media Complete (Ebsco) och Film & Television Literature Index 
(Ebsco) använts. Under datainsamlingen med nedanstående sökord (se figur 1) och diverse 
sökkombinationer har den tidigare forskningen till viss del kunnat appliceras till studiens 
sökning efter bakgrundsinformation. Ett exempel på sådan sökning är Drugs AND Music som 
gav 204 träffar i SocINDEX. Av dessa 204 träffar sållades artiklar med relevanta rubriker ut 
och utifrån dessa artiklar lästes abstracts där några artiklar kunde inkluderas i studien och 
några förkastades. Denna process upprepades med olika sökkombinationer.	  

Utöver sökningar efter digitala publiceringar har vi även sökt litteratur i universitetsbibliotek 
samt stadsbibliotekets databaser i Umeå och Malmö. Målet med dessa sökningar var att hitta 
relevant litteratur för kunna behandla inhämtad intervjudata. Adekvat metodlitteratur har sökts 
upp på både Umeå och Malmös universitetsbibliotek under studiens gång. 
 
Under undersökningens datainsamling efter relevant forskning var det problematiskt att hitta 
tidigare forskning som styrkte eller belyste området för studiens syfte. Personal vid dom två 
nämnda biblioteken kontaktades för att bistå med sökhjälp för att finna litteratur som kan 
kopplas till studiens syfte. Eftersom området tidigare var bristfälligt undersökt så ansågs de 
finnas relevans för denna studie. 
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Figur 1, sökord. 
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3.4 Urvalsförfarande	  
	  
Att skapa en urvalsram för den aktuella undersökningens population, innehållande samtliga 
artister i Sverige som anser sig förmedla drogrelaterade budskap, ansågs bli allt för tids- och 
resurskrävande. På grund av detta ansågs det lämpligast att utgå från ett snöbollsurval. 
Bryman (2011) beskriver snöbollsurvalet som en typ av bekvämlighetsurval där man lyfter 
fram en eller ett par individer som är relevanta för undersökningens syfte. Svagheten med 
snöbollsurval är att det inte går att generalisera studien på liknande populationer eftersom 
urvalet inte varit slumpmässigt framtaget (Bryman, 2011). Då uppsatsen inte har som mål att 
generalisera liknande populationer till framtida studier påverkar detta inte den aktuella 
studien. Styrkan med snöbollsurval är dock att det kan ses som en god metod när forskaren 
vill fokusera sin undersökning, ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2011).	  
 
Snöbollsurvalet kan förklaras med att man initialt får kontakt med en individ som är aktuell 
för undersökningens syfte som i sin tur hänvisar forskaren vidare till andra individer med 
liknande och relevanta egenskaper (Bryman, 2011). Studien inledde processen med att ta 
kontakt med en intervjuperson med de önskade egenskaperna, som blev informerad om 
studiens syfte och frågeställning. Den initiala kontakten togs med en avlägsen bekant som 
besatt de önskande egenskaperna till studiens syfte. Den tillfrågade intervjupersonen var dock 
inte intresserad av att medverka i studien, men tyckte att undersökningen hade en spännande 
frågeställning och erbjöd sig hjälpa till med ytterligare kontakter. 
 
Nästa steg blev att personen via e-mail skickade ett antal kontaktuppgifter som respondenten 
trodde hade de önskade egenskaperna för undersökningen. Samma information skickades ut 
till dessa individer, en person svarade och erbjöd sig ställa upp, två avböjde och tre av 
individerna gav ingen respons alls. Personen som ville delta i studien erbjöd sig att hjälpa till 
med ytterligare kontaktvägar till hiphopartister med önskade egenskaper. 
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Informationen skickades ut en tredje omgång till sex nya individer. Detta ledde till att, vad 
som skulle komma att bli intervjuperson två och tre, tackade ja till att ställa upp. Ytterligare 
en person erbjöd sig att ställa upp på en intervju, men svarade inte när intervjutillfället skulle 
bokas in. Tre av dessa sex personer gav ingen återkoppling alls. Då studien i detta läge hade 
för få önskade individer så gav intervjuperson ett ut ytterligare en lista på personer som skulle 
kunna kontaktas. 
 
Ett sista utskick gick ut för att kunna nå fler intervjupersoner till studien. Inbjudan och 
information om studien skickades ut till fem ny personer. Två personer tackade ja till att 
medverka och en person tackade nej på grund av tidsbrist. De sista två personerna som 
tillfrågades svarade inte. Urvalsförfarandet ledde till att studien fick fram fem av totalt 13 
individer som var villiga att ställa upp på en intervju. 
 
Eftersom urvalet är litet samt att åtta individer valde att inte ställa upp i studien finns det 
anledning att tro att det empiriska materialet kunde sett annorlunda ut om dessa individer 
ställt upp. Det går enbart spekulera i om individerna hade svarat på liknande sätt som de 
övriga respondenterna gjorde. Eller om det hade framkommit några nya uppgifter. 
 
3.5 Genomförande av intervjuer	  
	  
Bryman (2011) understryker vikten av att skapa en god relation mellan samtalsledare och 
intervjuperson. Av denna anledning fick intervjupersonerna välja plats och tid för 
intervjutillfället. Den första intervjun genomfördes i restaurangmiljö där två hiphopartister 
blev intervjuade av två samtalsledare. Den andra intervjun genomfördes även den i 
restaurangmiljö där en hiphopartist blev intervjuad av en samtalsledare. De övriga två 
hiphopartisterna blev intervjuade över telefon där två samtalsledare deltog. I samtliga 
intervjuer där två samtalsledare deltog var den ena samtalsledaren mer aktiv än den andre.	  
 
Samtliga intervjuer spelades in för att säkerställa att respondenterna blev rätt citerade och för 
att få en helhetsbild av det som framkom under intervjutillfället. Denscombe (2009) menar att 
när man på ett respekt- och hänsynsfullt sätt använder sig av bandinspelning bidrar 
ljudupptagningen inte till något som kan störa eller påverka intervjupersonen på ett negativt 
sätt. Fördelen med ljudupptagning under intervjuerna är att det i efterhand blir lättare att 
transkribera det som sägs under intervjun och inspelningen minimerar risken att förbise viktig 
data ur intervjumaterialet (Denscombe, 2009). 
 
Att skapa en god relation mellan samtalsledare och intervjuperson är en svår balansakt som 
underlättas vid personlig kontakt, och inte genom exempelvis en telefonintervju (Bryman, 
2011). Frågor kring droger och droganvändning kan enligt Bryman (2011) vara känsligt att ta 
upp via en telefonintervju. Av denna anledning lämpar sig ett personligt möte sig bättre till 
denna typ av studie. Fördelen med en telefonintervju är den ekonomiska aspekten, där 
samtalsledarna kan undvika långa och dyra resvägar för att träffa intervjupersonen (Bryman, 
2011).  
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Eftersom intervjuerna i denna studie utförda via telefon fann liknande resultat som från 
intervjuerna utförda i restaurangmiljö, anses telefonintervjuerna inte påverkat studien 
nämnvärt negativt. 
 
Till denna studie har en semistrukturerad intervjuform använts vid samtliga intervjutillfällen. 
Bryman (2011) beskriver att man inom den semistrukturerade intervjuformen använder sig av 
frågeteman som är konstruerade för att täcka av det syfte och de frågeställningar som studien 
vill besvara. Teman och öppna frågeställningar tillsammans med information till 
respondenterna (se bilaga 1) samt frågor uppställda i en intervjuguide (se bilaga 2). De färdiga 
frågorna i intervjuguiden kompletterades i vissa fall med uppföljningsfrågor för att kunna 
utveckla intervjupersonernas åsikter ytterligare. Bryman (2011) beskriver hur dessa 
följdfrågor kan vara av lättare karaktär som till exempel “kan du utveckla detta” eller “hur 
menar du när du säger så” som leder till att intervjupersonens svar kan bli mer utförliga. Detta 
betyder att samtliga intervjupersonerna i denna studie kommer att besvara samma frågor men 
att metoden möjliggör att vidareutveckla åsikter via följdfrågor. Vilket i sin tur leder till att 
den semistrukturerade intervjumetoden möjliggör den flexibilitet som den kvalitativa metoden 
eftersträvar. 
 
3.6 Kvalitativ innehållsanalys	  
	  
En kvalitativ innehållsanalys identifierar skillnader och likheter i textinnehåll, som i olika 
tolkningsnivåer sätts in i kategorier och teman (Bryman, 2011). En riktad innehållsanalys 
utgår från samma process som den kvalitativa analysen, där koder och kategorier bildar ett 
tema (Hsui-Fang & Shannon, 2005). Analysmetoden i denna studie är en riktad 
innehållsanalys då det blir lättare att diskutera det framtagna resultatet utifrån olika teoretiska 
perspektiv (Bryman, 2011).	  
	  
Efter att ha transkriberat samtliga inspelade intervjuer sorterades koder som ansågs 
representera majoriteten av intervjupersonernas åsikter ut. Kodernas funktion inom kvalitativ 
forskning är att bryta ner det data som upprepande återkommer i materialet (Bryman, 2011). 
Detta i sin tur underlättar analysprocessen när man vill få fram data som kan kopplas till 
studiens syfte (Bryman, 2011). 

Thornberg och Forslund Frykedal. i Fejes & Thornberg (2015) understryker vikten av språket 
vid kodningen där forskarens sätt att skriva kan spegla dennes förförståelse, fördomar och 
värderingar som man vill undvika. 

Det gäller dock att förhålla sig medveten och kritisk till den egna förförståelsen och försöka behålla 
ett öppet och teoretiskt fördomsfritt sinne i strävan att analysera data på datas egna villkor (s. 61).   

Koder med likande innebörd som bildar ett kluster knyts sedan samman till en kategori som 
kan representera samtliga kodernas innebörd (Bryman, 2011). Inom analysprocessen kan flera 
olika kategorier representera olika koder (Bryman, 2011). Till denna studie har fyra kategorier 
sammanställts för att representera de åsikter som framkommer inom olika områden i 
intervjuerna.  
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Efter att ha tagit fram dessa fyra kategorier är nästa steg enligt Bryman (2011) att skapa ett 
tema vars uppgift är att täcka den framtagna empirin på ett övergripande sätt. Till denna 
studie har inget tema valts ut då inget konkret tema kunnat fastställas.   

Enligt Graneheim & Lundman (2004) finns det både en manifest och en latent nivå i alla 
texter. Den manifesta nivån är det faktiska som sägs i texten, det som direkt uttrycks i texten 
vilken ligger till grund för koder och kategorier. Den latenta tolkande nivån är den 
underliggande meningen där forskarens tolkning av texten och det som uppfattas i texten i sin 
tur bildar temat (Graneheim & Lundman, 2004). Vid analysen har data bearbetats både på en 
manifest och latent nivå för att kunna hitta underliggande meningar som kan kopplas till 
studiens syfte. I nedanstående figur illustreras exempel ur kodningsprocessen. 

Figur 3, karta över utformningen av koder, kategorier och tema. 

Urval av koder Kategorier 

Självterapeutiskt              Inspiration          Missbruk                     
Missnöje                          Utsatta          Politik 
Verklighet                        Sälja                  Information 
Ansvar                             Subkultur            Acceptans                    
Problem                           Legalisera           Respons 
Hjälpa                              Igenkänning        Populär 
Substitutionsbehandling 

Verklighetsbeskrivning 
Samhällskritik 
Normalisering 
Ansvarstagande 

 
3.7 Generaliserbarhet	  
	  
Att generalisera en studie via kvalitativ ansats på en population menar Johannessen & Tufte 
(2003) är omöjligt. Däremot anser Bryman (2011) att resultaten inom kvalitativ forskning ska 
kunna generaliseras till teori och inte till populationer, som den kvantitativa analysmetoden är 
tillämpad till. Detta betyder att de teoretiska slutsatserna ska formuleras utifrån det empiriska 
materialet, som sedan utgör generaliserbarheten (Bryman, 2011). 
	  
Denna studie har ej som vision att generalisera det empiriska materialet till någon annan 
grupp än just den som är fokuserad i denna studie. Syftet är att enbart kartlägga hur 
hiphopartister kan se på sitt ansvar kring drogrelaterade texter. Bryman (2011) förklarar att 
den kvalitativa forskningen ofta är ostrukturerad och beroende på forskarens egna påhittighet. 
Under intervjutillfället samt databearbetningen är forskaren det viktigaste verktyget då 
forskaren har rätt att själv tolka och välja ut relevant information ur det empiriska materialet 
(Bryman, 2011). 
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Medverkande intervjupersoner kan utvecklas och att åsikter med tiden kan förändras. Även 
om en annan forskare skulle intervjua samma individ som till denna studie, är det inte säkert 
att det skulle leda till samma empiriska utgång. Intervjuerna till denna undersökning har haft 
en flexibel struktur där teman formulerats, vars uppgift är att fånga upp individernas 
upplevelser och berättelser (Bryman, 2011). 

Viktigt att belysa är att hiphopmusik är en bred genrer och att all hiphopmusik ej lyfter fram 
drogrelaterade budskap. Vilket betyder att denna studie ej går att generaliseras över en hel 
population. Detta möter inget hinder i denna studie eftersom undersökningen inte har för 
avsikt att kunna generaliseras till samtliga hiphopartister i Sverige, eller till andra grupper i 
samhället (Bryman, 2011). 

3.8 Reliabilitet	  
	  
Reliabilitet har som uppgift att redovisa en studies tillförlitlighet, där vikten av en 
förförståelse innan intervjutillfället betonas (Tjora, 2012). Denna förförståelse betonas genom 
att man först bör inhämta en kunskapsbank innan man börjar intervjua personer inom det 
berörda ämnet (Repstad, 2007). För att en studie ska anses ha hög reliabilitet ska forskarna ha 
ett objektiv inställning inför datainsamlingen (Tjora, 2012). 
 
Reliabilitetsbegreppet menar Trost (2010) är malplacerat inom kvalitativ forskning eftersom 
det är svårt att replikera en studie och få samma resultat då människor är i ständig förändring. 
Reliabilitet fyller en viktigare funktion inom kvantiativ forskning menar Trost (2010) men att 
kvalitativa studier givetvis måste ha en tillförlitlighet som följande begrepp skall försöka 
förtydliga. Kongruens förtydligar vikten av att frågorna i en kvalitativ studie ska ställas på ett 
liknande sätt i samtliga intervjuer för att nå en tillförlitlighet (Trost, 2010). I denna studie har 
intervjuerna skett på olika sätt och med olika samtalsledare. Detta leder i sin tur till att 
frågorna kan skilja sig i de fem aktuella intervjuerna till denna studie. Då denna studie har en 
kvalitativ ansats påverkar detta inte studien negativt då studien inte har som mål att kunna 
generaliseras. 
 
3.9 Validitet	  
	  
Validitet är ett begrepp som ska se till att man mäter det man faktiskt ska undersöka i en 
studie (Bryman, 2011). Inom validitet finns det två grenar som hjälper till att studien kan 
förhålla sig till dess egentliga syfte (Bryman, 2011). 
 
Extern validitet är ett begrepp som Bryman (2011) beskriver huruvida resultaten från en 
undersökning kan generaliseras utöver den speciella kontexten i vilken undersökningen 
genomfördes. Extern validitet kan ses som problematiskt för kvalitativa forskare då det blir 
problem att generalisera resultaten till andra sociala sammanhang. Denna studie som har en 
kvalitativ ansats har dock inte för avsikt att applicera resultatet på andra sociala miljöer, och 
kan förbise om undersökningen har en god extern validitet eller inte. 
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Den andra grenen inom validitet är intern Validitet som Bryman (2011) beskriver ska se till 
att den insamlade datan skall stämma överens med de teorier som presenteras i studien. Inom 
intern validitet i en kvalitativ studie är det viktigt att studiens empiri överensstämmer med de 
teoretiska slutsatser som dras (Bryman, 2011). Styrkan med den interna validiteten kan vara 
att forskarna genom en långvarig närvaro gör det möjligt för forskarna att säkerställa en hög 
grad intern validitet mellan studiens teorier och empiri. Det kan anses att studien håller god 
intern validitet då samtliga författare till studien har tagit del av hela processen (Bryman, 
2011). 
 
3.10 Alternativa kriterier	  
	  
Utöver validitet och reliabilitet finns det ytterligare kriterier forskare kan använda sig av för 
att göra bedömningar kring kvaliteten inom kvalitativa studier. Dessa kriterier är 
tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). Tillförlitligheten syftar till att belysa att 
verkligheten inte enbart består av en sanning. Flera versioner av verkligheten kan belysa 
sanningen. Detta menar Bryman (2011) att man inom kvalitativ forskning måste förhålla sig 
till ett öppet sinne och inte enbart fokusera kring ett perspektiv. Äkthet kan ses som en 
försäkring att intervjupersonerna är rätt citerade och deras åsikter kommer fram på ett äkta 
sätt i studien (Bryman, 2011). Äktheten kan styrkas i arbetet eftersom att alla intervjuer är 
inspelade och transkriberade vilket gör att citaten blir identiska från intervjutillfället.	  

 
3.11 Etiska principer	  
	  
Etiska principer är viktigt att förhålla sig inom samhällsvetenskaplig forskning, eftersom 
dessa principer ska ses som en säkerhet för de individer som deltar i en studie. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska huvudkrav att förhålla sig till inom 
samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Informationskravet innebär att forskaren skall lämna information kring studiens syfte till 
samtliga respondenter som skall medverka i studien. Detta innebär att respondenterna har rätt 
att veta att deras deltagande är frivilligt och att deras deltagande i studien när som helst kan 
avbrytas vid önskemål. Hela processen har varit transparent inför respondenterna i 
förhoppning om att uppfylla informationskravet (Bryman, 2011). 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får bestämma om de vill vara med i 
undersökningen eller inte (Bryman, 2011). Tydlig information har gått ut till respondenterna 
att de haft möjlighet att avbryta intervjuerna samt dra sig ur studien om som så önskas. Åtta 
individer valde att inte medverka på intervjuer vilket bekräftar att deltagandet var helt 
frivilligt. 
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Konfidentialitetskravet har som uppgift att de berörda personer i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga försiktighet så att intervjupersonerna förblir anonyma 
(Bryman, 2011). Det finns inga namn utskriva i denna studie, samt att citat är varsamt 
hanterade för att inte kunna knytas till specifik person. Den data och de uppgifter som funnits 
insamlade har tagits bort efter slutfört arbete med empirin. 
 
Nyttjandekravet innebär att forskarna inte får använda insamlad data till annat än till den 
aktuella studien som respondenterna samtyckt till (Bryman, 2011). All insamlade data i denna 
studie har raderats efter att ha redovisats i empiriavsnitt. 
I forskarnas intervjuguide (se bilaga 2) förklaras det klart och tydligt till intervjupersonerna 
vilka etiska principer som forskarna ska förhålla sig till (se bilaga 1). Forskarna har förhållit 
sig till de etiska principerna under hela arbetets gång. 
 
4. Teori 
	  
I detta kapitel kommer tre olika teorier att användas för att tolka och få en djupare förståelse 
kring det empiriska materialet. Dessa teorier kommer även att användas för att kunna 
analysera det insamlade datamaterialet. Dessa teorier är kulturteori, normaliseringsteori samt 
konsekvensetik.  
	  
4.1 Kulturteori	  
	  
För att kunna förstå hur människor utvecklar olika sociala identiteter i olika sociala 
grupperingar samt hur dessa grupper skapar sin egen kultur, har författarna valt att titta 
närmare på drogrelaterat innehåll i musiktexter utifrån en kulturteoretisk ansats. Med 
kulturteori menas att vi tillhör flera olika sociala världar i samhället där vi utvecklar en social 
identitet. Detta sker i interaktion och kommunikation med andra individer. Vi identifieras och 
förenas av gemensamma aktiviteter eller åsikter och har sin egen kultur, ibland även en 
subkultur. Ett samhälle består av flera olika kulturer och subkulturer. (Sernhede. i Lindgren. 
2015). 
	  
En subkultur kan definieras som en mindre kultur som finns inom en större kultur i samhället, 
där man delar värderingar, föreställningar, normer eller idéer med likasinnade. En subkultur 
kan förklaras av en mindre grupp som avviker från samhällets normer genom sina kulturella 
mönster (Giddens & Sutton, 2014). Detta resulterar i att man skapar sina egna värderingar och 
regler som man efterlever. Exempel på en subkultur kan vara hiphop där bland annat klädstil, 
musik och språkbruk sticker ut och skiljer sig från dom övrigt rådande samhällsnormerna 
(Giddens & Sutton, 2014). Nattliv och musikaliska liveframträdanden är ett viktigt forum för 
att stärka det subkulturella kapitalet. Subkulturellt kapital innebär att du stiger i hierarki inom 
den egna subkulturen med hjälp av ett visst handlande eller åsikt (Kelly, Trimarco, LeClair. 
Pawson, Parsons, & Golub. 2015). 
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Alla människor har olika referensramar som påverkas av olika tillhörigheter och kategorier 
såsom kön, etnicitet, ålder, yrke, ekonomi, social klass och så vidare. Alla dessa kategorier 
påverkar våra förutsättningar i livet och den sociala identiteten som vi utvecklar (Giddens & 
Sutton, 2014). Det är inte bara individen själv som har en självbild utan man kan säga att även 
gruppen har det. De som ingår i en subkultur är ofta föremål för samhällets stereotypa 
föreställningar och attityder. Kulturteorin syftar alltså till att våra identiteter formas utifrån de 
sociala grupper vi tillhör. Dock är det viktigt att vara medveten om att människor kan vara 
anslutna till olika sociala system samtidigt.  
 
Människor tillhör och vandrar ut och in i många sociala världar, vilka har olika socialt värde i 
samhället. Kulturteorin har dock fått kritik då den utelämnar det faktum att individer kan vara 
anslutna till flera värderingssystem samtidigt. En viktig aspekt är att individer kan ha både 
laglydiga värderingar och värderingar som kan innebära att bryta lagen. Detta kan innebära att 
en individ som tillhör en subkultur kan ha en roll inom den aktuella subkulturen men även 
utgöra en annan roll i den övriga vardagen. Individer som tillhör en subkultur behöver inte 
helt och hållet vara trogna dessa och dess kultur, och heller inte åt majoritetssamhället. 
(Giddens & Sutton, 2014). 
 
Sarnecki (2009) skriver om hur man inom subkulturens gränser går igenom en 
inlärningsprocess där man lär sig sociala beteenden som står i strid mot samhällets rådande 
lagar och regler. Individer inom subkulturer som går igenom processen kan välja att tolka 
lagen på ett sätt att den skall vara till för- eller nackdel hos individen. Processen om 
differentierad förstärkning och dess avvikande beteenden bekräftas och förstärks av den 
närmsta kretsen. Dom inlärda beteenden inom den nya subkulturen kan leda till att individen 
skapar kulturella koder som skulle kunna betecknas sekundära koder. Sekundära koder går 
ofta emot de primära koder som individen lärt sig under uppväxten gällande samhällsnormer, 
lagar och regler. (Sarnecki, 2009). 
 
Om individen väljer att följa de normer och koder som medföljer den subkultur som den 
tillhör, riskerar individen att hamna i utanförskap och marginaliseras i det övriga samhället. 
En individ kan ta efter omgivningens syn på missbruk och till sist skapar individen en 
identitet som missbrukare. Fenomenet kan benämnas som en självuppfyllande profetia. 
(Sarnecki, 2009). 
 
Svensson (1996) beskriver att de individer som skapat en social identitet som missbrukare går 
igenom en komplex process där många källor leder till en missbruksidentitet. En person som 
har en missbruksidentitet kan ha flera olika identiteter som i samhällets ögon är accepterade. 
Däremot kan detta vid uppvisande av sin missbruksidentitet ses som negativt och personen 
stämplas som en missbrukare. Dessa identiteter kan värderas olika över tid och plats men 
gemensamt för dessa är att de påverkas av det sociala nätverket men även media, tv, tidningar 
och böcker. Det vill säga att en missbruksidentitet inom exempelvis cannabis inte är något 
som är permanent, utan den kan med hjälp av exempelvis hiphopmusik eller beroende på 
vilken plats man befinner sig normaliseras och blir socialt accepterad. (Svensson, 1996). 
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4.2 Normaliseringsteori  

För att förklara hur hiphopmusiken via sina texter kan leda till en normalisering av droger i 
samhället har författarna valt att förklara detta genom normaliseringsteorin. Genom 
normaliseringsteorin går det att definiera vad som är avvikande och människor blir medvetna 
om vad som inte är avvikande, och lär sig därmed de normer som är gemensamma för 
samhället (Giddens & Sutton, 2014). 
 
Parallellt med en utveckling som talar för en social marginalisering av narkotikamissbruk, 
finns ett ökat missbruk bland de stora ungdomskulturerna. Normaliseringstendenser kan till 
exempel innebära att drogbruk normaliseras med en mer accepterande attityd. Ju mer vi blir 
exponerad av drogliberala attityder och ställningstaganden, desto mer normaliserat blir ämnet 
i samhället. Om man väljer att förmedla positiva budskap om droger med hjälp av musik kan 
detta leda till att unga ser drogbruk som ett normalt fenomen, vilket i sin tur kan leda till att 
droger blir mer socialt accepterat i en bredare ungdomsgrupp. (Sato, 2004). 
 
Lilja och Larsson (2003) beskriver att via globalisering sprids ungdomsstilar fortare än 
tidigare. Musikartister som ses som ungdomsidoler har stor påverkan på hur nya 
ungdomsstilar sprids. Även massmedia har haft ett stor bidragande roll när det kommer till 
ungdomsstilar där droger har en central roll eftersom att media har publicerat intervjuer på 
kända musikartister där dessa öppet talar om sitt drogbruk. Publikationerna kan bidra till ökad 
spridning av drogbruk även om det inte är journalisternas av sikt vilket kan bidra till ökad 
normalisering av droganvändande. (Lilja & Larsson. 2003). 

4.3 konsekvensetik 

En intressant aspekt är vilket ansvar man kan ålägga artister för individers fria val. För att 
besvara denna fråga har ett konsekvensetiskt perspektiv använts. Grafström et al,. (2010) 
förklarar att etik handlar om hur man väljer att se på sitt eget ansvarstagande inför ett 
dilemma. Grafström et al,. (2010) beskriver att desto mer makt och inflytande man har, desto 
större möjlighet har man att kunna påverka andra. Makten ställer också krav på att man ska ta 
ansvar för den och handla etiskt korrekt. Grafström et al,. (2010) förklarar att ett samhälle 
utan ansvar blir kaotiskt och att alla måste ta sitt ansvar. 
 
Koskinen (1995) beskriver att ett handlingsmoraliskt värde alltid bedöms utifrån dess avsikter 
oavsett vilket utfall handlingen får. Finns det i stunden inget bättre alternativ har man alltid 
agerat rätt enligt konsekvensetiken oavsett om det senare skulle visa sig att man satt sig i ett 
etiskt trångmål (Koskinen, 1995). Den kritik som finns mot det konsekvensetiska perspektivet 
kan beskrivas med följande frågeställningar, vem som ska bedöma vad som är det bästa 
alternativet? Och för vem är det bäst? För samhället eller bara för en utvald grupp? 
(Koskinen, 1995). 
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Utilitarismen är den mest kända konsekvensetiken och kännetecknas för “största möjliga 
lycka åt största möjliga antal oavsett konsekvens” (Blennberger, 2005). Utilitarismen kan ses 
som ett etiskt program som uppmanar att tänka konsekvensetiskt och som inte enbart gynnar 
individen. Det etiska handlandet ska gynna fler än enbart oss själva när bedömningen av ens 
handlande sker. Dessa konsekvensetiska överväganden och avvägningar kan i sin tur ses som 
ett dilemma då individen ska göra ett val av handling. (Blennberger, 2005). 
 
5. Empiriredovisning 
 
I detta avsnitt kommer resultatet som sammanställts utifrån det insamlade datamaterialet att 
redovisas. För att få så bra överblick som möjligt så kommer resultatet av studien att 
redovisas i olika teman som bygger på de kategorier som framkom under datainsamlingen. 
Dessa kategorier är: 
 

• Verklighetsbeskrivning 
• Samhällskritik 
• Ansvarstagande 
• Normalisering 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

De intervjupersoner som har deltagit till denna studie är fem män som är aktiva hiphopartister 
i Sverige. Gemensamt för samtliga respondenter är att de i sin musik har förmedlat 
drogrelaterade budskap. Respondenterna är bosatta i tre av Sveriges storstadsregioner. Med 
tanke på konfidentialitetskravet som Bryman (2011) förklarar inom de etiska principerna har 
ytterligare information kring respondenterna utelämnats.  
	  
5.2 Verklighetsbeskrivning	  
	  
Majoriteten av respondenterna tog återkommande upp att de rappar och förmedlar 
verkligheten. De vill förmedla sin version av verkligheten där sanningen inte censureras eller 
göms undan. Under intervjuerna framkommer det att samtliga artister själva på något sätt har 
brukat narkotikaklassade preparat.  
	  
De nämner fenomenet som något naturligt i de umgängeskretsar och miljöer de vistas, eller 
har vistats i. Det är också det som de ser, gör eller upplever som blir deras inspirationskälla 
till musikskapande. Enligt majoriteten av respondenterna ter det sig naturligt att förmedla 
diverse budskap om just droger eftersom det är så deras verklighet ser eller har sett ut. De 
tycker själva inte att de ensidigt glorifierar droger i texterna utan att de förmedlar drogernas 
påverkan på både positiva och negativa plan. Respondenterna upplever inte att de känner igen 
sig i den bild och verklighet som ofta visas i media. De känner inte igen sig i medelklasslivet 
utan vill visa hur de har det i sin verklighet där fattigdom, utanförskap och droger är en stor 
del av det vardagliga livet. 
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De känner inte att deras röst och deras perspektiv på livet lyfts fram i det etablerade 
medielandskapet. De använder därför sin musik för att nå ut med den verklighet som de 
upplever och som de inte anser lyfts fram. Hiphopen kan ses som en röst för ungdomar och 
människor i utanförskap. Så här beskriver en av respondenterna fenomenet: 
 
Jag skulle väl säga att hiphop är som ungdomens röst. Det är ungdomarnas sätt att förklara hur dom 

har det. 
 

Respondenterna upplever att den samhällsklyfta som de själva vuxit upp i eller fortfarande 
lever kvar i inte målas upp på ett sanningsenligt sätt, från exempelvis media. Enligt 
respondenterna sopas sanningen under mattan och att det övriga samhället inte får vetskap om 
hur verkligheten egentligen ser ut. Särskilt i de mindre privilegierade delarna av samhället, 
där bland annat droger används som ett verktyg för att klara av de orättvisor som upplevs men 
inte visas utåt. Tre exempel ur empirin: 
 
Droger är en del av ett modernt samhälle. Hiphopen handlar ju om samhället på ett helt annat sätt än 
vad hårdrock och country gör. Det handlar ju om orättvisor och social struktur på ett helt annat sätt 

än vad de flesta andra genrer gör. 
 

Sen tror jag rappen skildrar ju bara samhället, vad som händer utanför ljuget, om det rappas om det, 
då är det nog så. 

 
Det ter sig då ganska naturligt att droger har en stor del av hiphopmusik. Eftersom det är en väldigt 

stor del av samhället. 
 

Dessa tre citat representerar majoriteten av respondenternas upplevelser av den verklighet 
som de lever i samt vill förmedla via sin musik. 
 

5.3 Samhällskritik 

Utifrån det insamlade materialet framkommer det även att respondenterna ser kritiskt på den 
svenska narkotikapolitiken, där de beskriver att det blir fel redan när skolan informerar och 
beskriver droger på, enligt dem, ett felaktigt sätt. Deras åsikt är att man från skolans sida 
bedriver en skrämselpropaganda där man lär barnen att droger är livsfarliga och leder till stora 
kroppsliga skador och i värsta fall dödlig utgång.  
Respondenterna menar på att skolan inte informerar barnen på ett objektivt sätt och att barnen 
upplever en kunskapslucka om hur droger på ett mer detaljerat sätt påverkar kroppen och hur 
ruset av diverse droger upplevs. Så här sa en av respondenterna: 
 

Sen rökte någon en joint och ingen dog liksom, det var inget knas liksom, kände mig lite lurad. 
 

Den uteblivna informationen från skolan kan leda till att barn och ungdomar försöker finna 
sanningen på andra sätt. Detta kan i sin tur leda till en nyfikenhet där ungdomar försöker finna 
information om drogrelaterade budskap och drogers påverkan inom musiken.  



	   	  

20	  
	  

Ungdomar kan uppleva att drogernas beskrivning inom musiken skiljer sig markant från det 
som skolan lär ut. Respondenterna menar att hiphopmusiken ofta innehåller information om 
hur droger fungerar och att den ocensurerade versionen av droger antingen känns igen bland 
människor som testar tillexempel cannabis för första gången, eller kan leda till att den nyfikne 
ungdomen får svar på sina frågor om drogen genom musiken. 
 
Utifrån det insamlade datamaterialet har ett citat valts som kan styrka majoriteten av 
respondenternas kritik mot den svenska drogpolitiken. 
 

Rapparna sa det på ett värdsligt sätt medan skolan sa det på ett förljuget sätt. Även om man inte 
glorifierar så berättar man om det. Man sopar det inte under mattan. 

 
Majoriteten av respondenterna känner inte igen sig i den beskrivning som skolan och det 
övriga samhället förmedlar angående droger och påverkan. Framförallt anser respondenterna 
att cannabis är en drog som inte är så farlig som den framställs. Att ungdomar röker cannabis 
är en del av verkligheten och något som blir allt mer accepterat i den övriga världen. De 
beskriver cannabisbruk som något som de flesta i deras umgängeskrets gör men att det inte 
påverkar kroppen på ett varken livshotande eller riskfyllt sätt. De tycker inte att det stora 
problemet inom missbruk i samhället bör riktas mot folk som endast brukar cannabis utan att 
man i stället bör rikta fokus på tyngre droger och den substitutionsbehandling som bedrivs i 
Sverige. Det upplevs att det blir mer och mer vanligt med att tunga läkemedel skrivs ut till 
människor som är starkt beroendeframkallande, och många gånger starkare drogrus än de 
droger som redan finns tillgängliga ute på gatan. Majoriteten av respondenterna är kritiska till 
den svenska drogpolitiken där fokus ligger på att lagföra all typ av personligt bruk av 
narkotika och att Sverige ska bli ett narkotikafritt samhälle, vilket samtliga respondenter inte 
tycker är ett rimligt mål. Så här belyser en av respondenterna problemet: 
 
Jag tror inte att kidsen som röker på är det stora problemet. Utan att alla får Benzo utskrivet för sina 

problem. 
 

De flesta av respondenterna är oroliga för den utveckling som idag finns i Sverige, där det blir 
allt vanliga att läkare skriver ut receptbelagda läkemedel till missbrukare som ett komplement 
till dom olagliga drogerna. Respondenterna tror att dessa individer kommer fastna i ett 
livslångt missbruk som sanktioneras av läkarna där man inte får hjälp med det ursprungliga 
problemet som har lett till missbruket.  
Istället för att hjälpa missbrukaren anser respondenterna att staten kontrollerar individens 
missbruk med hjälp av substitutionsbehandlingen i stället för att hjälpa individen ut ur 
missbruket. 
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5.4 Ansvarstagande 
 
Den tredje kategorin som sammanställdes utifrån det insamlade datamaterialet fick 
benämningen ansvarstagande. Empirin från intervjuerna tyder på att majoriteten av 
respondenterna inte reflekterat särskilt mycket kring hur deras musik kan påverka lyssnaren. 
Det nämns under intervjuerna att flertalet respondenter hämtar inspiration från deras liv och 
den verklighet de lever i och det är den som beskrivs i deras texter. Det nämns också att 
musiken fungerar som ett självterapeutiskt verktyg där respondenten själv kan bearbeta sin 
verklighet och sina känslor. 

När musiken används som ett verktyg på detta sätt kan det vara så att respondenten inte lägger 
vikt på hur lyssnaren uppfattar och tar till sig musikens budskap, då den i själva verket är 
menad för artisten själv och inte lyssnaren. Dock så är denna åsikt inte det enda som 
framkommer under intervjuerna. De flesta av respondenterna menar även att det skulle vara 
negativt om den självterapeutiska musiken skulle leda till att vissa lyssnare påbörjar ett 
missbruk på grund av de förmedlade budskapen i texterna. Dock anser majoriteten av 
respondenterna att det bör vara högst otroligt att lyssnarna börjar missbruka droger på grund 
av deras musik. Nedanstående citat stärker dessa resonemang. 
 
Men bara för att jag gör en låt om hur någonting kan kännas hemskt och vara dåligt så vill jag inte att 
folk ska utsätta sig för det. Men jag vill ju att folk ska ta till sig det jag säger, kanske för att förhindra. 
 
När frågan om ansvarstagande tas upp under intervjuerna så nämns det att respondenterna har 
svårt att se hur musiken de förmedlar skulle påverka lyssnare negativt. Det framgår även från 
de flesta intervjuer att de drogrelaterade budskapen i de flesta texter benämns på ett internt 
sätt där de som förstår de underbyggande meningarna och slangorden för droger redan är väl 
insatta i drogernas värld. Nedanstående citat representerar majoriteten av respondenternas 
åsikter kring detta resonemang. 
 

Jag tror inte att folk har börjat knarka på vår musik, för då är man antagligen redan där. 
 

På ett annat sätt beskriver artisterna att de även tror att när de rappar om sina egna 
drogproblem och sina egna bekymmer kan folk känna igen sig i det och använda den 
förmedlade musiken som stöttning och ett hjälpmedel för att själva kämpa mot drogen. 
Musiken används som något positivt där det finns möjligheter att genom sitt skapande 
påverka människor.  
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Majoriteten av respondenterna anser att deras musik inte får människor att börja använda 
droger men tror däremot att musiken kan vara ett hjälpmedel för folk som är fast i ett 
missbruk eller på något annat sätt behöver hjälp. Vilket även kan styrkas med en av 
respondenternas åsikt nedan. 
 

Som sagt vi har ju gjort musiken ur vårt eget perspektiv för vår egen skull. Sedan att man kunnat 
hjälpa många människor, det är ju stort. 

 
Det understryks att respondenterna inte censurerar sina texter och att man är väldigt 
självutlämnande, vilket också är en del av det självterapeutiska. Eftersom att musiken både är 
självterapeutisk och verklighetsförmedlande anser respondenterna att de inte har ett ansvar 
gentemot lyssnaren då de endast förmedlar egna upplevelser och den verklighet de lever i. De 
menar att man inte kan vara kritisk mot någon persons egna känslor och tankar, att ingen kan 
styra över vad som är rätt eller fel i en persons individuella åsikter.  
 

Då skulle jag behöva en riktig funderare på vad det är jag håller på med liksom, så är det så att jag 
har så mycket makt med mina ord att jag får folk att göra det jag vill. 

 
Detta citat representerar majoriteten av respondenternas åsikt ifall skulle visa sig att deras 
musik skulle leda till att en lyssnare påverkades negativt. De nämner även att det inte skulle 
kännas bra samt att respondenterna skulle tänka över den musik de förmedlar om scenariot 
skulle inträffa. 

5.5 Normalisering 

När undersökningen påbörjades var författarna till denna studie nyfikna på varför artisterna 
rappar om droger och ifall de hade en agenda där de ville normalisera droger. En fråga som 
ställdes till respondenterna var om de ansåg att det finns en koppling mellan hiphopmusik och 
droger. Majoriteten svarade att de tycker att det finns en koppling mellan hiphopmusiken och 
droger. De förklarade att hiphopmusiken var emot droger och kriminalitet när den först 
startades under 80-talet, men att det ändrades under 90-talet. Anledningen till det kan bero på 
flera saker.  
 
Vissa respondenter menar att hiphop kommer från mindre priviligierade delar av samhället 
där droger är en del av vardagen. På så sätt blir det en naturlig följd att hiphopen förmedlar 
budskap om just droger. Andra respondenter menar att det var ett försäljningsknep som 
började i USA då det upptäcktes att hiphopmusik med drogrelaterade budskap sålde bättre, 
vilket förändrade hiphopmusiken till en ny riktning. 
 
En respondent förklarar att han lyssnade mycket på en grupp vid namn Cypress Hill när han 
var yngre och att han påverkades så pass mycket av deras musik att han gick runt med deras 
kläder och tyckte det var häftigt att bli associerad med deras budskap kring cannabis. Hela 
deras stil och varumärke med kläder kretsade kring cannabis.  
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Han tror att det mycket väl kan vara så att de avdramatiserade cannabis inom vissa kretsar och 
subkulturer i samhället. En av de intervjuade respondenterna framför sin åsikt kring detta 
fenomen i nedanstående citat. 

 
Jag gick själv omkring med sån här T-shirt och grejer för att jag tyckte det var så coolt. 

 
I empirin framgick ingen tydlig agenda från majoriteten av respondenterna till att vilja 
normalisera narkotika genom sin musik. De vill inte att fler människor ska börja använda 
narkotika på grund av deras musik. Däremot kan normalisering av droger i musik leda till att 
debatten kring droger lyfts. Som tidigare nämnts är majoriteten av respondenterna kritisk till 
den svenska drogpolitiken och ser en möjlighet att genom sin musik kunna lyfta frågan och 
förändra åsikterna om droger på ett politiskt plan.  
 
Respondenterna nämner att de vill få bort den stigmatisering som upplevs för en missbrukare 
genom att få drogmissbruk att bli ett mer accepterat problem i samhället. Att missbruket ska 
kunna ses på samma sätt som en person med alkoholproblem. Genom att legalisera framförallt 
cannabis kan missbruket ses på samma sätt som hos en alkoholmissbrukare.  
 
Den stigmatisering och skam som idag upplevs hos en drogmissbrukare ska istället kunna 
upplevas som ett mer normalt problem som inte är lika utpekande anser majoriteten av 
respondenterna. Respondenterna tror även att, genom att legalisera cannabis kommer fler 
personer med drogproblem våga söka hjälp då handlingen inte längre är olaglig. Detta styrks i 
nedanstående citat.   
 

Det ska på något sätt tystas ner och sopas under mattan. Så ju mer vi normaliserar desto mer kan vi 
hjälpa andra som är i en tråkig sits anser jag. 

 
Avslutningsvis kan empirin summeras med nedanstående citat som tyder på att oavsett 
musikens budskap kring droger så normaliseras användandet av det. Respondenten tror att ju 
mer folk lyssnar på drogrelaterad musik så kommer det att leda till en normalisering av 
droger, oavsett om det är artistens agenda eller ej.   
 

För det visar ju då att vi normaliserar droger eftersom vi rappar väldigt mycket om det. 
 
Ovanstående citat kan sammanfatta majoriteten av respondenternas åsikt som kan kopplas till 
begreppet normalisering.  
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6. Analys 

Under detta kapitel analyseras de kategorier som tas upp i empiriavsnittet utifrån de tre teorier 
som studien använt sig av. Utöver empirin tas även tidigare forskning upp för att få en bredare 
bas att kunna analysera.  
 
6.1 Verklighetsbeskrivning	  
	  
Normaliseringsteorin innebär att desto mer vi exponeras för drogrelaterade budskap desto 
större risk att narkotikabruk normaliseras. Om artister väljer att skapa musik som innehåller 
drogrelaterade budskap för att beskriva sin verklighet, kan lyssnarna tolka budskapen som att 
drogbruk är något som är ett normalt förekommande fenomen. Detta kan i sin tur påverka 
lyssnarens attityd gentemot droger. (Sato, 2004). 
 
I det empiriska materialet framkommer det att samtliga respondenter i undersökningen har 
brukat eller fortfarande brukar narkotika samt vistas i miljöer där narkotika förekommer. 
Fortsättningsvis framkommer det att respondenterna hämtar inspiration till sin musik genom 
upplevelser ur det verkliga livet. Det anses inte som problematiskt att musiken har 
drogrelaterat innehåll eftersom det är så deras verklighet ser ut. Den insamlade empirin 
stämmer överens med tidigare forskning där svenska hiphopares texter har sin utgångspunkt i 
vad som artisterna själva beskriver som sin verklighet. Sernhede & Söderman (2010) 
beskriver att utgångspunkten för musiken blir en beskrivning av sociala villkor i en livsvärld 
som markant skiljer sig från merparten av Sveriges befolkning. 
 
Enligt det empiriska materialet kan artisterna fungera som en brygga mellan människor i 
utanförskap och det övriga samhället. Bryggan har för avsikt att representera de människor 
som lever i utanförskap och som känner att deras verklighet inte speglas i samhällsdebatten. 
Avsaknaden av deras perspektiv där droger och missbruk är en del av verkligheten kan 
artisterna framföra dessa åsikter genom sin musik. När artisterna fungerar som en brygga för 
dessa människor och beskriver deras vardag så kan det bidra till en normalisering av droger 
och missbruk utifrån normaliseringsteorin. 
 
Det kulturteoretiska perspektivet syftar till att våra identiteter formas utifrån de sociala 
grupper vi tillhör. Inom detta perspektiv är det viktigt att vara medveten om att människor kan 
vara anslutna till olika sociala system samtidigt. Människor kan vandra in och ut inom flera 
sociala världar som har olika socialt värde i samhället. (Giddens & Sutton, 2014). 
 
Den insamlade empirin kan ur ett kulturteoretiskt perspektiv ses som att artisterna kan ha en 
roll inom sin subkultur där droger är del av verkligheten, för att sedan ha ytterligare en roll i 
andra sammanhang. Människans identitet formas av den sociala grupp som den tillhör och om 
droger är en stor del av den sociala grupp som individerna vistas i kan det även bli en del av 
individens identitet.  
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Då artisterna kan röra sig i olika sociala miljöer kan det enligt kulturteorin vara så att de 
känner att deras version av verkligheten inte representeras i andra sociala miljöer. Vilket i sin 
tur kan göra att de vill få fram sin verklighet genom musiken. Genom att koppla kulturteorin 
till det empiriska materialet så kan det vara en förklaring till varför narkotika är en del av 
respondenternas liv och identitet. Detta skulle kunna leda till en synergieffekt där artistens 
subkulturella sida kan påverka artistens personlighet, som håller sig till rådande 
samhällsnormer. 
 
6.2 Samhällskritik	  
	  
Analysen av det empiriska materialet kan kopplas till Brooks & Conroy (2011) tidigare 
forskning där dom förklarar att grunden till hiphopen är samhällskritisk. Resultatet av den 
framtagna datainsamlingen visar på att en majoritet av respondenterna är kritiska till hur den 
svenska narkotikapolitiken är utformad. De menar att det blir fel redan när skolan informerar 
om droger där det, som de menar, bedrivs en skrämselpropaganda kring ämnet. Enligt 
respondenterna skapar detta i sin tur en kunskapslucka mellan skolans information om droger 
och det verkliga livet när personer kommer i kontakt med droger. Hiphopen kan bli ett 
verktyg till information om droger, vilket framgår i empirin. 
 
Ovan nämnda kritik som artisterna för fram kan härledas till det konsekvensetiska 
perspektivet som Koskinen (1995) beskriver med frågeställningar gällande vem som har rätt 
att bedöma vad som är det bästa alternativet? Och för vem är det bäst? För samhället eller 
bara för en utvald grupp?  
 
Respondenternas samhällskritik kan kopplas till det konsekvensetiska perspektivet där 
empirin kan tolkas som att politikerna inte kan veta vad som är bäst för alla individer och att 
den svenska drogpolitiken varken är individanpassad eller rimlig. Utifrån det 
konsekvensetiska perspektivet kan det vara så att respondenterna väljer att framföra sin 
verklighet kring droger då det anser att skolan och politiken framför information kring droger 
felaktigt. De budskap som artisterna framför kan leda till att vissa lyssnare påverkas negativt 
men att det enligt det konsekvensetiska perspektivet går att rättfärdiga om man har övervägt 
för och nackdelar av sitt handlande. 
 
I det empiriska materialet framkommer åsikter kring, om det är politikernas uppgift att säga 
till samhällsmedborgare vad som är bäst för samhället gällande förhållningssätt till droger. 
Enligt det empiriska datamaterialet har hiphopartister sin grund i att vara samhällskritiska, och 
kan ses som provocerande när de tänjer på samhällets normer gällande politikens inställning 
till droger. Enligt konsekvensetiken kan empirin tolkas som att det inte enbart är negativt att 
artisterna rappar om droger genom en samhällskritisk utgångpunkt. Artisternas drogrelaterade 
texter kan leda till att personer både brukar droger eller att samhället utvecklas i form av ny 
skolundervisning, eller ny narkotikalagstiftning. Ett konsekvensetiskt tänkande kan leda till 
att en grupp individer riskerar att hamna i missbruk på grund av texterna, men att en 
kommande generation får en god undervisning kring droger i skolan. 
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Detsamma gäller lagstiftningen där individer kan riskera att hamna i missbruk på grund av 
artisternas budskap, men att ett konsekvensetiskt tänkande kan rättfärdiga detta med att fler 
människor kan åtnjuta frihet och självbestämmande. Precis som artisternas kritik till den 
svenska substitutionsbehandlingen där man istället för att ta tag i grundproblemet till varför 
folk missbrukar, så botas endast de direkta symptomen. Artisternas åsikt kan tolkas som att 
samhället offrar några individer till substitutionsbehandling istället för att ge dem en 
behandling för grundproblemet. Detta kan med ett konsekvensetiskt perspektiv tolkas som att 
individerna som genomgår substitutionsbehandling offras för att ekonomiskt gynna det övriga 
samhället. 

6.3 Ansvarstagande 

Det framgår i det empiriska materialet att majoriteten av artisternas drogrelaterade 
beskrivningar i musiken uttrycks på ett underliggande och internt sätt, där man behöver vara 
insatt i drogernas värld för att förstå budskapet. Resonemanget uttrycks som att “de som vet, 
de vet” och att de som förstår budskapen redan har kunskap eller erfarenhet kring droger. 
Detta resonemang kan finna stöd i kulturteorin där Giddens och Sutton (2014) förklarar att en 
subkultur är en mindre kultur i en större kultur som sticker ut från resten av samhällsnormen. 
Exempel på en subkultur kan vara hiphop där bland annat klädstil, musik och språkbruk 
sticker ut och skiljer sig från dom rådande samhällsnormerna. När artisterna beskriver att 
deras drogrelaterade texter beskrivs på ett underliggande sätt och att man måste vara 
involverad inom drogernas värld för att förstå budskapen. Med en subkulturell tolkning kan 
man förstå artisternas syn på sitt eget ansvar där människor som inte är involverade i den 
specifika subkulturen bör inte kunna förstå språket och symbolerna som relateras till 
narkotika, och artisterna anser att de således inte kan ta till sig budskapen. 
 
Respondenterna beskriver droger på ett sätt som skiljer sig från hur samhällsnormen beskriver 
droger. Kulturteorin kan i sin tur bli ett försvar som respondenterna kan luta sig mot gällande 
ansvarstagande inom musiken. Gällande detta resonemang, framkommer det i det empiriska 
materialet att respondenterna inte tror att deras musik kan leda till att lyssnarna tar efter 
musikens budskap gällande droganvändning. På så vis behöver de inte heller ta ansvar. Detta 
synsätt går även att kopplas till det konsekvensetiska perspektivet som Grafström et al,. 
(2010) beskriver handlar om hur man väljer att se på sitt eget ansvarstagande inför ett 
dilemma. I detta fall kan det vara så att artisterna väljer att se på sitt ansvar som att så länge de 
förmedlar drogrelaterade budskap på ett underliggande och internt sätt så kan ej ett ansvar 
åläggas artisten.  
 
I empirin framgår det att respondenterna anser att man inte kan vara kritisk mot någon persons 
egna känslor och tankar, att ingen kan styra över vad som är rätt eller fel i en persons 
individuella åsikter. Med detta sagt förklarar respondenterna att de inte anser att det är fel att 
förmedla drogrelaterade budskap då de beskriver utifrån hur de känner. Koskinen (1995) 
beskriver det konsekvensetiska perspektivet där ett handlingsmoraliskt värde alltid bedöms 
utifrån dess avsikter oavsett vilket utfall handlingen kan få. Utifrån detta perspektiv kan 
respondenternas åsikter kring sina individuella åsikter och känslor inom musiken analyseras.  
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I det empiriska materialet framgår det att artisterna inte har för avsikt att någon ska ta efter 
deras beteenden eller tidigare erfarenheter kring droger. Ur ett konsekvensetiskt perspektiv 
kan empirin tolkas som att deras handlande och informerande kring droger inte kan klandras 
om någon skulle fara illa på grund av deras musik, då de överväger sitt handlande och agerar 
utifrån välvilja för att hjälpa samt förebygga för flest antal individer.  
 
6.4 Normalisering	  
	  
Sato (2004) förklarar normaliseringsteorin att desto mer vi exponeras för drogrelaterade 
budskap desto större blir chansen att drogbruk normaliseras. Artistens syn på sitt eget ansvar i 
musiken kan enligt normaliseringsteorin påverka lyssnaren och en normalisering skapas. 
I det empiriska materialet framgår det att artisternas agenda inte alltid distribuerar budskap 
som skulle kunna uppmuntra människor till att bruka droger.  
Snarare finns möjligheten att utsatta människor, som råkat illa ut, kan söka svar i musiken. 
Artisterna beskriver själva att de tar egna erfarenheter och delar med sig för att utsatta 
individer inte skall behöva känna sig ensamma om problemet. Enligt normaliseringsteorin 
skulle musiken kunna leda till att en process startar hos lyssnaren, som gör att de får en 
bekräftelse på att det är andra som begått samma misstag som dem. På detta sätt kan dem ta 
hjälp av andras erfarenheter för att övervinna sina egna problem. 
 
Normaliseringen som beskrivs enligt Sato (2004) skulle kunna ha en annan sida, som även 
visar det normala i att göra misstag. Lyckas man dock att, via musiken ta vara på andras 
misstag och erfarenheter kan normaliseringen vara sund. Särskilt då dessa misstag som 
upplyses inom musik kan hjälpa lyssnare att själv inte begå dem. Det går att tolka empirin 
kring förmedling av drogrelaterade budskap genom normaliseringsteorin, att texterna som 
artisterna förmedlar skulle kunna hjälpa människor i riskbruk eller missbruk. Om droger blir 
allt mer normaliserat i samhället går det att tolka fenomenet som att det i sin tur kan leda till 
att riskbrukare och missbrukare känner sig mindre stigmatiserade. 
 
Det empiriska materialet tyder på att, om synsättet på missbruk blir mindre fördömande kan 
det leda till att fler personer med missbruksproblematik vågar söka hjälp. Med ett 
normaliseringsteoretiskt perspektiv betyder det att hiphopartisterna via sin musik i sin tur kan 
påverka samhället att bli mer förlåtande samt förstående över missbruksproblematik. 
Artisterna förklarar även att omvärlden går mot en mer liberal syn på droger och att det bör 
påverka Sverige eftersom att vi lever i globaliserad värld. Artisterna upplever inte att Sverige 
följer den drogpolitik som finns utomlands och att den svenska drogpolitiken är förlegad. 
Genom normaliseringsteorin kan artisternas musik i sin tur påverka det svenska samhället att 
bli mer likt de länder i övriga världen att gå mot en mer liberal syn av droger. 
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6.5 Slutsats 

Till denna studie har tre frågeställningar använts för att få ökad kunskap om hur hiphopartister 
ser kring sitt eget ansvar samt resonerar kring förmedling av drogrelaterade budskap. Denna 
studie har använt sig av ett kulturteoretiskt, normaliserings samt konsekvensetiskt perspektiv 
för att kunna koppla till det empiriska materialet. 
 

• Vad vill artisten förmedla via drogrelaterade budskap? 
 

Slutsatsen till denna frågeställning går med teori och det empiriska materialet att tolka som att 
artisterna vill förmedla den verklighet som de lever i samt belysa det övriga samhället om de 
samhällsklyftor och problem som finns. 
 

• Hur ser artisten på sitt eget samhällsansvar? 
 

I denna frågeställning går det att tolka det empiriska materialet som att när artisterna 
förmedlar budskap ur ett självterapeutiskt perspektiv samt en egen beskrivning av 
verkligheten kan inget ansvar tilldelas artisterna. 
 

• Vad är individens egna åsikter kring droger?   
 

Empirin går att tolka som att majoriteten av respondenterna anser att cannabis bör legaliseras 
och att den svenska drogpolitiken bör ta efter den normalisering som utvecklas i en stor del av 
övriga världen. Utöver detta går det att tolka respondenternas svar att dom tycker att den 
svenska drogpolitiken felprioriterar missbrukarnas problematik. De anser att staten bör 
behandla ursprungsproblemet till varför en individ missbrukar i stället för att byta ut drogen 
mot substitutionsbehandling.  

7. Diskussion 

Detta kapitel kommer att innehålla en diskussion kring de resultat som framkommit i studien. 
Det kommer även att föras en diskussion kring hur vidare forskning skulle kunna vara aktuell, 
samt val av metod, förtjänster och brister som denna studie möjliggör.  
 
Då den tidigare forskningen har fokuserats kring hur lyssnare har eller kan påverkas av 
exempelvis hiphopmusik, ville vi istället undersöka hur artisterna själva ser på sitt eget ansvar 
kring deras förmedling av drogrelaterade budskap. Den kunskapslucka som vi upplevde kring 
studiens syfte tyder på att undersökningens fokusering både är aktuell och intressant att 
undersöka. Denna studie skulle kunna användas till grund för framtida studier där man 
exempelvis kan använda en deduktiv ansats för att slå fast eller falsifiera de resultat som 
jämförs med denna studie. Vi tror inte att denna studie kan påverka samhällsproblemet med 
droger och missbruk. Vi tror dock att studien kan hjälpa till att få en förståelse för musik som 
vid första anblicken kan framstå som stötande med texter som innehåller drogrelaterade 
budskap.  
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Artisternas egentliga budskap är att belysa verkligheten och inte uppmuntra till drogbruk. 
Denna studie kan lyfta fram artisternas beskrivning av samhällsproblemen som de upplever. 
Genom denna studie kan personer i samhället som inte lyssnar på hiphopmusik ges chansen 
att ta del av fem hiphopartisters verklighetsbeskrivning utan att försöka tolka budskapen via 
deras musik. Man kan säga att studien tydliggör artisternas mål med musiken och att deras 
åsikter kan bli mer synliga i det övriga samhället. 
 
Då denna studie ej har för avsikt att generalisera resultatet till andra miljöer eller populationer 
valde vi att utgå från en kvalitativ studie. Den kvalitativa forskningsmetoden ger forskaren 
möjlighet att studera ett fenomen djupare än vad exempelvis en kvantitativ metod gör 
(Bryman, 2011). Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod beror på att vi ville få en 
djupare kontakt samt förståelse för dessa fem respondenters åsikter. Då hiphopgenren är så 
pass bred att urvalet till denna studie ej kan generaliseras till all hiphopmusik, skulle framtida 
undersökningar kunna jämföra resultatet från vår undersökning med resultat från nya studier 
som utgår från en annan typ av urvalsförfarande. Exempelvis skulle en kvantitativ studie 
kunna användas där möjligheten till ett större urval skulle kunna leda till en bättre 
generaliserbarhet (Bryman, 2011).  
 
Det empiriska materialet som framgår från de fem intervjuerna i denna studie är att artisterna 
vill förmedla den verklighet som de lever i, samt belysa det övriga samhället om de 
samhällsklyftor och problem som finns med droger och utanförskap. Artisterna anser att när 
de förmedlar budskap ur ett självterapeutiskt perspektiv samt en egen beskrivning av 
verkligheten kan inget ansvar tilldelas dem. Majoriteterna av respondenterna anser att 
cannabis bör legaliseras, samt att den svenska drogpolitiken bör ta efter den normalisering 
som utvecklas i en stor del av den övriga världen. Respondenterna ställer sig även frågande 
till tyngre droger som idag kan ersättas med substitutionsbehandling. Dessa resultat har fått 
oss att förstå samt ta in budskap från hiphopmusik på ett nytt sätt. Vi har fått fram resultat 
som vi till en början inte hade räknat med att ta del av, där exempelvis musik kan användas 
som självterapi. Detta är något som vi tidigare inte resonerat kring och som vi nu förstår är en 
stor del av musiken. Vi är medvetna om att droger och missbruk är ämnen som kan vara 
känsliga att prata om med okända människor. Vi upplevde att samtliga respondenter var ärliga 
samt öppna med sina svar under intervjutillfället, vilket har lett till att vi upplever att studien 
har uppnått sitt syfte.  
 
Normaliseringsteorin har varit till stor hjälp när vi analyserade det empiriska materialet. 
Teorin går att applicera på samtliga av de området som berörts under studien. Nackdelen med 
denna teori kan vara att normaliseringsteorin är för flexibel då vi upplever att teorin går att 
vinkla till hur syftet i studien är utformad. Detta innebär att vi kan tolka det empiriska 
materialet i analysen till vår fördel utifrån syftet. Det kan finnas en risk att 
normaliseringsteorin gör att reflektionen i analysen blir liknande i de fyra olika kategorierna 
och att den går att applicera till alla platser, tider och situationer. 
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Kulturteorin har varit ett bra komplement till normaliseringsteorin för att få en bredare 
förståelse hur bland annat subkulturer kan påverka sociala fenomen. Normaliseringsteorin 
förklarade på ett bra sätt hur musiken kan bidra till en mer normaliserande inställning till 
droger. Kulturteorin kunde däremot förklara hiphopmusikens roll i skapandet av hur en 
subkultur går till och vilka processer som finns inom olika kulturer.  
Det framgår att subkulturen kan växa fram med egna normer och regler för hur individer kan 
agera för att bli accepterade inom subkulturen (Giddens & Sutton, 2014). Teorin har hjälpt oss 
att förstå att människor som ställer sig utanför samhällsnormen kan finna en gemenskap inom 
olika subkulturer. En brist som vi upplever med kulturteorin är att individer kan vara anslutna 
till flera kulturer samtidigt, vilket kan ge individen flera olika uppsättningar av värderingar. 
Med detta sagt kan det vara svårt att använda teorin för att förklara att individer beter sig på 
ett visst sätt för att de ingår i en viss subkultur. 
 
Konsekvensetikens relevans för studien var att hjälpa oss att förstå varför vissa hiphopartister 
väljer att förmedla drogrelaterade budskap i sina texter. Vi valde att ta med det 
konsekvensetiska perspektivet då det är ett synsätt där handling och konsekvens ständigt 
jämförs med varandra för bästa möjliga nytta för flest möjliga individer. Detta synsätt kan 
vara en anledning till varför hiphopartister väljer att förmedla vissa budskap. Dock är det 
viktigt att belysa att konsekvensetiken kan tolkas olika från individ till individ och att ens 
handlingar kan skilja sig markant utifrån vad syftet med en viss handling har.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att det kan finnas ytterligare teorier som skulle kunna leda till 
att nya resonemang samt slutsatser kan bli aktuella till liknande studier.   
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Bilaga 1 

Information om studien till intervjupersonerna 
 

Vi är tre studenter som studerar vid Umeå Universitet och arbetar med en C-uppsats på 15 
högskolepoäng. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur hiphopartister ser kring 
sitt eget ansvar samt resonerar kring förmedling av drogrelaterade budskap. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och kommer sedan att transkriberas, (dokumenteras 
exakt allt som sägs under intervjun). 
 
Alla intervjupersoner kommer att förbli anonyma genom hela studien och samtliga 
medverkande har rätt att när som helst avsluta intervjun. Intervjupersonerna kan kontakta 
författarna för att komplettera eller justera sin intervju om så önskas. Intervjupersonerna får 
gärna kontakta vår handledare Tommy Andersson ifall det framkommer övriga frågor. Staden 
där intervjun genomförs kommer inte nämnas och materialet från den inspelade intervjun 
kommer att raderas efter att transkribering och det empiriska materialet har färdigställts. 
Intervjupersonerna har rätt att ta del av det färdigställda materialet efter att studien avslutats. 
 
Bryman (2011) beskriver vikten av inte skada deltagaren. Detta säkerställer vi med hjälp av 
samtyckeskravet där intervjupersonerna är myndiga och själv bestämmer om de vill delta i 
studien. 
 
Konfidentialitetskravet säkerställer att uppgifter kring intervjupersonerna behandlas med 
största försiktighet. Inga personuppgifter eller namn kommer att samlas in. 
 
Nyttjandekravet står för att det insamlade datamaterialet endast får nyttjas till det syfte som 
berör den aktuella studien. 
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Intervjuguide 

Vad vill artisten förmedla via drogrelaterade budskap? 
 
Hur skulle du definiera din rapstil?  
 
Vad var det som lockade dig till att börja göra hiphopmusik? 
 
Vad har du för inspirationskälla när du gör ny musik? 
 
Vad vill du förmedla med dina låtar? 
 
I dom låtar där ni sjunger om droger, vilken bild av droganvändning tycker du texterna 
förmedlar och hur ser du på det? 
 
Självmedicinering och ångestdämpande behandlas ofta på egen hand med hjälp av narkotika, 
hur tänker du kring det? 
 
Anser du att det finns en koppling mellan hiphopmusik och narkotika och på vilket sätt i så 
fall? 
 
Ser du några skillnader eller likheter mellan svensk hiphop och internationell hiphop när det 
kommer till drogrelaterade budskap? 
 
Hur tycker du att hiphopen har utvecklats från att den etablerade sig i Sverige till där den är 
idag? 
 
Vad är individens egna åsikter kring droger?   
 
Vad är dina åsikter kring droger?  
 
Hur resonerar du kring att narkotika är olagligt i Sverige? 
 
Vad är dina åsikter om glorifiering av droger? 
 
Hur ser artisten på sitt eget samhällsansvar? 
 
Har du någon uppfattning om vilka i samhället som lyssnar på er musik?  
 
Tror du att dem som lyssnar på er musik påverkas av budskapen i era texter?  
 
Känner du att det finns ett ansvar från din sida som artist att de budskap som du förmedlar 
genom din text kan påverka dina fans? 
 
Hur har responsen sett ut på er musik och texter? 
	  


