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1.0 Inledning 
”I see no changes, wake up in the morning and I ask myself, is life worth livin'? Should I blast 

myself? I'm tired of bein' poor and, even worse, I'm black”1 så inleder Tupac Shakur sin låt 

”Changes”. Han beskriver hur i det amerikanska samhället är värre att vara afroamerikan än 

att vara fattig. Då jag alltid varit ett stort fan av hiphopmusik började mitt intresse för 

budskapet i musiken att väckas tidigt. Efter att ha läst ett antal artiklar om just hiphopen under 

1990-talet väcktes ett eget intresse av att se hur mycket av budskapet som ändrats i hiphopen 

sen 1990-talet. Syftet med detta arbete är att se om man kan se hur samhället speglas i 

amerikansk musik. Detta arbete kommer fokusera på hiphopen som släpptes mellan år 2010 

till 2017 och kommer behandla ämnet rasism i samhället. Under hiphopens stora genombrott 

på 1990-talet med sina samhällskritiska texter om diskriminering och förtyck från vita blev 

musiken världspopulär. De största rapparna kritiserade polisen och det systematiska förtryck 

som pågått sen landet grundades. Nu cirka 27 år efter hiphopens stora genombrott förväntar 

man sig att samhället förändrats. Jag kommer att undersöka hur ofta och om det fortfarande 

förkommer samma teman i rap från 2000-talets andra decennium som det gjorde under 1990-

talet.  

2.0 Hiphopens historia 
Hiphopen även känt som ”rap” växte fram i de socialt nedrustade områdena i New York City 

som Harlem och Bronx2. Men man kan inte avgöra vilket av dessa områdena som kan ta åt sig 

äran av att vara hiphopens exakta födelseplats. Hiphopen spred sig och genom sina politik 

kritiserande texter och ämnen med hög igenkänningsfaktor för många minoriteter blev den 

snabbt populär i den afro amerikanska samhället. Även om rappen kom till Europa under 

1980-talet så fick den sitt stora genombrott under 1990-talet3.  

 

I början var hiphopen en gatukultur där deejays som Herc och Bambaataa spelade skivor på 

gatufester och I begynnelsen var det deejayn som var stjärnan under dessa kvartersfester. Men 

                                                           
1 Genius, 2Pac (Ft. Talent) – Changes. 2018, https://genius.com/2pac-changes-lyrics hämtad 25 januari 2018. 

 
2 O Sernhede & J Söderman, Planet Hiphop, Malmö, Liber, 2011.s17 
3 Sernhede & Söderman, Planet Hiphop, 2011s18 
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efter ett tag flyttades fokusen från deejayn till rapparen4. Musiken från 1970-talet kallas old 

school medan musiken som producerats under 1980-talet kallas new schoool. Musiken under 

1980-talet producerades främst av Rick Rubin och Russell Simmons på skivbolaget Def Jam5. 

New school rappen definieras genom att den är mycket råare och har ett tyngre sound med 

mer trumbeats och inslag av rock. En av grupperna som representerade denna typ av rap var 

gruppen Run DMC och musiken var till största del fortfarande baserad på östkusten6. 

 

 I slutet av 1980-talet blev musiken mer politisk och gruppen Public Enemy från Long Island 

banade väg för en musik som var mer politiskt medveten och kontroversiell då den kritiserade 

samhället som få gjort innan. Samtidigt som Public Enemy stod som frontfigurer för den mer 

politiskt laddade rappen växte det fram en ny form av rap på västkusten som kallas 

gangsterrap. Gangesterrappen var en kontrast till den ”präktiga” östkustrappen7. 

Gansterrappen skapade många kontroverser genom sitt romantiserande av ”thug life”(livet 

som kriminel). Texterna innehöll ofta ämnen som att skjuta poliser och sexism. Dessa texter 

ledde till indignation och många ville att musiken skulle censureras eller förbjudas. Det gjorde 

att alla cd skivor försågs med varningstext för att föräldrar skulle veta att musiken var 

olämplig för barn. Detta ledde till att musiken blev ännu mer populär och intresset för 

gansterrappen ökade.  

 

Under 1990-talet började artisterna från öst och västkusten utmana varandra och detta 

kallades ”beefs” som är ett slangord för konflikt/bråk. Den största och mest uppmärksammade 

beefen var mellan västkust rapparen Tupac Shakur och östkustrapparen Notorious BIG som 

ofta kallades sitt smeknamn Biggie smalls. Båda rapparna blev mördade och det är fortfarande 

oklart exakt vem som låg bakom morden men det spekuleras i att de var inblandade i 

varandras mord8.  

3.0 Syfte/ frågeställningar 
De frågeställningar jag vill ha besvarade i detta arbete är följande: 

                                                           
4 Ibid s19 
5 O Sernhede & J Söderman, Planet Hiphop, Malmö, Liber, 2011 s19 
6 Sernhede & Söderman, Planet Hiphop, 2011 s19 
7 Ibid s20 
8 Ibid s20 
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Hur framställs rasism i raplåtar från 2010-talet? 

Kan man hitta skillnader eller likheter med rappen som gjordes under 1990-talet? 

Hur kan man arbeta med detta i svenska gymnasieskolan? 

Rasism definieras som synen på att en person anser sig vara bättre än någon annan då den 

anser att sin egen ras är bättre än andra. Ett exempel kan vara att en människa väljer att inte 

anställa en annan person beroende på personens hudfärg. 

”Prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a 

different race based on the belief that one's own race is superior”9 

”The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or 

qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or 

superior to another race or races.”10 

 

 

4.0 Hermeneutik och Innehållsanalys 
 

4.1 Hermeneutik 
Hermeneutik är en modell som anpassats för tolkning. Men det är inte bara en metod utan 

även ett förhållningssätt. Ordet kommer från grekiska ordet hermeneuo som betyder ”tolka” 

eller ”förklara”. Berglund och Ney menar att metoden är användbar när man skall analysera 

text. Författarna menar att man skapar sig en inlevelse och förståelse av texten.11  

När man skall nå en förståelse av texten som analyserats har författarna skapat en modell som 

kallas den hermeneutiska cirkeln som har ett antal steg. De menar att man kombinerar sina 

förkunskaper med annat material som är relevanta till ämnet som skall undersökas. Man skall 

även börja fundera över avgränsningar och kategorisering i detta stadie. 12 Inom 

                                                           
9 English by Oxford Dictionaries, racism. 2018, https://en.oxforddictionaries.com/definition/racism  hämtad 25 

januari 2018. 

10 English by Oxford Dictionaries, racism. 2018, https://en.oxforddictionaries.com/definition/racism  hämtad 25 

januari 2018. 

11 L Berglund & A Ney, Historikerns hantverk, Lund, Studentlitteratur, 2015 s122 
12 Berglund & Ney, Historikerns hantverk, 2015 s122 
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hermeneutiken är kategorisering högst relevant och ett viktigt redskap. Teorin menar att man 

skapar förståelse genom att analysera delarna och genom detta skapa en förståelse för 

helheten. Men det är även viktigt att inte fastna i textens ”Egen verklighetsbeskrivning” det 

vill säga vad texten säger. 13 

4.2 Metod 
För att analysera texterna kommer jag använda mig av en innehållsanalys. Modellen bygger 

på att man läser och analyserar texterna för att förstå dem och sedan plockar ut den 

information som anses vara viktig för analysen. Men det är viktigt att man inte plockar ut för 

lite ur texten så kontexten av stycket fortfarande går att förstå. För att förklara denna 

kvalitativa analysmodell används en grupp begrepp. Dessa är; Analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema.14  

Här är de mest relevanta i min undersökning meningsenhet, kondensering, kod, kategori och 

tema. Meningsenhet är den meningsbärande delen av texten som skall analyseras. Den kan 

bestå av ord, meningar och stycken som skapar ett sammanhang. De skall vara lagom stora då 

för stora stycken text kan innehålla fler betydelser. Kondensering är när man analyserar texten 

och konkretiserar den så att texten blir mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet 

bevaras. Det är denna text som senare abstraheras till koder kategorier och teman. En kategori 

är flera koder som har ett liknande innehåll. Patton (2002) beskriver kategorier som internt 

homogena och externt heterogena. Teman är när man sammanbinder dessa kategorier det 

underliggande eller latenta budskapet i dessa kategorier. Ett tema kan konstrueras av 

underteman eller delas in i underteman.15 Att abstrahera betyder att man lyfter innehållet till 

en högre logisk nivå. Kod är en etikett på en meningsenhet som kort beskriver textens 

innehåll. Koden kan användas av forskaren som ett verktyg för att skapa en ny reflektion av 

sina resultat. 16 

Ett exempel på en analys taget från litteraturen. Här har författarna av artikeln intervjuat äldre 

människor med syftet att belysa upplevelser av ensamhet hos äldre.17 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Kategori  

                                                           
13 Ibid s124 
14 M Granskär & B Höglund-Nielsen, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Lund, 

Studentlitteratur, 2012 s189/190 
15 Ibid s191 
16 Granskär & Höglund-Nielsen, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, 2012 s190 
17 Ibid s191 
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Ensamheten är 

våldsamt stor…. jag 

upplever den ju 

skrämmande ibland 

Ensamheten är 

våldsamt stor och 

skrämmande 

Ensamheten är 

hemsk 

Övergivenhet  

 

I många vetenskapliga undersökningar där kvalitativ innehållsanalys använts så förekommer 

alltid begrepp som behandlar trovärdighet. När man diskuterar resultat används ofta validitet 

och reliabilitet vid kvantitativ analys. Motsvarande begrepp som används vid kvalitativ analys 

är giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Trovärdighet handlar också om hur 

användbart eller överförbart ett resultat är. Överförbarhet handlar om i vilken resultatet kan 

replikeras eller överföras till andra grupper. 18 

4.3 Urval  
Urvalet i denna text består av låtar från hiphop artister i varierande åldrar som är baserade i 

USA. Dessa artister har uppnått olika former av framgång i main stream media19 men är alla 

kända inom hiphop communityn. Jag har valt låtar från artister som både är kända för att vara 

samhällskritiska men även de som till största del gör låtar som inte är samhällskritiska. 

4.4 Artisterna  
4.4.1 Kanye West 
Kanye Omari West är en amerikansk rappare från Chicago. Han föddes 1977 i Atlanta, GA 

men flyttade i tidig ålder till Chicago. Hans far var en tidigare Black Panther medlem och 

senare journalist medans hans Mor var en universitets professor. West började tidigt att ägna 

sig åt musik och hoppade av college för att egna sig åt musik på heltid. Han spenderade den 

första delen av sin karriär som producent och producerade många låtar för bolaget Roc-A 

Fella Records.  Efter hans genombrott med det hyllade albumet The College Dropout fortsatte 

hans popularitet att växa och 8 album och 21 Grammy nomineringar senare är han en av mest 

populära artisterna på planeten.20  

 

                                                           
18 M Granskär & B Höglund-Nielsen, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Lund, 

Studentlitteratur, 2012 s197/198 
19English by Oxford Dictionaries, mainstream media. 2018, 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/mainstream_media  hämtad 25 januari 2018. 

20 Wikipedia, Kanye West. 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Kanye_West  hämtad 25 januari 2018. 
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4.4.2 J. Cole 
Jermaine Lamarr Cole föddes 28 januari 1985 i Frankfurt, dåvarande Väst Tyskland. Hans far 

är amerikan och hans mor är tyska. När han var ung lämnade hans far familjen vilket gjorde 

att han flyttade med sin familj till North Carolina.  Cole har i en intervju med XXL Magazine 

sagt att han kan identifiera vita efter som att hans mors sida av familjen är vit men att han 

aldrig känt sig vit. Han menar att han kan identifiera sig med de som han liknar och blir 

behandlad som det vill säga afro amerikaner. Men han tillägger även att det inte 

nödvändigtvis inte behöver vara negativt. Efter han släppte sitt andra mixtape The Warm Up 

blev han signad av Jay Z och Roc Nation. Han släppte sitt första album Cole World 2011 och 

är idag erkänd som en av de absolut bästa lyrcisterna i hip hop just nu.21 

 

4.4.3 Childish Gambino 
Childish Gambino vars riktiga namn är Donald Mckinley Glover föddes 1983 i Kalifornien 

men växte upp i Stone Mountain, GA. Han började sin karriär som manusförfattare till den 

populära komedi serien 30 Rock. Golvers stora genombrott kom som skådespelare i 

komediserien Community som handlar om en grupp människor som går på Community 

college som är ungefär samma sak som Komvux. Samtidigt som Community släpptes så 

släppte Glover även sitt första album. Efter att Glover lämnat serien efter femte säsongen blev 

det mer fokus på musiken även om han fortsatt med att skådespela och producera. Glovers 

senaste album ”Awaken, My Love” är nominerat till årets album på Grammy awards. 22 

 

4.4.4 Kendrick Lamar 
Kendrick Lamar Duckworth föddes i Compton, CA 17 juni 1987. Kendrick växte upp i ett 

välfärdshushåll och var en A student i high school. När han var 16 släppte han sin första 

mixtape under namnet K-dot. Han tillbringade den första tiden som artist som förband till 

rapparen Lil Wayne och senare Tech N9ne. I juli 2011 släppte han sitt första album 

Section.80. En månad senare blev han kallad den nya kungen av västkust hiphop av den 

legendariska rapparen Snoop dogg. Hans följande album Good Kid, M.A.A.D city och To 

                                                           
21 Wikipedia, J. Cole. 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/J._Cole  hämtad 25 januari 2018. 

22 Wikipedia, Donald Glover. 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Glover  hämtad 25 januari 2018. 
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Pimp A Butterfly blev båda hyllade och sålde båda platina. Det senaste albumet Damn blev är 

också hyllat världen över och är utöver detta nominerat till en Grammy för årets album. 23 

 

4.4.5 The Game 
Jayceon Terrell Taylor föddes 29 november 1979 i Compton, CA. han blev i ung ålder 

medlem i gänget bloods. 2003 skrev han kontrakt med N.W.A medlemen DR. dres skivbolag 

Aftermath Entertainment. Sent under 2003 gick The Game med i gruppen G-Unit som leddes 

av östkust rapparen 50 Cent. The Game började medverka i deras musikvideos samt började 

gästinhopp på andra rappares album. 2005 släppte han sitt första album The documentary 

samtidigt som han släppte sitt album startade en beef men G-Unit ledaren 50-Cent. Detta 

ledde till ett antal disslåtar mellan artisterna. The Game har släppt ett antal album och 

mixtapes som placerat sig högt på listor men inget av albumen har nått upp till succén i hans 

första album. 24 

 

4.4.6 Joyner Lucas 
Gary Lucas föddes 17 augusti 1988 i Worcester, Massachusetts. Han började uppträda under 

namnet G-Storm 2007.  Men bytte senare namn till Future Joyner och släppte sitt första 

mixtape 2011. 2016 skrev han skivkontrakt med Atlantic Records och släppte sitt mixtape 

508-507-2209 som landade på sjunde plats på billboards lista Heatseaker albums. 2017 

släppte han sin låt ”’I’m Not Racist” på sin Youtube kanal och videon blev snabbt en av det 

snabbast trendande låtarna på Youtube.25 

 

 

 

4.5 Låtar  
Don’t shoot – the game mfl (2014) 

New Slaves – Kanye West (2013)  

                                                           
23 Wikipedia, Kendrick Lamar. 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Kendrick_Lamar  hämtad 25 januari 2018. 

24 Wikipedia, The Game (rapper). 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Game_(rapper)  hämtad 25 januari 

2018. 

25 Wikipedia, Joyner Lucas. 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Joyner_Lucas  hämtad 25 januari 2018. 
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Hold you down – Childish Gambino (2011) 

Alright – Kendrick Lamar (2015) 

Be free (live) – J cole (The late show with David Letterman, 2014) 

Joyner Lucas – Im not Racist (2017) 
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5.0 Tidigare forskning  
 

I kandidatuppsatsen ”I think of crime when I’m in a new York state of mind” – hur hiphop 

utrycker det amerikanska samhället skriver Anna Arutyunyan och Stefan Cankalp om hur 

kriminalitet, fattigdom, diskriminering, ideal och depression visar sig i hiphoptexter.  De 

analyserar 10 låtar från 80 och 90 tal och drar slutsatser av dessa texter och sätter dem i något 

av de tidigare nämnda perspektiven. De analyserar texterna utifrån strukturalistisk textanalys 

det betyder att de analyserar inte bara vad texten säger utan också vad texten kan betyda eller 

tolkas som. Deras teori bygger på Elias teorier etablerade och outsiders och zoner26.  De 

fokuserar även på Bourdieu och hans teori kring kapital typer, fält teorin, och habitius27. 

De menar att rapparna bildar sitt eget fält där de med sitt gemensamma intresse blir kodade 

med egna värderingar och regler. De anser att fält är en väldigt bra teori att använda när de 

analyserar texterna då fält då det betyder att en grupp människor har ett gemensamt intresse28. 

Detta belyser då de oskrivna regler och normer som är acceptabla och oacceptabla inom varje 

fält. Detta kallas doxa och den uppehålls av de som är högst upp i hierarkin29.  

Habitus beskriver de såhär ”Habitus består utav mentala och kognitiva strukturer som 

människor använder för att handskas med den sociala världen30.” De skriver att dessa 

strukturer inte är fasta och kan förändras då individer förändras eller försätts i situationer då 

de måste ändras31. 

I deras analys av texterna så utgår de från att en strukturalistisk textanalys som betyder att 

man analyserar texterna utifrån vad texter säger men även vad orden som artisten säger kan ha 

för andra betydelser. De tar upp exemplet katt som kan betyda djuret katt men även ha andra 

betydelser32. De tar hänsyn till att texterna i vissa fall inte är verklighetstrogna eller 

sanningsegna. De vill analysera diskursen och hur samhället, ras, klass och statliga 

verksamheter framställs33.  

                                                           
26 Arutyunyan, A. & S Cankalp, ”I think of crime when I’m in a N.Y State of mind” – Hur Hiphop musik 

utrycker det amerikanska samhället. Kandidatuppsats. Södertörns högskola, 2015. s5 

27Arutyunyan & Cankalp, ”I think of crime when I’m in a N.Y State of mind” – Hur Hiphop musik utrycker det 

amerikanska samhället. 2015.  s5 
28 Ibid s5 
29 Ibid. s6 
30 Ibid s6 
31 Ibids6 
32 Ibid s15 
33 Ibid s16 
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I analysen får de fram att kriminalitet är en stor del av musiken då musikern ofta kommer från 

ett problemområde och vill återspegla sin verklighet eller uppehålla ett gangster ideal. Deras 

analys av texten till N.Y State of Mind av Nas är djupgående och visar att de hittar budskap i 

texten som inte kan vara helt solklara för lyssnare som inte är bekanta med diskursen. Ett 

exempel är att ”sova” i texten har flera betydelser, som att sova kan tolkas som att inte vara 

uppmärksam34.   

Under sin analys kom de även framtill att ofta framställs diskriminering i texterna. ”Utifrån de 

analyserade låtarna ses livet i gettot och det afroamerikanska samhället som avvikande, där 

människor uppfattas som andrahandsmedborgare, då en enskild individ hamnar i en 

fatalistisk situation där de inte kan påverka sitt eget liv”35. De kommer fram till att detta är ett 

återkommande tema och analyserar texter från 2pac och N.W.A. De behandlar texterna och 

lyfter att texterna ofta beskriver fördomarna, rasismen och polisbrutaliteten som de afro 

amerikanska medborgarna får utså36.   

De sammanfattar sin text genom att beskriva hur deras resultat visar att många av texterna 

beskriver frustration över utanförskap, rasism och fattigdom. Låtarna de valde visar en 

”melankolisk bild av USA”. De belyser att det även finns mycket hiphop som lyfter fram 

glädje och lust men att hiphop fungerade som en röst för de som inte kunde göra sig hörda 

genom de vanliga medierna som nyheter och politik så kunde de med musik göra sina röster 

hörda. 

 

 

Hiphop kontra jazz – En jämförande studie i framställningen av ”den andre” är en 

kandidatuppsats av Anders Fryksborn och Anders Ristenstrand som behandlar jazzmusik och 

hiphopmusik. De undersöker om man kan se några skillnader mellan recensionerna från 1920 

talet och de recessionerna från 80 år senare kring svart musik. De menar att recensionerna 

                                                           
34 Arutyunyan, A. & S Cankalp, ”I think of crime when I’m in a N.Y State of mind” – Hur Hiphop musik utrycker 

det amerikanska samhället. Kandidatuppsats. Södertörns högskola, 2015. s19 
35Arutyunyan & Cankalp, ”I think of crime when I’m in a N.Y State of mind” – Hur Hiphop musik utrycker det 

amerikanska samhället. 2015.  s24 
36 Ibid s24 
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från 1920-talet var öppet rasistiska och vill undersöka om svart musik fortfarande bedöms på 

samma sätt37.   

”Svarta människor har genom tiderna förknippats med termer som primitiv, exotisk, autentisk 

eller barnslig, i postkoloniala termer talar man ofta om svarta som ”den Andre”.” såhär 

beskriver författarna ”den andre”. Fryksborns och Ristenstrands  analys bygger på att 

identifiera hur de framställs i dagens media38.  

De väljer att analysera två musikvideor från artisterna 50 cent samt Eminem. Dessa är två av 

de största artisterna i världen när de skriver sin uppsats 2007. De analyserar även material ut 

tidning Kingsize där själva tidning valt att lägga mycket fokus på artisten Kanye West. Även 

han en av de största artisterna på planeten. I tidningen diskuteras Wests storhetsvansinne och 

kamp med 50 Cent för att sälja flest skivor. När de diskuterar West som modeikon så fram 

kommer det även information om hiphop världen som homofobisk.  

”I denna beskrivning av Kanye som modeikon framgår också att artisten vid ett tillfälle känt 

sig tvungen att säga att han inte är homosexuell i och med att han bär en handväska. "Kanye 

förklarade också att om han nu vore homosexuell i den sjukligt homofoba hiphopgenren så 

hade det väl varit smartare att ha på sig en 'extra long t-shirt with chains' för att dölja det."65 

I dessa meningar får vi veta att genren är fylld av homofoba uppfattningar men att Kanye, om 

inte är emot dessa uppfattningar, så åtminstone är medveten om hur genren ser ut.”39  

De konstaterar senare att det finns likheter mellan dåtidens jazz och dagens hiphop. ”I jazzen 

nedvärderade man den och de som höll på med jazz framställdes som primitiva, djurliknande 

varelser för att befästa sin egen kultur som den bättre och mest utvecklade gentemot "den 

andres" kultur. Idag ser vi liknande framställningar av ”den Andre” i hiphop, om än oftast 

insvept i en subtilare tappning.” men de påpekar även att stereotypen av gansterrappare är 

skapad av artisterna själva och inte av andra. De menar även att artisterna tillexempel 50 Cent 

valt att kliva in i en kolonial stereotyp i ”sexuella vilden” som svarta ofta förknippas med och 

han fyller denna stereotyp genom typen av musikvideo han valt att göra där han väljer att 

omringa sig med lättklädda kvinnor som avgudar honom40.   

                                                           
37 Fryksborn, A, & Ristenstrand, A. ”Hiphop kontra jazz – En jämförande studie i framställningen av ”den 

andre””. Kandidatuppsats. Linköpings universitet. 2008 s1  

38 Fryksborn, & Ristenstrand, ”Hiphop kontra jazz – En jämförande studie i framställningen av ”den andre” 

2008 s19 
39 Ibid s27/28 
40 Ibid  s33/34 
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I detta examensarbetet Sociala problem formulerade i hiphop har Johan Harrius och Marcus 

Jonson analyserat 105 svenska hiphoplåtar utifrån sju sociala perspektiv. Dessa är; missbruk, 

rasism, fattigdom, kriminalitet, utanförskap, prostitution samt hemlöshet. De analyserar 

texterna utefter ett perspektiv kallat stigma”. De beskriver teorin såhär ”Teorin om stigma 

behandlar hur individer påverkas och handlar beroende på omgivningens uppfattningar om 

denne. Begreppet territoriellt stigma kan ses som en utveckling av nämnda teori och 

applicerar stigmabegreppet i en bredare kontext utifrån uppfattningen av att hela områden 

kan befästas med ett stigma vilket påverkar alla invånare i området.”41  

De har valt att ha ett brett urval av låtar då de inte bara valt de allra populäraste låtarna för att 

ge en så bra bild som möjligt. För att visa bredden på låtarna de valt har de valt att nämna hur 

många spelningar som låtarna har på tjänsten spotify där den mest spelade låten har 31 

miljoner och den minst spelade har 37 000 spelningar. De väljer även att jämföra spelningarna 

med två tidigare vinnare av melodifestivalen. Låtarna de valt är Malena Erman (2011) vars låt 

La Voix har ca 1,5 miljoner spelningar och Sanna Nielsen (2014) vars låt Undo som har ca 10 

miljoner spelningar. De har transkriberat 34 låtar och korrigerat en stor del av låtarna utefter 

ord som kan vara svåra att förstå som slang42.  

Analysen av texterna har bestått av en innehållsanalys där de två författarna av texten valt att 

manuellt och individuellt analysera de 105 låtarna utifrån de perspektiv de valt att undersöka.  

De har under analysen valt att vara oberoende av varandra för att sedan hålla en diskussion 

om vad som känns relevant att ha med43.  

”Lundman och Graneheim (2012) skriver att en innehållsanalys kan börja med att samtliga 

texter läses igenom för att skapa sig en bild av innehållet. Därefter plockas den information 

som är relevant för studien ut ur varje textavsnitt. Dessa delar av texten kallas 

                                                           
41 Harrius, J. & M Jonson, ”Sociala problem formulerade i hiphop - en innehållsanalys av samtida svensk 

hiphopmusik”. C-uppsats. Ersta Sköndal Högskola. 2014 s5 

42 Harrius, J. & M Jonson, ”Sociala problem formulerade i hiphop - en innehållsanalys av samtida svensk 

hiphopmusik”. 2014 s16 

43 Ibid s17  
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meningsenheter och ska innehålla lagom mycket information för att inte sammanhanget ska 

gå förlorat.”44 

Deras resultat visar att i texterna så framställs droger förutom marijuana och livet i förorten 

negativt och beskrivs som avskilt från resten av samhället. Även om förorterna beskrivs som i 

en negativ bild där utanförskap framkommer tydligt så belyser de ändå det fakta att många av 

artisterna ändå känner sig trygga i förorten. Det förkommer romantisering av kriminalitet men 

det finns även texter som problematiserar denna typ av tänk. De skriver att många texter 

uppmanar till kamp mot problem och orättvisor som de beskriver i texterna där rasism nämns 

som en av de stora orsakerna till utanförskapet45.  

I slutsatsen sammanfattas de olika begrepp som skulle undersökas och det framkommer att 

missbruk beskriv oftast i relation till tunga droger eller Cannabis. Rasismen i texten beskrivs 

utifrån egna upplevelser och artisterna beskriver strukturell rasism såväl som individuell 

rasism. De diskuterar även fattigdom, utanförskap och kriminalitet. De beskriver att fattigdom 

och kriminalitet ofta hänger ihop och att det även pratas om prostitution och hemlöshet men 

inte i samma utsträckning som de andra ämnen som presenterats.46  

 

 

I Reading Rap analyserar Kalle Berggren svensk hiphop utifrån ett könsperspektiv där 

maskulinitet i synnerhet analyseras. Han frågar sig varför kvinnliga hiphop artister väljer att 

beskriva sig på ett visst sätt och hur manliga rappare säger att de älskar sina kompisar men 

alltid lägger till ”no homo”.47 

Han väljer att analysera låten telefonterror av Ayo från 1998. Låten ärr uppbyggd så att varje 

vers bygger på olika telefonsamtal som han får. Låtens fyra samtal är uppbyggda så att de 

ämnena korsarvarandra. De behandlar fyra kategorier klass, ras, kön och sexualitet. Berggren 

gör en diskursanalys av texten i låten och tar inspiration från Michel Foucalt. Hans analys 

                                                           
44 Harrius, J. & M Jonson, ”Sociala problem formulerade i hiphop - en innehållsanalys av samtida svensk 

hiphopmusik”. C-uppsats. Ersta Sköndal Högskola. 2014 s17 

45 Harrius, & Jonson, ”Sociala problem formulerade i hiphop - en innehållsanalys av samtida svensk 

hiphopmusik” 2014 s42 

46 Ibid s48/49 

47 L Berglund & A Ney, Historikerns hantverk, Lund, Studentlitteratur, 2015 s25 
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bygger på att tyda diskursen och inte ta större hänsyn till det direkta budskapet i texten. 48 

Berggren tyder att klass och ras ofta hänger ihop då den lägre klasspositionen ofta in 

sammankopplas med vita personer. 49 

Berggren menar även att dessa två genrer inte är helt självständiga från kön. Han menar att 

hiphopen får mycket kritik för sin sexistiska syn på kvinnor och det finns få kvinnor som är 

rappare. De artister som finns attackerar ofta denna syn på kvinnor. Han menar även att det 

finns en skillnad i att män ofta fokuserar på klass och ras i sin musik där kvinnor fokuserar på 

kön och jämställdhet i sina texter.50 

 

6.0 Innehållsanalys av hiphop texter 
 

När analysen av texterna gjordes skapades olika kategorier i varje låt men de fokus i denna 

text ligger på rasism och hur den presenterar sig i texterna, då blir de andra kategorierna 

irrelevanta i resultatet. I J.Coles låt ”Be Free” där meningsenheten är ”All we wanna do is 

take the chains off, all we wanna do is break the chains off, all we wanna do is be free” och 

den kondenserade meningsenheten översatt blir ”allt de vill är att ta av kedjorna och vara 

fria.” Koden av detta blir att de vill bli fria. Kategorin blir rasism. Om man har lite kunskap 

om amerikansk historia kan man ganska snabbt koppla J.Coles referens till slaveriet och hur 

slavarna transporterades i kedjor. Vilket gör att detta stycke nedbrutet visar på att J.Cole 

pratar om rasism.  

I Kanyes låt ”New Slaves” inleder han låten med att rappa ” My mama was raised in the era 

when,Clean water was only served to the fairer skin, Doin' clothes, you woulda thought I had 

help, But they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself. Den kondenserade 

meningsenheten blir då ”Min mor växte upp när bara rent vatten serverades de med ljus hy. 

Gör kläder, ni tror att jag fick hjälp men de var inte nöjda om jag inte plockade bomullen 

själv.” Koden blir då bara de med ljus hy fick rent vatten.  Kategorin blir återigen rasism då 

                                                           
48 L Berglund & A Ney, Historikerns hantverk, Lund, Studentlitteratur, 2015s20 

49 L Berglund & A Ney, Historikerns hantverk, Lund, Studentlitteratur, 2015s34 

50 L Berglund & A Ney, Historikerns hantverk, Lund, Studentlitteratur, 2015 s36/37  
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Kanye väljer att referera till segregationen i Amerika som fanns under hans mors uppväxt och 

menar att samma typ av tänk finns fortfarande i tillexempel modebranschen.  

Childish Gambino rappar i sin låt ”Hold You Down” om en erfarenhet från han sitt liv. 

Meningsenheten är ”This one kid said somethin' that was really bad, He said I wasn't really 

black because I had a dad, I think that's kinda sad, mostly cause a lot of black kids, Think they 

should agree with that”. Kondenserat blir detta ”Ett av dom barnen som sa att jag inte var 

svart för jag har en pappa. Det e ganska sorgligt för många andra svarta barn hade nog hållit 

med dom det.” Koden här är att man inte är svart om man har en pappa. Kategorin här blir 

rasism då Gambino rappar om den stereotyp som finns av svarta män och att de ofta överger 

sin familj.  

Joyner Lucas inleder andra versen i ”I’m not Racist” med texten With all disrespect 

I don't really like you white motherfuckers, that's just where I'm at, Screaming "All Lives 

Matter" Is a protest to my protest, what kind of shit is that? And that's one war you'll never 

win. Den kondenserade meningsenheten av detta är ”Med all respektlöshet. Jag gillar inte er 

vita jävlar och det är bara så jag känner. Ni skriker ”alla liv har betydelse” som en protest mot 

min protest, vad är det för jävla skit? Och det är ett krig ni aldrig kommer vinna.”. Koden av 

detta är att vita protesterar mot de svartas protester. Kategorin här blir rasism och Lucas 

refererar här till mot kampanjen all lives matter som startades som kritik mot organisationen 

black lives matter. 

 

 

7.0 Rasism i Hiphop 
 

Innan man läser resultatet av analysen kan det vara bra att veta att Joyner Lucas låt är 

uppbyggd i två verser. Den första versen är skriven ur en vit persons perspektiv. I den första 

versen nämns många av de stereotyper och fördomar som byggts upp under åren. Från den 

vites perspektiv så rappar Lucas om hur de anser att afroamerikaner inte gör något annat än att 

klaga och lever hellre på socialbidrag än jobbar. I första versen ifrågasätts användandet av 

ordet ”nigga” och den vita personen menar att han med borde få använda ordet då 

afroamerikaner gör det hela tiden. Den första versen menar även den vita personen att 

afroamerikaner inte borde prata om slaveriet längre då de som lever nu inte var med om det. 
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Första versen avslutats med att personen berättar om hur han tycker att det finns en 

avkoppling mellan de två olika kulturerna och upprepar flera gånger att han är rasist trots alla 

de saker han nämnt. 51 I den andra versen svarar Lucas från perspektivet av en afroamerikan 

som besvarar alla de påståenden som den vita personen i den första versen sagt. Den andra 

personen väljer att svara på första personens påstående om användandet av ordet ”nigga” och 

menar då att det är ett ord de inte bör använda men när det används av afroamerikaner så ses 

det som en hälsning. När vita använder det får det en dubbel mening då ordet från början 

skapades för att förtrycka slavarna. Han försätter med att svara på den första personens 

uttalande om slaveriet och menar att även om han fysiskt inte var där är det en del i 

amerikansk historia och det skall inte glömmas bort bara för att det hände för fler år sedan. 

Den andra personen väljer sedan att adressera påståendet om jobb och menar på rasismen som 

finns då afroamerikaner ofta blir förbisedda när ett företag väl ska anställa. Den andra 

personen väljer sedan att adressera andra situationer han stöter på, på grund av rasism. Han 

väljer att lyfta problemet med polisen och hur de profilerar afroamerikaner. I slutet av versen 

ventilerar han sina egna påståenden om vita som han tycker bara bryr sig om pengar och makt 

och hur det ligger i deras natur att förtrycka andra människor och avslutar sin vers genom att 

upprepa att han inte är rasist och säger att han önskar att den första personen kunde byta skor 

så de kunde få en bättre förståelse för varandra.52  Detta bidrar till att analysen av hans texter 

blir svar på olika påståenden. 

7.1 Rasism i hiphop texter  
 

Resultatet har framställts genom att en innehållsanalys gjort av texterna på låtarna och sedan 

har de delar som är relevanta till ämnet rasism plockats ut och analyserats ytterligare. Då de 

flesta låtarna tog upp ämnet rasism i olika utsträckning kommer det vara låtar som 

förekommer oftare i resultatet än de andra låtarna. 

Mitt resultat kommer delas in i fyra olika teman. Dessa är kollektiv historia, individuell 

historia, kollektiv nutid och individuell nutid. Dessa olika teman kommer visa hur artisterna 

                                                           
51 Genius, Joyner Lucas – I'm Not Racist. 2018, https://genius.com/Joyner-lucas-im-not-racist-lyrics hämtad 25 

januari 2018. 

52 Genius, Joyner Lucas – I'm Not Racist. 2018, https://genius.com/Joyner-lucas-im-not-racist-lyrics hämtad 25 

januari 2018. 
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rappar om rasism och hur de använder historia för att lyssnaren ska kunna förstå eller 

associera sig med texten.  

 

7.2 Rasism som kollektiv historia  

Kollektiv historia är när det som beskrivs är något som flera människor kan relatera till.  

I J.Coles låt ”be free” så beskriver han afroamerikaners situation och hur de vill bli fria från 

rasism genom att referera till historien och slaveriet som pågick i Amerika. Han gör detta 

genom att yttra orden ”all we wanna do is take the chains off. All we wanna do is be free”. 

Han menar att trots att afroamerikaner har samma rättigheter som andra så finns fortfarande 

kedjorna kvar även om de numera är metaforiska. 53 J.Cole lyfter många av de problem han 

ser i samhället angående rasism men handlar inte bara om rasism utan han lyfter även andra 

samhällsproblem och ifrågasätter varför många värdesätter materiella saker över annat. Cole 

rappar om det paradoxala i att slavar ville inget hellre än att ta av sig kedjorna de tvingades 

börja medan många afroamerikaner nu väljer att bära stora guldkedjor. Slaveriet är en 

återkommande referens i låt texterna.  Joyner Lucas refererar även han till slaveriet genom 

texten ”And even if I wasn't picking cotton physically, That don't mean I'm not affected by the 

history. My grandmomma was a slave, that shit gets to me”54.  De två artisterna väljer att lyfta 

slaveriet och det lidande som många tidigare afroamerikanska generationer fått genomgå.  

Lucas menar att bara för att slaveriet hände för fler år sen så skall det inte glömmas bort. 

Kanye West väljer även han att referera till slaveriet ”My mama was raised in the era 

when,Clean water was only served to the fairer skin, Doin' clothes, you woulda thought I had 

help,But they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself”55. Kanye använder sig av 

referenser till slaveriet där han likt Lucas använder sig av bomullsplockandet som referens 

men väljer även att jämföra segregationen under 1900-talet med problemen han stötte på när 

han gav sig in i modebranschen och ville starta ett samarbete med olika klädföretag.  

                                                           
53 Genius, J. Cole – Be Free (Live on The Late Show with David Letterman). 2018, https://genius.com/J-cole-be-

free-live-on-the-late-show-with-david-letterman-lyrics hämtad 25 januari 2018. 

54 Genius, Joyner Lucas – I'm Not Racist. 2018, https://genius.com/Joyner-lucas-im-not-racist-lyrics hämtad 25 

januari 2018. 

55 Genius, Kanye West – New Slaves. 2018, https://genius.com/Kanye-west-new-slaves-lyrics hämtad 25 januari 

2018. 
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I låten ”don’t shoot” rappar Diddy om flera fall genom historien där unga afroamerikanska 

män blivit skjutna av polis eller där de blivit mördade av vita. Emmet Till var ett 

uppmärksammat mord på en 14 årig afroamerikansk pojke som skedde 1955. För att lyfta 

likheterna med då och nu väljer Diddy att referera till liknande händelser från modern tid. De 

senare nämnda namnen hände mellan 2006–2014. ”I'm talking bout Emmett Till, I'm talking 

bout Ezell Ford. I'm talking bout Sean Bell, they never go to jail for Trayvon over Skittles, 

Mike Brown Cigarillos History keeps repeating itself, like a Biggie instrumental” 56 

 

7.3 Rasism som individuell historia 

Individuell historia är när artisten väljer att berätta om egna personliga händelser som drabbat 

artisten eller någon i artistens närhet. Skillnaden mellan individuell och kollektiv historia är 

att slaveriet är något som påverkat alla afro-amerikaner medan de individuella har drabbat 

artisten individuellt. Även om liknande händelser kan ha drabbat andra personer med. 

Yo gotti använder sig av sina egna erfarenheter av att bo i gettot för att visa att han trots sin 

framgång inte glömt hur de som bor där känner. Även om han säger ”out there” som om att 

han bodde i Ferguson, vilket han inte gjorde.”Ay yo Game, I had a crib out there, I used to 

live out there. So I know how niggas feel out there”57  

I sin låt ”new slaves” behandlar Kanye ett antal ämnen och han diskuterar rasism men är även 

oerhört kritisk mot hur samhället idag prioriterar pengar och materiella ting över allt annat. 

Kanye lyfter sina åsikter genom att rappa om den rasism han stött på under sitt liv. Han rappar 

om hur han innan han blev känd profilerad som en stereotyp av en afroamerikansk man där 

han blev tillsagd att inte röra något i affären på grund av deras rädsla för att han skulle stjäla, 

till hur han numera blir frågad om han vill komma in och köpa dyra smycken eller andra dyra 

saker. Men fortfarande blir profilerad efter en stereotyp då många menar att rika 

afroamerikanska män bär stora guldkedjor. Kanye rappar om hans erfarenhet av rasism han 

stött på och skillnaden mellan hur han bemöttes när han inte var känd och hur han bemöts nu 

                                                           
56 Genius, The Game (Ft. 2 Chainz, Curren$y, DJ Khaled, Fabolous, King Pharaoh, Problem, Puff Daddy, 

Rick Ross, Swizz Beatz, TGT, Wale & Yo Gotti) – Don't Shoot. 2018, https://genius.com/The-game-dont-shoot-

lyrics  hämtad 25 januari 2018. 

57 Genius, The Game (Ft. 2 Chainz, Curren$y, DJ Khaled, Fabolous, King Pharaoh, Problem, Puff Daddy, 

Rick Ross, Swizz Beatz, TGT, Wale & Yo Gotti) – Don't Shoot. 2018, https://genius.com/The-game-dont-shoot-

lyrics  hämtad 25 januari 2018. 
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när han är känd och har mycket pengar. You see it's broke nigga racism. That's that "Don't 

touch anything in the store" And it's rich nigga racism. That's that "Come in, please buy 

more", "What you want, a Bentley? Fur coat? A diamond chain? All you blacks want all the 

same things"58 

 

7.4 Rasism som kollektiv nutid 

Kollektiv nutid är när artisten beskriver något som är aktuellt. Denna händelse har drabbat fler 

än bara artisten personligen. 

Polisbrutalitet är ett vanligt förekommande tema i många av dessa låtar. The Game lyfter i sin 

vers i låten ”don’t shoot” problemet med att många unga afroamerikaner skjuts till döds för 

ofta av polis. Seen the pictures, feel the pain, scandalous how they murder son. Tired of them 

killing us, …………… They left that boy for hours in the cold out there, They killin' teens, they 

killin' dreams (It's murder). The Game menar att här att ”de” är polisen och syftar här på 

skjutningen av Michael Brown i Ferguson, ST Louis. 59 I samma låt lyfter Diddy samma 

problem och uppmanar alla afroamerikaner att hålla ihop för polisen är ute och skjuter. ”Yo, 

come on we gotta stick together, we all we got, Police taking shots and I ain't talkin' bout 

Ciroc”. 60 Diddy ordleker även här med definitionen av ”shots” då han även här refererar till 

och gör smygreklam för sitt spritmärke Ciroc. Denna låt skrevs efter skjutningen av Michael 

Brown i Ferguson ST Louis.  

De medverkande artisterna i låten rappar om den rasism de ser och har sett innan genom egna 

upplevelser eller drar paralleller genom historien. De menar att polisen i USA systematiskt 

förtrycker afroamerikaner. Artisterna fokuserar på rasism genom nästan hela låten och de 

fokuserar mest på polisens rasism i denna låt. Artisterna påpekar att denna händelse inte är 

den första händelsen med liknande förlopp och där polisen som skjutit inte blivit dömd. Delar 

av låten dediceras till ett stridsrop där alla uppmanas att enas och slå tillbaka mot ett system 

                                                           
58 Genius, Kanye West – New Slaves. 2018, https://genius.com/Kanye-west-new-slaves-lyrics hämtad 25 januari 

2018. 

59 Genius, The Game (Ft. 2 Chainz, Curren$y, DJ Khaled, Fabolous, King Pharaoh, Problem, Puff Daddy, 

Rick Ross, Swizz Beatz, TGT, Wale & Yo Gotti) – Don't Shoot. 2018, https://genius.com/The-game-dont-shoot-

lyrics  hämtad 25 januari 2018. 

60 Genius, The Game (Ft. 2 Chainz, Curren$y, DJ Khaled, Fabolous, King Pharaoh, Problem, Puff Daddy, 

Rick Ross, Swizz Beatz, TGT, Wale & Yo Gotti) – Don't Shoot. 2018, https://genius.com/The-game-dont-shoot-

lyrics  hämtad 25 januari 2018. 
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som inte fungerar. 61 Rick Ross lyfter ämnet med afroamerikanska män som blir skjutna av 

polis i samma låt. ”Hands in the sky, still was left in the road. Ribbon in the sky, Michael 

Brown, another soul stole by the system, black men we pay the toll. The price is your life, 

Uncle Sam want a slice”62 2 Chainz rappar här om upplevelsen många afroamerikaner 

upplever i dagens samhälle. Han använder sig likt andra av metaforer för att beskriva känslor.  

”Tired of the okie-dokie, lying you Pinocchio, Driving while black, tell me, where am I 

supposed to go?”63 och ”If excessive force was a drug, then they overdosed. Got us tryna 

protest, it's a slow process. Heard it's a lotta rotten eggs in the crow's nest”64.  

Kendrick väljer även han att lyfta polisbrutalitet i sin låt. ”But homicide be looking at you 

from the face down65” Kendrick syftar på det faktum att många afroamerikaner går med 

huvudet nedböjt och försöker väcka så lite uppmärksamhet som möjligt för att de är rädda för 

polisen. Han följer upp detta med att rappa om afroamerikanernas allmänna känsla om 

polisen. ”Nigga, and we hate po-po, Wanna kill us dead in the street fo sho'”.66  

Kanye lyfter problemet med fängelse och den institutionella rasism som finns där han anser 

att många vita tjänar pengar på att fängsla afroamerikaner då de privata fängelse som finns går 

med stor vinst. Kanye väljer sedan att fokusera på den nya typen av rasism som han inte 

menar är rasism utefter etnicitet utan efter hur stor plånbok man har. Där i det materiella 

samhälle vi lever i nu spelar det ingen roll vilken etnicitet du är om du är fattig. De rika 

kommer förtrycka dig oavsett.67 Kanye väljer att rappa om en annan del av rättssystemet och 

pratar om hur många afroamerikaner sätts i fängelse och att det är en lönsamt att äga ett 

fängelse nuförtiden. ”Meanwhile the DEA teamed up with the CCA. They tryna lock niggas 

                                                           
61 Genius, The Game (Ft. 2 Chainz, Curren$y, DJ Khaled, Fabolous, King Pharaoh, Problem, Puff Daddy, 

Rick Ross, Swizz Beatz, TGT, Wale & Yo Gotti) – Don't Shoot. 2018, https://genius.com/The-game-dont-shoot-

lyrics  hämtad 25 januari 2018. 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Ibid   
65 Genius, Kendrick Lamar – Alright. 2018, https://genius.com/Kendrick-lamar-alright-lyrics hämtad 25 januari 

2018. 

66 Genius, Kendrick Lamar – Alright. 2018, https://genius.com/Kendrick-lamar-alright-lyrics hämtad 25 januari 

2018.  

67 Genius, Kanye West – New Slaves. 2018, https://genius.com/Kanye-west-new-slaves-lyrics hämtad 25 januari 

2018. 
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up, They tryna make new slaves. See that's that privately owned prison,Get your piece today. 

They prolly all in the Hamptons, Braggin' 'bout what they made”.68 

 

 

”The reason that they say I'm nothin' what they seen or heard's. The same reason Will Smith 

always opposite Latino girls, They only see you how they wanna see you 'Til you make them 

see you in some other way, I'm trippin' off the other day”.69 Gambino beskriver hur rasismen 

visar i media och här tar han upp exemplet film. Han syftar på att det är ytterst få stora filmer 

där den manliga och den kvinnliga huvudrollen spelas av två afro-amerikaner. Will Smith är 

en av de största stjärnorna i världen och har blivit nominerad till en Oscar två gånger men det 

är sällan som han spelar mot en annan afroamerikansk skådespelerska. Många menar att detta 

är för att filmbolagen inte tror att den vita publiken skulle finna filmen tilltalande om det var 

två afroamerikanska skådespelare. Gambino menar att en latinamerikansk skådespelare 

fungerar som en slags kompromiss. Senare i låten fortsätter han att ifrågasätta media ”I mean 

just the way that we see each other, I won't stop until they say:"James Franco is the white 

Donald Glover"”70 Gambino syftar här på att många afroamerikanska skådespelare ofta 

jämförs med vita skådespelare men aldrig tvärt om även om jämförelsen lika gärna kunde 

göras tvärtom. Gambino lyfter här strukturell rasism Han fortsätter att lyfta dessa problem 

med att referera till hur många afroamerikaner alltid jämförs med en vit motpart. Men att vita 

aldrig jämförs med en afroamerikan eller annan minoritet.71 

 

”Cause God knows what these white kids say and do, Dude you're not not racist 

Cause The Wire's in your Netflix queue, Subtle racism, it's hard to pin it cause you'd only 

                                                           
68 Genius, Kanye West – New Slaves. 2018, https://genius.com/Kanye-west-new-slaves-lyrics hämtad 25 januari 
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understand. If you were me for just a minute”72 Gambino menar att det finns en typ av 

institutionell rasism och den finns så djupt rotad i det amerikanska samhället att man inte ens 

märker denna typ av vardagsrasism och menar att bara för att man kollar på en tv serie om 

afroamerikaner i förorten eller innerstaden så betyder detta att du inte kan vara rasist ändå. 

This one kid said somethin' that was really bad, He said I wasn't really black because I had a 

dad, I think that's kinda sad, mostly cause a lot of black kids,Think they should agree with 

that.73 Gambino talar här om hur det finns en stereotyp av att afroamerikaner ofta växer upp 

utan pappor. Han menar återigen att denna typ av tänk är så djupt rotad att man inte ens 

märker denna typ av vardagsrasism.  Kanye lyfter en annan typ av vardagsrasism i sin låt som 

handlar om hur afro amerikaner har svårt att läsa. ”Y'all throwin' contracts at me, You know 

that niggas can't read”74 Kanye menar att musikbolag försöker utnyttja afroamerikanska 

artister genom att skriva kontrakten i otydliga formuleringar som gör att bolagen har makt.  

 

”Screaming "All Lives Matter", Is a protest to my protest, what kind of shit is that?”75.  

Joyner Lucas syftar på den rörelse som startade i samband med att black lives matter76 

rörelsen även känd som BLM började bygga momentum i sin protest mot polisbrutalitet mot 

afroamerikaner. Framförallt många vita ansåg att deras rörelse ignorerade andra människor 

och startade en mot rörelse77.  ”The power in the word "Nigga" is a different sin, We shouldn't 

say it but we do, and that just what it is. But that don't mean that you can say it just 'cause you 

got nigga friends, Nigga, that word was originated for you to keep us under”78.  Då många 

anser att de är ok att använda någon form av ordet ”neger” när det är i musik, väljer Joyner 
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75 Genius, Joyner Lucas – I'm Not Racist. 2018, https://genius.com/Joyner-lucas-im-not-racist-lyrics hämtad 25 

januari 2018. 
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Lucas att förklara varför det fortfarande är rasistiskt om en icke afroamerikan använder ordet 

”neger” även om det är i en låt. 

 

 ”It's hard to elevate when this country's ran by whites, Judging me by my skin color and my 

blackness. Tryna find a job but ain't nobody call me back yet”79. Lucas fortsätter att förklara 

situationen många afroamerikaner befinner sig i. Statistiskt så är det mindre chans att en 

afroamerikan får ett jobb än en vit om de har samma kvalitéer.  

I sin låt ”Be Free” rappar J.Cole om hur många tror att Obama tilläts bli president för dom 

visste att det var finanskris och trots hans löfte om förändring så hindrade det honom från att 

kunna göra förändringar. ”no disrespect, in terms of change i haven’t seen any. Maybe he had 

good intentions but was stifled by the system and was sad to learn that he actually couldn’t 

bring any. ……… They let a brother steer the ship and never told him the ship was sinkin’.”80. 

Detta är något som även Joyner Lucas väljer att rappa om i sin låt och beskriver det hat anser 

att de vita haft mot Obama. ”And even though Barack was half as black, You hated president 

Obama, I know that's a fact You couldn't wait to get him out and put a cracker back And then 

you gave us Donald Trump and now it's payback for that”81. Lucas menar att trots att en av 

Obamas föräldrar var vit så gillade fortfarande inte den vita befolkningen Obama på grund av 

att han var halv afrikan. Lucas fortsätter denna argumentation genom att beskriva hur han 

anser att de vita bara bryr sig om pengar och makt och de bryr sig inte om deras väg till makt 

och pengar gör att minoriteter får lida som en konsekvens.”And all you care about is money 

and power And being ugly and that's the cracker within you”82. 
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7.5 Rasism som individuell nutid 

Individuell nutid är när en artist beskriver en händelse eller iakttagelse utifrån ett personligt 

perspektiv. 

Polisbrutalitet och poliser som trakasserar är även det en stor del av musiken. I låten ”be free” 

berättar J.Cole om hur varje gång har går utanför sitt hem så ser han hur hans folk dör. ”Can 

you tell me why, every time i step outside i see my people die”83. Cole använder igen en 

metafor för att lyfta problemet han ser i att han ofta ser på nyheterna eller ser hur många unga 

afroamerikaner dödas av polis. 84”I heard he surrendered but we all saw how they did him. 

Television broadcasts, a confused country. I'm a resident of a nation that don't want me”85 

Currensy berättar om hur han hört at Michael Brown gav upp men att medierna förvränger 

historien och detta gör att han inte länge känner sig välkommen i sitt eget land. Han följer upp 

detta med att beskriva hur han anser att få afroamerikaner får en rättvis rättegång då juryn ofta 

består av fler vita än svarta ”What's done is done the town erupts in fury And I'm already 

hearing bout this lopsided jury,Three faces like his, the rest another story.” 86. Även Joyner 

Lucas lyfter det problem han ser med polisen ”Fuck, I'm exhausted, I can't even drive without 

the cops tryna start shit. I'm tired of the systematic racism bullshit”87. Lucas berättar om hur 

fan utsätts för systematisk rasism när han kör bil. Ett antal skjutningar utförda av polis har 

skett då de stoppat afroamerikaner när de kört bil. Senare i låten beskriver han känslan han har 

i kroppen när han blir stannad av polis. ”You don't know what it's like to mind your business 

And get stopped by the cops and not know if you 'bout to die or not, You worry 'bout your life, 

so you take mine”88. Han menar här hur historien byggt upp en stereotyp av en 
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afroamerikansk man som leder till en rädsla för afroamerikaner som finns hos andra 

människor. 

 

Utanförskap är även det en del av texterna och några artister beskriver sina egna upplevelser 

av utanförskap. Childish Gambino diskuterar den rasism som han stött på genom egna 

erfarenheter. Han menar att det afroamerikanska samhället bör hålla ihop för rasismen de 

utsätts för och har utsatts för under åren är något som bör tas på största allvar. Man kan även 

här tyda att han menar att afroamerikaner inte kan göra sin röst hörd även om de försöker. De 

anses vara en stereotyp som sätts på alla afroamerikanska män medan de vita kan vara vad de 

vill och faller aldrig in i någon stereotyp. ”But niggas got me feelin' I ain't black enough to go 

to church. Culture shock at barber shops cause I ain't hood enough. We all look the same to 

the cops, ain't that good enough? The black experience is black and serious, Cause being 

black, my experience, is no one hearin' us. White kids get to wear whatever hat they want, 

When it comes to black kids one size fits all”.89  

 

Childish Gambino väljer att tackla problemet med rasism i sin låt från olika perspektiv. Den 

första versen består till stor del av hur Gambino förklarar hur han känt sig utanför under sin 

uppväxt då han aldrig passat in på stereotypen av vad en afroamerikan ska gilla. Han rappar 

om att andra afroamerikaner inte tycker att han är svart nog då han gillar popmusik och andra 

saker som ansågs vara för vita.  Han rappar även om hur hans familj inte hade råd att köpa en 

ny jacka så han fick stjäla en hur borttappat och glömt lådan på hans skola. Han avslutar 

versen med att prata om hur han inte förstår varför afroamerikaner måste följa en stereotyp 

och jämför det med att polisen ser alla afroamerikaner likadant oavsett vad de gillar och 

menar att vita kan vara vad de vill och behöver inte följa någon stereotyp. I ”Don’t shoot” 

rappar Rick Ross om hur han tros all sin framgång och att han till och med fått stadens nyckel 

så blir han fortfarande diskriminerad för sin hudfärg. ”I got the Keys to the city, still we left in 

the cold.”90 J. Cole nämner även den problematik som uppstår när många unga idrottande 

afroamerikaner på college lämnar efter ett år för att försöka köra karriär som proffs. Detta 
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leder till att många afroamerikaner växer upp med drömmen om att bli en professionell 

idrottare och prioriterar inte studier då deras idoler lyckats utan någon utbildning. Vilket leder 

till fortsatt utanförskap 91 

 

7.6 Analysen 
Analysen i sin helhet går att se i Bilaga. 
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8.0 Diskussion/Slutsats 
 

När man går igenom resultatet av min analys kan man se att dagens hiphop tacklar problemen 

med rasism i dagensamhälle på fler olika sätt men alla är kritiska mot samhället. Fokusen 

ligger tydligt på hur strukturell rasism finns i samhället och polisen framhävs ofta som en av 

de som trakasserar och har fördomar mot afroamerikaner. När man sedan kollar på de låtar 

som släpptes under 1990-talet så kan man se hur det finns många likheter i låtarna som 

behandlar ämnet rasism.  

Många av de musiker från både öst och västkusten släppte låtar som behandlade rasism. En av 

anledningarna till likheterna i texterna kan vara att mer eller mindre alla av artisterna berättar 

om sina egna erfarenheter eller hur de ser att andra blir behandlade. Man kan tillexempel göra 

en jämförelse med 2pacs låt ”changes”92 som spelades in 1992. I låten rappar 2pac ”And 

although it seems heaven-sent, We ain't ready to see a black president”. Detta kan tolkas som 

att 2pac inte tycker att det i det politiska klimat som fanns 1992 så var USA inte redo för en 

afroamerikansk president. När man sedan jämför detta med vad rappare som J.Cole och 

Joyner Lucas säger om hur President Obama mottogs 2008 och hur de anser att han inte 

kunde göra den förändring han ville på grund av att systemet var uppbyggt för att motarbeta 

honom. Man kan då argumentera för att man med den information som J.Cole och Joyner 

Lucas ger, så kan säga att USA fortfarande inte är redo för en afroamerikansk president.  En 

ytterligare likhet man kan tyda mellan de olika årtionden är att många av rapparna anser att 

polisen profilerar afroamerikaner rasistiskt.  

 

Arutyunyan och Cankalp93 tar i sin kandidatuppsats upp två exempel på låtar där N.W.A och 

2pac rappar om deras åsikter om polisen. I låten ”Fuck the Police”94 vars titel är ganska 

talande om vad den handlar om, rappar Ice cube, Eazy E och MC Ren om vad de tycker om 

polisen och deras profilering av afroamerikaner som kriminella drogförsäljare. De rappar även 

om hur de blir stoppade av polis som ska leta efter narkotika i deras bil och hur de menar att 
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polisen tycker att dom har rätt att förtrycka minoriteter. I 2pacs låt ”I Don’t Give a Fuck”95 

med ett liknande budskap rappar 2pac om hur polisen skryter om hur de arresterat unga 

afroamerikanska män. I majoriteten av de analyserade låtarna så refererar artister till någon 

form av förtryck från just polisen. De rappar likt N.W.A om hur de blir stoppade av polisen 

och hur polisen vill provocera fram en situation. Joyner Lucas beskriver det som att han aldrig 

kan sätta sig i sin bil och köra utan att polisen trakasserar honom. I The Games låt ”Don’t 

Shoot” som handlar till stor del om polisbrutalitet och hur polisen förtrycker afroamerikaner 

Väljer många av de medverkande artisterna att lyfta samma problem som N.W.A och 2pac 

gjort. De refererar till den händelse där en ung afroamerikansk man blev skjuten av polis i 

Ferugson, St Louis96 och menar även att de tycker att polisen verkar anse sig själva ha en 

rättighet att mörda minoriteter.  

Om man valt andra låtar eller valt att ha ett bredare urval av låtar så kan resultatet variera från 

det jag kommit fram till. Då de mest politiska låtarna oftast inte blir de stora radio hitsen så 

kan resultatet variera även om valt andra låtar av samma artister. Om man valt andra artister 

och låtar som tillexempel I Don’t Fuck With You av Big Sean eller Famous av tidigare 

nämnda Kanye West som inte är speciellt politiska eller samhällskritiska i sin text., hade 

möjligen resultatet kunnat peka på att hiphopen handlar mycket om att ha mycket pengar, 

droger och är sexistisk i sin bild av kvinnor. Men när man skall undersöka rasism så är inte 

dessa låtar relevanta att analysera då de inte lyfter ämnet i sin text.  

När man återkopplar denna information med syftet frågeställningarna och kan man se att 

hiphopen inte förändrats speciellt mycket och att samhällskritik fortfarande är väldigt 

väsentlig del av hiphopen. Det gör att man kan hitta många likheter i texterna. Detta kan bero 

på att hiphopen i sin natur är väldigt kritisk och vill fungera som en röst för de som inte kan 

göra sin röst hörd. En annan orsak till likheterna kan vara att många av de artister som är 

verksamma nu ser upp till dessa legender som N.W.A, 2pac, Notorious BIG. Två exempel på 

detta är hur Joyner Lucas refererar till 2pac som en gud på grund av det han gjorde för det 

afroamerikanska samhället i sin låt ”I’m Not Racist” det andra är hur Yo Gotti väljer att 

referera till N.W.A och hedra den bortgångna medlemmen Eazy-E i låten ”Don’t Shoot”.  
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9.0 Applicering i svenska skolan 
 

Den svenska kursplanen för historia 1b säger att eleverna skall ges förutsättningar att öka sina 

kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv97. I det centrala innehållet Olika historiska frågeställningar och 

förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet 

och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och 

olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.98. 

När jag hade använt detta material i skolan hade jag valt att använda det när man arbetar med 

området amerikansk historia. Där hade jag valt att jobba med texterna när man vill göra olika 

tidskopplingar och kan visa eleverna hur mkt som förändrats genom historien. Man kan även 

välja att arbeta andra ämnen som Samhällskunskap och Engelska med detta ämnet men detta 

kan då bli beroende av samarbete med en annan lärare. 

Evelyn Sweerts och Jacqui Grice har arbetat ämnesöverskridande med musik i historia med 

målet att eleverna skall förstå varför afroamerikaner blev mer militanta hur problemen de 

stötte på ändrades. Då Sweerts är en historielärare blev hennes fokus på historia och Grice 

som musiklärare hade fokus på själva musikundervisningen. När de började arbeta med musik 

och musik texter så hade deras elever redan fått läsa på om afroamerikansk historia fram till 

början av 1920-talet. De jobbade utifrån tre nyckelfrågor som var; vad var svårigheterna och 

motgångarna som afro-amerikaner mötte? Hur förändrades dessa? Samt hur dessa ändringar 

reflekterades i musiken? De kompletterade inte varandra i undervisningen varje lektion men 

de drog paralleller till det andra ämnet när det passade. Men det var viktigt att de stärkte vad 

den andra hade sagt. I deras resultat redovisar de att elever lärt sig om ämnet genom låttexter 

och lärt sig mer om ”värför” människor är rasister. De menar att studerandet av låttexter gav 

eleverna en djupare förståelse om afro-amerikansk historia och hur musikens relevans i 

samhället vid olika tidspunkter.99 
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Lundahl menar att elever skall läsa texter där de kan använda sin tidigare kunskap och sina 
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Bee Free – J.Cole 

[Verse 1] 

And I'm in denial 

And it don't take no X-Ray to see right through my smile 

I know, I be on the go 

And there ain't no drink out there that can numb my soul 

Oh no 

 

[Hook] 

All we wanna do is take the chains off 

All we wanna do is break the chains off 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is take the chains off 

All we wanna do is break the chains off 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is be free 

 

[Verse 2] 

Can you tell me why 

Every time I step outside I see my people die 

I'm lettin' you know 

That there ain't no gun they make that can kill my soul 

Oh no 

 

[Hook] 

All we wanna do is take the chains off 

All we wanna do is break the chains off 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is take the chains off 

All we wanna do is break the chains off 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is be free 

 

 

[Verse 3] 

Forget this chain, cause this ain't me 
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Though I'm eternally grateful to Jay Z 

We so elated, we celebrated like Obama waited until his last day in office to tell the nation, 

brothers is getting their reparations, hey 

A man can dream, can't he? 

No disrespect, in terms of change I haven't seen any 

Maybe he had good intentions but was stifled by the system 

And was sad to learn that he actually couldn't bring any 

That's what I get for thinking, this world is fair 

They let a brother steer the ship 

And never told him that the ship was sinkin' 

But I got other shit to think about, like my bank account 

Forget that watch, you paid too much for it 

You 'ought to be ashamed 

When brothers back home be dreading when the seasons change 

Cause they ain't got no heat and they ain't got no AC 

WalMart distribution fired my homie, he just had a baby 

You wonder why it's been so many B and E's lately 

While brothers from the hood shooting like this is TNT lately 

And since all the ballers leaving college early 

I turn on the TV and don't see no brothers with degrees lately 

 

[Bridge] 

Are we all alone, fighting on our own 

Please give me a chance, I don't wanna dance 

Somethings got me down, I will stand my ground 

Don't just stand around, don't just stand around 

 

 

[Outro] 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is be free 

All we wanna do is take the chains off... 

 

 

 

Don’t shoot – The Game ft Dj Khaled, TGT, 2 Chainz, Diddy, Rick Ross, Fabolous, 

Wale, Yo gotti. Problem, Curren$y & Swizz Beatz 

[Intro: DJ Khaled] 

Our Lord, grant us good in this world 

And good in the life, to come keep us safe from the torment of the fire 

As we keep our hands up high and scream for justice 

Ferguson, rest in peace Mike Brown 

And all the young soldiers out there 
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God help us 

 

[Hook: TGT] 

Time to take a stand and save our future 

Like we all got shot, we all got shot 

Throwing up our hands don't let them shoot us 

Cause we all we got, we all we got 

God ain't put us on the Earth to get murdered, it's murder 

God ain't put us on the Earth to get murdered, it's murder 

Don't point your weapons at me 

 

[Verse 1: Game] 

Seen the pictures, feel the pain, scandalous how they murder son 

Tired of them killing us, I'm on my way to Ferguson 

Talked to TIP, I talked to Diddy, them my brothers walking with me 

Mothers crying "Stop the riots", we ain't got to chalk the city 

I seen Cole out there, felt I should go out there 

They left that boy for hours in the cold out there 

They killin' teens, they killin' dreams (It's murder) 

 

 

[Verse 2: Diddy] 

Yo, come on we gotta stick together, we all we got 

Police taking shots and I ain't talkin' bout Ciroc 

I'm talking bout Emmett Till, I'm talking bout Ezell Ford 

I'm talking bout Sean Bell, they never go to jail for 

Trayvon over Skittles, Mike Brown Cigarillos 

History keeps repeating itself, like a Biggie instrumental 

America's a glass house and my revenge is mental 

Rather use my brain than throw a cocktail through a window 

 

[Verse 3: Rick Ross] 

I got the keys to the city still we left in the cold 

Hands in the sky, still was left in the road 

Ribbon in the sky, Michael Brown, another soul 

Stole by the system, black men we pay the toll 

The price is your life, Uncle Sam want a slice 

Black dress code now we looting in the night 

Now we throwing Molotovs in this holocaust 

And I know they hate to hear me screaming, 'I'm a Boss!' 

 

[Hook: TGT] 

Time to take a stand and save our future 

Like we all got shot, we all got shot 

Throwing up our hands don't let them shoot us 

Cause we all we got, we all we got 
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God ain't put us on the Earth to get murdered, it's murder 

God ain't put us on the Earth to get murdered, it's murder 

Don't point your weapons at me 

 

 

[Verse 4: 2 Chainz] 

Tired of the okie-dokie, lying you Pinocchio 

Driving while black, tell me, where am I supposed to go? 

Gun shots hit the car, now I got the holy ghost 

If excessive force was a drug, then they overdosed 

Got us tryna protest, it's a slow process 

Heard it's a lotta rotten eggs in the crow's nest 

People praying on they feet, police holding on they heat 

Turned on the news and seen a tank rolling down the street 

 

[Verse 5: Fabolous] 

Yeah, I seen a lot of ice water tossed and I know it's for a cause 

My only question is, what we doing for the loss 

Of Mike Brown? 

Cause right now, I challenge you to use your talents to 

Speak up, and don't you ever let em silence you 

Cause action speaks louder than words, that's what I heard 

Shot down with his hands up, that's what occurred 

Man that sound absurd 

Matter fact to me that sound like murder 

We want justice 

 

[Verse 6: Yo Gotti] 

Ay yo Game, I had a crib out there 

I used to live out there 

So I know how niggas feel out there 

People stressing, protesting, unity is a blessing 

So it's time we come together 

Use our voice as a weapon 

I am Michael Brown, cause I stand for what he stand for 

News say we're looting 

Paint pictures like we some animals 

On my NWA CMG 

Holl'in' "Rest in peace Eazy and fuck the police" 

 

 

[Verse 7: Wale] 

Heard another brother slain up in St. Louis 

Sure the mother feel the pain, but what you famous doing 

I’m sure the general population trying to be more active 

But when the light finally catches you, you're ice challenged 
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Okay, and I support the ALS just like the rest of them 

But you have yet to pay your debt 

So you just flexing then 

Cause everybody care for a minute, then stop 

People only there for a minute, then stop 

And what's the point of giving if you ain't giving your all 

We never getting ahead, might as well give up your heart 

 

[Bridge: TGT; Swizz Beatz in brackets] 

Where does it end? 

I got my hands up, what else am I supposed to do? 

(Rest in peace to Mike Brown) 

Where does it end? 

(And all the other fallen soldiers) 

Tell me, where's the love for everything we're going through? 

(That will not be on the news or televised, ah) 

Mercy, mercy, mercy, mercy me 

Hope that God can save us 

Mercy, mercy, mercy, mercy me 

(As we lead in peace) 

 

[Verse 8: Swizz Beatz] 

Martin Luther King had a dream 

But they ain't respecting Jesse up out here 

And they don't really respect Obama out here 

Lights out, go dark - it's like a nightmare 

How the fuck you play the game, but they ain't playing fair 

It's going down, Armageddon right here 

Right now, not on TV but right here 

Put your flags in the air if you don't really care (wave it) 

We need justice yeah, we need justice here 

 

[Verse 9: Curren$y] 

I heard he surrendered but we all saw how they did him 

Television broadcasts, a confused country 

I'm a resident of a nation that don't want me 

What's done is done the town erupts in fury 

And I'm already hearing bout this lopsided jury 

Three faces like his, the rest another story 

A lot of motherfuckers need to act more worried 

 

[Verse 10: Problem] 

The revolution has been televised 

If I sit here and do don't do nothing, homie, that's genocide 

Fuck that, we have arrived 

And who cares who ain't on our side cause we on our own 

How do you preach peace to a family that just lost they own? 
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My brodie Game just banged my line like "We gotta do something" 

All that marching and that peace ain't gonna fucking do nothing 

Fuck it, my moms, sorry I'm ready to rage 

The police done let the animals out of the cage 

Oh lord it's 

 

[Hook: Game's daughter] 

Time to take a stand and save our future 

Like we all got shot, we all got shot 

Throwing up our hands don't let them shoot us 

Cause we all we got, we all we got 

God ain't put us on the Earth to get murdered, it's murder 

God ain't put us on the Earth to get murdered, it's murder 

Don't point your weapons at me 

 

[Outro: Diddy] 

Stand up 

 

 

New Slaves – Kanye West 

[Intro: Swizz Beatz] 

Chill, chill, chill, chill, chill, chill 

Chill, chill, chill, chill, chill, chill 

 

[Verse 1: Kanye West] 

My mama was raised in the era when 

Clean water was only served to the fairer skin 

Doin' clothes, you woulda thought I had help 

But they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself 

You see it's broke nigga racism 

That's that "Don't touch anything in the store" 

And it's rich nigga racism 

That's that "Come in, please buy more" 

"What you want, a Bentley? Fur coat? A diamond chain? 

All you blacks want all the same things" 

Used to only be niggas, now everybody playin' 

Spendin' everything on Alexander Wang 

New slaves 

 

[Bridge: Kanye West] 

You see it's leaders and it's followers 

But I'd rather be a dick than a swallower 

You see it's leaders and it's followers 

But I'd rather be a dick than a swallower 
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[Verse 2: Kanye West] 

I throw these Maybach keys 

I wear my heart on the sleeve 

I know that we the new slaves 

I see the blood on the leaves 

I see the blood on the leaves 

I see the blood on the leaves 

I know that we the new slaves 

I see the blood on the leaves 

They throwin' hate at me 

Want me to stay at ease 

Fuck you and your corporation 

Y'all niggas can't control me 

I know that we the new slaves 

I know that we the new slaves 

I'm 'bout to wild the fuck out 

I'm goin' Bobby Boucher 

I know that pussy ain't free 

You niggas pussy, ain't me 

Y'all throwin' contracts at me 

You know that niggas can't read 

Throw on some Maybach keys 

Fuck it, c'est la vie 

I know that we the new slaves 

Y'all niggas can't fuck with me 

Y'all niggas can't fuck with 'Ye 

Y'all niggas can't fuck with 'Ye 

I'll move my family out the country 

So you can't see where I stay 

So go and grab the reporters 

So I can smash their recorders 

See they'll confuse us with some bullshit 

Like the New World Order 

Meanwhile the DEA 

Teamed up with the CCA 

They tryna lock niggas up 

They tryna make new slaves 

See that's that privately owned prison 

Get your piece today 

They prolly all in the Hamptons 

Braggin' 'bout what they made 

Fuck you and your Hampton house 

I'll fuck your Hampton spouse 

Came on her Hampton blouse 

And in her Hampton mouth 

Y'all 'bout to turn shit up 
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I'm 'bout to tear shit down 

I'm 'bout to air shit out 

Now what the fuck they gon' say now? 

 

 

[Outro: Kanye West, Frank Ocean & Kóbor János] 

I won't end this high, not this time again 

So long, so long, so long, you cannot survive 

And I'm not dyin', and I can't lose 

I can't lose, no, I can't lose 

Cause I can't leave it to you 

So let's get too high, get too high again 

(Too high again, too high) 

Egyszer a Nap úgy elfáradt 

Elaludt mély zöld tó ölén 

Az embereknek fájt a sötét 

Ő megsajnált, eljött közénk 

 

Hold You Down – Childish Gambino 

[Hook] 

Ooh, I want it, yeah 

Whenever you need my hand 

I'll hold you down, oh 

Ooh, you want it, yeah 

Why in the fuck these niggas 

Tryin' to hold me down, oh 

Yeah, uh 

Why in the fuck these niggas 

Try and hold me down, ohh 

 

[Verse 1] 

"You such a fuckin' lame!" 

It's what they used to yell back in seventh grade 

My momma said she'd get me that new jacket 

When the cost go down 

Hit the office, stole some Tommy Hill from lost and found 

Not bad for a family of foster child 

Lookin' fly man, I'm flossin' now 

But them niggas saw through me 

"Are you serious? What is this?" 

Took the jacket off third period, ellipsis 

Listening to "Sky Is the Limit" on my Walkman 

Thinking if Biggie can make it through it, man then I can 

Dope-boy swag, I always wanted that 
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But my persona was always more of that Arthur Ashe 

But no love for the son of a commuter who was a radio head 

And okay at them computers at the post office 

It's funny how you smoke niggas then you start coffins 

All my people need throat lozenge 

My fear is dead, ambition drove the hearse 

But niggas got me feelin' I ain't black enough to go to church 

Culture shock at barber shops cause I ain't hood enough 

We all look the same to the cops, ain't that good enough? 

The black experience is black and serious 

Cause being black, my experience, is no one hearin' us 

White kids get to wear whatever hat they want 

When it comes to black kids one size fits all 

 

 

[Hook] 

Ooh, you want it, yeah 

Why in the fuck these niggas 

Tryin' to hold me down, oh 

Yeah, uh 

Why in the fuck these niggas 

Try and hold me down, ohh 

 

[Break] 

We the baddest nigga 

We the baddest nigga, you hear me? 

We the baddest nigga, we the baddest nigga 

We the baddest nigga, we the baddest 

We the baddest nigga, we the baddest 

 

[Verse 2] 

The reason that they say I'm nothin' what they seen or heard's 

The same reason Will Smith always opposite Latino girls 

They only see you how they wanna see you 

'Til you make them see you in some other way 

I'm trippin' off the other day 

Cause God knows what these white kids say and do 

Dude you're not not racist 

Cause The Wire's in your Netflix queue 

Subtle racism, it's hard to pin it cause you'd only understand 

If you were me for just a minute 

This one kid said somethin' that was really bad 

He said I wasn't really black because I had a dad 

I think that's kinda sad, mostly cause a lot of black kids 

Think they should agree with that 

If you're a father, you should stick around if you could 
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Cause even if you're bad at it, you could Tiger Woods or MJ 

We warriors, we all need senseis 

Change everything that we've done so far 

I don't mean makin' B.E.T. T.E.R 

I mean just the way that we see each other 

I won't stop until they say: 

"James Franco is the white Donald Glover" 

Yeah, these niggas wanted Cookie 

But instead I gave 'em Loch Ness 

Sick Boi for life, my swag is in a hospice 

Aimin' for the throne, Jay and Ye said to watch that 

They ask me what I'm doin', I say I'm stealin' rock back 

Nigga 

 

 

[Hook] 

Ooh, I want it, yeah 

Whenever you need my hand 

I'll hold you down, oh 

Ooh, you want it, yeah 

Why in the fuck these niggas 

Tryin' to hold me down, oh 

Yeah, uh 

Why in the fuck these niggas 

Try and hold me down, oh 

Ooh, I want it, yeah 

Whenever you need my hand 

I'll hold you down, oh 

Ooh, you want it, yeah 

Why in the fuck these niggas 

Tryin' to hold me down, oh 

Yeah, uh 

Why in the fuck these niggas 

Try and hold me down, oh 

 

New National Anthem – T.I ft Skylar Grey 

[Intro: T.I.] 

I know radio prolly ain't gonna play this 

But chopper going off in the hood man like Afghanistan 

Or the Gaza strip somewhere man 

Yeah, we hear it so much we probably numb to it by now 

After all, it’s the American way right? 

 

[Hook: Skyler Grey] 
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Home of the brave and free 

Free just to murder me 

Land of the beautiful 

Cursed by the hate we throw 

Is this the new national anthem? 

Is this the new national anthem? 

 

[Interlude (Over Hook): T.I.] 

It's America, land of the handgun 

Home of the shotgun 

You're dead if you ain't got one 

It was like this before I got here, baby I ain't do it! 

I ain't start it, I'm just a part of it 

Turn it! 

 

[Verse 1: T.I.] 

You say this the home of the brave I guess 

I say this the home of the K’s and the vets 

All alone with the J’s smoking yay cause he stressed 

On chrome with a Tek taught to spray for respect 

I learned from the best used to stay in the “jects” 

Bought work from the vets burning rubber in the 'Vettes 

This as good as it gets used to play with the rats 

Then I got older and learned stay away from the rats 

God blessed this nigga, to hustle up and make eight figures 

Turned from a goon to a great young nigga 

No complaining just doing what it take young nigga 

I was raised in a decade of hate young nigga 

Always dodging polices because they hate young niggas 

And we hate them too, 38 in him shoe 

All the changes the system will take him through 

He ain’t a killer but he will if you make him do it 

Homicide he’ll ride, they’ll put him on trial 

Let him have a life sentence then do it with a smile 

And he only 19, he ain’t even had a child 

As a child, told his mama he’ll be gone for a while 

And she cried, still they just put him inside 

Now she all on her own because her other son died 

Listen to the politician as he lied and he lied 

He a snake in a suit, trying to hide in disguise 

 

 

[Hook: Skyler Grey] 

Home of the brave and free 

Free just to murder me 

Land of the beautiful 
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Cursed by the hate we throw 

Is this the new national anthem? 

Is this the new national anthem? 

 

[Interlude (Over Hook): T.I.] 

Well damn officer, what did I do? 

Naw hold up man, don’t shoot, I live over there 

Ay, man what you doing? You trippin, dawg 

How many times has that ever happened to you? 

What the fuck do you know about being a black man in America? 

And you wonder why we walk around with straps 

 

[Verse 2: T.I.] 

For the stars and the stripes prison bars and the pipe 

Young nigga rolling weed in a cigar he can light 

Bang red either blue selling hard and the white 

Live by the gun, never run from a fight 

Trayvon in a hoodie, walking through the neighborhood he 

Didn’t do shit to buddy, he didn’t have to die did he? 

I guess it’s because his dad was a judge in the city 

They didn’t want him in the pen with the thugs that could get him 

A jury of his peers said all was forgiven 

But touch one of mine, right or wrong, I’ma kill them 

Fill them with the lead like they put in Martin Luther King’s head 

Like they killed Malcolm X, Edgar Hoover did that 

You can catch me in the hood where they shooting niggas at 

They don’t know if Neighborhood or the Hoovers did that 

Whether Piru or VL's or GDs wit me we 

Down to uprise from the OG’s to peewees 

 

 

[Hook: Skyler Grey] 

Home of the brave and free 

Free just to murder me 

Land of the beautiful 

Cursed by the hate we throw 

Is this the new national anthem? 

Is this the new national anthem? 

 

[Interlude (Over Hook): T.I.] 

Don’t get it fucked up 

If you ain’t found something you’re willing to die for 

You ain’t fit to live 

To get something you’ve never had 

You must be willing to do something you’ve never done 

I’ma die by mine 
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[Interlude: T.I.] 

Let me ask you something, if the kids are the future 

Tell me why you can get more for being C.O. than you can for being a teacher? 

Tell me why it means more to the government to pay the people 

Who got to watch over the prisoners more than the people 

Who got to keep the children from becoming prisoners? That make sense? 

Tell me why 9 ounces of crack will get you more time than a rape right now? 

Tell me why them crazy white boys can tote a gun but I can’t right now? 

Yeah I had felonies, I done did dirt in the streets 

But I ain’t ever gave it to anybody that didn’t deserve it 

You know what I mean? 

I ain’t ever ran in no public place with no pistol shooting no innocent people 

I ain’t never ran in no school, killing no kids 

Man this is the result of you refusing to deal with the issues at hand 

We are a product of the environment you placed us in 

We ain't do it, we just lived through it 

 

 

[Hook: Skyler Grey] 

Home of the brave and free 

Free just to murder me 

Land of the beautiful 

Cursed by the hate we throw 

Is this the new national anthem? 

Is this the new national anthem? 

 

[Interlude (Over Hook): T.I.] 

Message to my people 

Stop waiting on folk to help you, help yourself, it starts with you 

Get yourself out, reach back, get somebody else out 

And that’s the way we’re going to get ahead 

Sitting around waiting on government to do something for us 

Ain't never gonna happen partner, they don’t give a fuck about us 

But don’t play into their hand partner, you making it easy for em 

Hell is you doing? 

 

 

 

 

Alright – Kendrick Lamar 

[Intro: Kendrick Lamar] 

Alls my life I has to fight, nigga 
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Alls my life I... 

Hard times like, "God!" 

Bad trips like, "Yeah!" 

Nazareth, I'm fucked up 

Homie, you fucked up 

But if God got us, then we gon' be alright 

 

[Hook: Pharrell Williams] 

Nigga, we gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

We gon' be alright 

Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

Huh? We gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright 

 

[Verse 1: Kendrick Lamar] 

Uh, and when I wake up 

I recognize you're looking at me for the pay cut 

But homicide be looking at you from the face down 

What MAC-11 even boom with the bass down? 

Schemin', and let me tell you 'bout my life 

Painkillers only put me in the twilight 

Where pretty pussy and Benjamin is the highlight 

Now tell my momma I love her, but this what I like, Lord knows 

Twenty of 'em in my Chevy, tell 'em all to come and get me 

Reaping everything I sow, so my karma comin' heavy 

No preliminary hearings on my record 

I'm a motherfucking gangster in silence for the record 

Tell the world I know it's too late 

Boys and girls, I think I gone cray 

Drown inside my vices all day 

Won't you please believe when I say 

 

 

[Pre-Hook: Kendrick Lamar] 

Wouldn't you know 

We been hurt, been down before 

Nigga, when our pride was low 

Lookin' at the world like, "Where do we go?" 

Nigga, and we hate po-po 

Wanna kill us dead in the street fo sho' 

Nigga, I'm at the preacher's door 

My knees gettin' weak, and my gun might blow 

But we gon' be alright 
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[Hook: Pharrell Williams] 

Nigga, we gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

We gon' be alright 

Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

Huh? We gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright 

 

[Verse 2: Kendrick Lamar] 

What you want you: a house or a car? 

Forty acres and a mule? A piano, a guitar? 

Anything, see my name is Lucy, I'm your dog 

Motherfucker, you can live at the mall 

I can see the evil, I can tell it, I know it's illegal 

I don't think about it, I deposit every other zero 

Thinking of my partner, put the candy, paint it on the Regal 

Digging in my pocket, ain't a profit big enough to feed you 

Every day my logic get another dollar just to keep you 

In the presence of your chico... Ah! 

I don't talk about it, be about it, every day I sequel 

If I got it then you know you got it, Heaven, I can reach you 

Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all 

Pick back and chat, I trap the back for y'all 

I rap, I black on track so rest assured 

My rights, my wrongs; I write 'til I'm right with God 

 

 

[Pre-Hook: Kendrick Lamar] 

Wouldn't you know 

We been hurt, been down before 

Nigga, when our pride was low 

Lookin' at the world like, "Where do we go?" 

Nigga, and we hate po-po 

Wanna kill us dead in the street fo sho' 

Nigga, I'm at the preacher's door 

My knees gettin' weak, and my gun might blow 

But we gon' be alright 

 

[Hook: Pharrell Williams] 

Nigga, we gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

We gon' be alright 

Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright 
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Nigga, we gon' be alright 

Huh? We gon' be alright 

Nigga, we gon' be alright 

Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright 

 

[Outro: Kendrick Lamar] 

I keep my head up high 

I cross my heart and hope to die 

Lovin' me is complicated 

Too afraid, a lot of changes 

I'm alright, and you're a favorite 

Dark nights in my prayers 

 

 

[Poem] 

I remembered you was conflicted 

Misusing your influence, sometimes I did the same 

Abusing my power, full of resentment 

Resentment that turned into a deep depression 

Found myself screamin' in the hotel room 

I didn't wanna self-destruct 

The evils of Lucy was all around me 

So I went runnin' for answers 

 

I’m Not Racist – Joyner Lucas 

 

[Verse 1] 

With all due respect 

I don't have pity for you black niggas, that's the way I feel 

Screamin' "Black Lives Matter" 

All the black guys rather be deadbeats than pay your bills 

Yellin' "Nigga this" and "Nigga that" 

Call everybody "Nigga" and get a nigga mad 

As soon as I say "Nigga" then everyone react 

And wanna swing at me and call me racist 'cause I ain't black 

Well pound that then 

Talkin' about slavery like you was around back then 

Like you was pickin' cotton off the fuckin' ground back then 

Like you was on the plantation gettin' down back then 

Aight, look 

I see a black man aimin' his gun 

But I'd rather see a black man claimin' his son 

And I don't mean just for one day and you done 

I mean, you still trapped in a rut 
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And I work my ass off and I pay my taxes for what? 

So you can keep livin' off free government assistance? 

Food stamps for your children, but you're still tryna sell 'em 

For some weed and some liquor or a fuckin' babysitter 

While you party on the road 'cause you ain't got no fuckin' goals? 

You already late 

You motherfuckas needa get your damn priorities straight 

Wait, it's like you're proud to be fake 

But you lazy as fuck and you'd rather sell drugs 

Than get a job and be straight, and then you turn around and complain 

About the poverty rate? Fuck outta my face! 

You can't escape problems 

You can pray for some change but can't break a dollar 

Got nobody else to blame, so you blame Donald 

"They fuck the world with a Make America Great condom" 

My voice been back 

I'm not racist, my sister's boyfriend's black 

I'm not racist, my sister-in-law's baby cousin Tracy 

Got a brother and his girlfriend's black 

My head's in the cloud 

Heard there's not enough jobs for all the men in your house 

Maybe we should build a wall to keep the Mexicans out 

Or maybe we should send 'em all to the ghetto for now 

I'm not racist, and I never lie 

But I think there's a disconnect between your culture and mine 

I worship the Einsteins, study the Steve Jobs 

But you ride 2Pac's dick like he was a fuckin' god, oh my god! 

And all you care about is rappin' 

And stuntin' and bein ratchet, and that's the nigga within you 

Music rotting your brain and slowly start to convince you 

Then you let your kids listen and then the cycle continues 

Blame it all on the menu, blame it on those drinks 

Blame it on everybody except for your own race 

Blame it on white privileges, blame it on white kids 

And just blame it on white citizens, same with the vice president 

Bunch of class clowns 

Niggas kneelin' on the field, that's a flag down 

How dare you try to make demands for this money? 

You gon' show us some respect, you gon' stand for this country,nigger! 

I'm not racist 

I'm just prepared for this type of war 

I heard Eminem's rap at the awards, who's he fightin' for? 

Y'all can take that motherfucker too, he ain't white no more 

It's like you wanna be so famous 

You'll do anything for attention and a little payment 

I can't take you nowhere without people pointin' fingers 

Pants hangin' off your ass, you ain't got no home trainin'? 
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Put your fuckin' pants up, nigga! Put that suit back on! 

Take that du-rag off! Take that gold out your mouth! 

Quit the pitiful stuff 

And then maybe police would stop killin' you fucks 

Yo, what the fuck?! I'm not racist 

It's like we livin' in the same buildin' but split into two floors 

I'm not racist 

But there's two sides to every story, I wish that I knew yours 

I wish that I knew yours 

I'm not racist, I swear 

 

 

 

[Verse 2] 

With all disrespect 

I don't really like you white motherfuckers, that's just where I'm at 

Screaming "All Lives Matter" 

Is a protest to my protest, what kind of shit is that? 

And that's one war you'll never win 

The power in the word "Nigga" is a different sin 

We shouldn't say it but we do, and that just what it is 

But that don't mean that you can say it just 'cause you got nigga friends 

Nigga, that word was originated for you to keep us under 

And when we use it, we know that's just how we greet each other 

And when you use it, we know there's a double meaning under 

And even if I wasn't picking cotton physically 

That don't mean I'm not affected by the history 

My grandmomma was a slave, that shit gets to me 

And you ain't got no motherfucking sympathy, you pussy nigga! 

I'm sorry you can never feel my life 

Tryna have faith, but I never felt alright 

It's hard to elevate when this country's ran by whites 

Judging me by my skin color and my blackness 

Tryna find a job but ain't nobody call me back yet 

Now I gotta sell drugs to put food in my cabinet 

You crackers ain't slick, this is all a part of your tactics 

Don't talk about no motherfucking taxes 

When I ain't making no dough 

You think you know everything but you don't 

You wanna copy our slang and everything that we know 

Tryna steal black culture and then make it your own, whoa 

Fuck, I'm exhausted 

I can't even drive without the cops tryna start shit 

I'm tired of the systematic racism bullshit 

All you do is false shit, this the shit that I'm forced with 

And you don't know shit about my people, that's what bothers you 
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You don't know about no fried chicken and no barbecue 

You don't know about the two-step or no loose change 

You don't know about no 2 Chainz or no Kool-Aid, you don't know! 

And even though Barack was half as black 

You hated president Obama, I know that's a fact 

You couldn't wait to get him out and put a cracker back 

And then you gave us Donald Trump and now it's payback for that 

I'm not racist, I never lied 

But I know there's a disconnect between your culture and mine 

Yeah, I praise 2Pac like he was a fuckin' god 

He was fighting for his life way before he fuckin' died, nigga, die nigga! 

And all you care about is money and power 

And being ugly and that's the cracker within you 

Hatred all in your brain, it slowly start to convince you 

And then you teach it to your children until the cycle continue 

Blame it on Puerto Rico, blame it on OJ 

Blame it on everybody, except for your own race 

Blame it on black niggas and blame it on black citizens 

Aim at the black businesses, I ain't saying I'm innocent 

But, I might be any day now 

Treatin' everybody how you want and any way how 

I swear North Korea 'bout to bomb us any day now 

And now I'm duckin' everytime I hear a fuckin' plane now, shit 

You know I make a lot of sense but you just can't admit it 

When Eminem went against Trump, that was the illest 

'Cause even though he's white, he let us know he standin' with us 

I'm not racist, but I cry a lot 

You don't know what it's like to be in a frying pot 

You don't know what it's like to mind your business 

And get stopped by the cops and not know if you 'bout to die or not 

You worry 'bout your life, so you take mine 

I love you but I fuckin' hate you at the same time 

I wish we could trade shoes or we could change lives 

So we could understand each other more but that'd take time 

I'm not racist 

It's like we livin' in the same buildin' but splittin' the both sides 

I'm not racist 

But there's two sides to every story and now you know mine 

 

 

[Outro] 

Can't erase the scars with a bandage 

I'm hopin' maybe we can come to an understandin' 

Agree to disagree, we could have an understandin' 

I'm not racist 
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Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Kategori  

Ensamheten är 

våldsamt stor…. jag 

upplever den ju 

skrämmande ibland 

Ensamheten är 

våldsamt stor och 

skrämmande 

Ensamheten är 

hemsk 

Övergivenhet  

 

 

 

 

 

Analys 

Be Free – J.Cole 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Kategori + Ev kort 

kommentar res 

analys 

And I'm in denial 

And it don't take no 

X-Ray to see right 

through my smile 

Lever i förnekelse, 

ingen kan se igenom 

fasaden 

Har uppe en Fasad/ 

lever i förnekelse   

Sorg 

I know, I be on the 

go 

And there ain't no 

drink out there that 

can numb my soul 

Oh no 

 

Måste fortsätta 

framåt men ingen 

alkohol kan hämma 

känslan. 

Alkohol/droger kan 

inte hämma känslan 

Missbruk. Många 

människor som 

känner sorg vänder 

sig till 

droger/alkohol 

All we wanna do is 

take the chains off 

All we wanna do is 

break the chains off 

All we wanna do is 

be free 

Allt de vill är att ta 

av kedjorna och vara 

fria 

Frihet och bli lika 

behandlad 

Rasism. De 

afrikanska slavar 

som skeppades till 

plantager hölls i 

kedjor  

Can you tell me why 

Every time I step 

outside I see my 

people die 

 

Varje gång han går 

ut ser han sina 

medmänniskor dö 

Medmänniskor dör Rasism. Många i 

förorterna har dåliga 

levnadsvillkor vilket 

leder till kriminalitet 

och död 
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I'm lettin' you know 

That there ain't no 

gun they make that 

can kill my soul 

Oh no 

Det finns ingen 

pistol som kan döda 

hans själ 

Hans själ är odödlig Odödlighet. Ingen 

kan stoppa honom 

från att efterlämna 

ett arv genom 

musiken. 

Forget this chain, 

cause this ain't me 

Though I'm eternally 

grateful to Jay Z 

 

Man ska ignorera 

hans kedja för han är 

inte sån men han är 

tacksam för den 

Ignorera kedjan  Tacksamhet. Här 

väljer Cole att 

nämna ironin med 

att afro amerikaner 

idag ofta har 

guldkedjor. Men han 

är tacksam för 

kedjan som legenden 

Jay Z givit honom i 

present 

We so elated, we 

celebrated like 

Obama waited until 

his last day in office 

to tell the nation, 

brothers is getting 

their reparations, hey 

A man can dream, 

can't he? 

 

De friade när Obama 

blev president och 

hoppas att han ska 

ge sina bröder 

kompensation. Han 

drömmer dagen det 

händer. 

Drömmer  Hopp. När Obama 

blev president 

hoppades många 

afro amerikaner att 

han skulle betala ut 

kompensation för 

allt arbete utfört av 

slavarna. 

 

No disrespect, in 

terms of change I 

haven't seen any 

Maybe he had good 

intentions but was 

stifled by the system 

And was sad to learn 

that he actually 

couldn't bring any 

Vill inte vara 

respektlös men har 

inte sett några 

förändringar även 

om det fanns goda 

intentioner och han 

ville ändra 

Ingen förändring 

trots intentioner 

Rasism. Obama 

kampanjade för 

förändring men 

under hans tid 

förändrades inte 

mycket. Många 

spekulerar i att det 

politiska systemet 

var ett hinder 

 

That's what I get for 

thinking, this world 

is fair 

They let a brother 

steer the ship 

And never told him 

that the ship was 

sinkin' 

 

Världen är inte 

rättvis. De lät 

Obama bli president 

för dom visste att det 

redan var kört. 

Världen är inte 

rättvis. 

Rasism. Cole menar 

att de lät Obama bli 

president pga 

finanskrisen och 

visste att det skulle 

vara otroligt svårt att 

förändra någonting 

 

But I got other shit 

to think about, like 

my bank account 

Forget that watch, 

Men jag har annat att 

oroa mig över. Som 

mitt bankkonto 

Sätta sig själv i 

förstahand. 

Självkärlek. Cole 

menar att det 

kapitalistiska 

Amerika främjar en 
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you paid too much 

for it 

 

själviskhet där var 

människa får ta hand 

om sig själv och inte 

lita på andras hjälp 

 

 

You 'ought to be 

ashamed 

When brothers back 

home be dreading 

when the seasons 

change 

Cause they ain't got 

no heat and they ain't 

got no AC 

 

 

 

 

Ni borde skämmas. 

Det finns dom som 

är rädda för när 

årstiderna förändras 

 

 

 

Det finns dem som 

har det sämre. 

 

 

 

Medmänsklighet.  

Cole menar att det 

finns dom som inter 

har AC på 

sommaren eller 

värme på vinter och 

därav har det svårt 

alla årstider. 

WalMart distribution 

fired my homie, he 

just had a baby 

You wonder why it's 

been so many B and 

E's lately 

While brothers from 

the hood shooting 

like this is TNT 

lately 

 

En kompis fick nyss 

sparken, han blev 

nyss pappa och ni 

undrar varför det blir 

så många inbrott 

nuförtiden. 

Allt handlar om 

pengar 
Desperation. Många 

menar att dagens 

företag behandlar 

människor som 

nummer och inte ser 

dem som personer. 

And since all the 

ballers leaving 

college early 

I turn on the TV and 

don't see no brothers 

with degrees lately 

 

Atleter blir proffs 

tidigt och ingen 

stannar kvar och 

utbildar sig.  

Utbildning är viktigt Framtid. Många 

college atleter 

lämnar tidigare för 

att göra en karriär 

inom professionell 

idrott och Cole 

menar att denna 

typen av 

lycksökande hindrar 

samhället från att 

utvecklas. 
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Don’t Shoot – The Game mfl.  

 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Kategori + Ev kort 

kommentar res 

analys 

Our Lord, grant us 

good in this world 

And good in the life, 

to come keep us safe 

from the torment of 

the fire 

 

  Religion. Bön från 

koranen översatt till 

engelska 

As we keep our 

hands up high and 

scream for justice 

Ferguson, rest in 

peace Mike Brown 

And all the young 

soldiers out there 

God help us 

Söker rättvisa 

fredligt i Ferguson 

och visar respekt till 

Mike Brown och alla 

unga soldater.  

Söker rättvisa och 

visar respekt 

Rasism. Efter 

polisskjutningen av 

Mike Brown i 

Ferguson, ST Louis. 

Efterspelet startade 

med fredliga 

protester men 

övergick senare i 

våldsamma kravaller  

Time to take a stand 

and save our future 

Like we all got shot, 

we all got shot 

Det är på tiden att 

stå enade och rädda 

framtiden för det var 

vi alla som blev 

skjutna 

Vi skall stå enade Rasism. Många 

minoritetsgrupper 

menar att rasism är 

utbrett men det krävs 

att en tragedi skall 

inträffa för att alla 

ska ena sig och slå 

tillbaka. 

Throwing up our 

hands don't let them 

shoot us 

Cause we all we got, 

we all we got 

 

Händer i luften för 

vi vill inte dö. Vi är 

allt vi har.  

Håller upp händerna. Rasism. Många afro 

amerikaner säger att 

de är rädda för 

polisen och håller 

händerna i uppe för 

att visa att de inte 

utgör något hot. 

God ain't put us on 

the Earth to get 

murdered, it's 

murder 

God ain't put us on 

the Earth to get 

murdered, it's 

murder 

Don't point your 

weapons at me 

Gud satte oss in på 

planeten för att bli 

dödade så peka inte 

era vapen mot oss. 

De vill inte dö. Rasism. Under 

protesterna i 

Ferguson var det 

många som vittnade 

om att polisen peka 

skarpladdade vapen 

mot de fredliga 

protestanterna. 
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Seen the pictures, 

feel the pain, 

scandalous how they 

murder son 

Tired of them killing 

us, I'm on my way to 

Ferguson 

De är skandalöst hur 

”de” mördar. Är trött 

på att ”de” dödar 

oss. 

Människor blir 

mördade 

Rasism. Här 

hänvisar The Game 

till polisen som ”de” 

Talked to TIP, I 

talked to Diddy, 

them my brothers 

walking with me 

Mothers crying 

"Stop the riots", we 

ain't got to chalk the 

city 

I seen Cole out there, 

felt I should go out 

there 

 

Pratade med mina 

bröder dom är med 

mig. Mödrar skriker 

sluta med 

kravallerna vi 

behöver inte vara 

våldsamma. När jag 

såg Cole där kände 

jag att jag måste åka 

med 

Vi behöver inte vara 

våldsamma 

Rasism. Efter att 

J.cole åkt till 

Ferguson kände The 

Game att han också 

behövde stödja 

protesterna och tog 

med sig andra kända 

artister. 

They left that boy 

for hours in the cold 

out there 

They killin' teens, 

they killin' dreams 

(It's murder) 

 

De lämnade hans 

döda kropp där. De 

mördrar tånåringar 

och drömmar.  

De mördar en 

framtid.  

Rasism. The Game 

fortsätter att använda 

”de” om poliser som 

lät Mike Borwns 

kropp ligga kvar på 

gatan i fyra timmar. 

Yo, come on we 

gotta stick together, 

we all we got 

Police taking shots 

and I ain't talkin' 

bout Ciroc 

 

Vi måste hålla ihop. 

Polisen tar ”shots” 
och jag menar inte 

Ciroc 

Vi måste hålla ihop. Rasism. Diddy 

uppmanar alla att 

hålla ihop. Texten 

här blir lite fel i 

översättning då 

”shots” används som 

ett ord för att dricka 

ren sprit i ett litet 

glas. 

I'm talking bout 

Emmett Till, I'm 

talking bout Ezell 

Ford 

I'm talking bout 

Sean Bell, they 

never go to jail for 

Trayvon over 

Skittles, Mike 

Brown Cigarillos 

History keeps 

repeating itself, like 

a Biggie 

instrumental 

Jag menar alla dessa 

skjutningar 

uppreparsig som ett 

Biggie Beat. 

Skjutningarna 

upprepar sig.  

Rasism. Diddy 

namnet på ett par 

unga afroamerikan 

som skjutits av polis 

och där inga poliser 

funnits oskyldiga 

och han menar att 

detta upprepar sig i 

varje fall. 
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America's a glass 

house and my 

revenge is mental 

Rather use my brain 

than throw a cocktail 

through a window 

Man skall inte kasta 

sten i glashus och 

jag använder hellre 

min hjärna än våld. 

Våld löser inte allt. Rasism. Diddy 

menar att det finns 

många människor i 

Amerika som är 

lättkränkta men är 

snabba att kränka 

andra människor. 

I got the keys to the 

city still we left in 

the cold 

 

Har nycklarna till 

staden men är 

fortfarande lämnad i 

kylan 

Utmärkelser räcker 

inte 

Rasism. Här säger 

Rick Ross att trots 

att han fått nycklarna 

till staden blir han 

fortfarande utsatt för 

rasism 

Hands in the sky, 

still was left in the 

road 

Ribbon in the sky, 

Michael Brown, 

another soul 

Stole by the system, 

black men we pay 

the toll 

The price is your 

life, Uncle Sam want 

a slice 

 

Händerna i luften, 

blev ändå lämnad på 

vägen. Ännu ett band 

i skyn. Michael 

Brown ytterligare en 

själ tagen av 

systemet och det är 

vi svarta män som 

betalar priset. 

Systemet tar svarta 

liv 

Rasism. Michel 

brown hade gett upp 

och överlämnat sig 

till polisen när han 

blev skjuten 6 

gånger och lämnad i 

vägen i över 4 

timmar. 

Black dress code 

now we looting in 

the night 

Now we throwing 

Molotovs in this 

holocaust 

And I know they 

hate to hear me 

screaming, 'I'm a 

Boss!' 

 

Svartklädkod när vi 

plundrar. Nu kastar 

vi Molotovs i denna 

förintelse och jag vet 

att dom hatar när jag 

skriker det är jag 

som är chef.  

Det är lika illa som 

förintelsen.  

Rasism.  

Tired of the okie-

dokie, lying you 

Pinocchio 

Driving while black, 

tell me, where am I 

supposed to go? 

 

Trött på era lögner 

som Pinocchio. 

”köra svart” vad ska 

göra? 

De ljuger och 

stoppar folk utan 

anledning. 

Rasism. Här rappar 2 

Chainz om att han är 

trött på polisens 

lögner och menar att 

många 

afroamerikaner blir 

stoppade för att de är 

svarta. 

Gun shots hit the car, 

now I got the holy 

ghost 

Skotten träffade 

bilen, nu har jag den 

heliga anden. 

Skotten träffade 

bilen 

Religion. Ingen 

tydlig koppling här 

men hans rols royce 

ghost blev beskjuten 
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och holy kan uttalas 

som ”holey” som 

betyder ihålig. 

If excessive force 

was a drug, then they 

overdosed 

Got us tryna protest, 

it's a slow process 

Heard it's a lotta 

rotten eggs in the 

crow's nest 

Om övervåld var en 

drog har de 

överdoserat. Vi 

protesterar men det 

finns många ruttna 

ägg i kråkboet.  

Polisen har 

överdoserat på 

övervåld 

Rasism. Polisen 

använder sig av 

övervåld och 

protestesterna 

hjälper men det går 

långsamt. 

People praying on 

they feet, police 

holding on they heat 

Turned on the news 

and seen a tank 

rolling down the 

street 

 

Folk som ber medan 

polisen visar 

aggressivitet.  Satte 

på tvn och såg en 

pansarvagn rulla ner 

för gatan.  

Polisen är aggressiv 

och stridslysten.  

Rasism. Många 

menar att polisen 

använde övervåld 

mot de fredliga 

protestanterna i 

Ferguson detta 

gjorde att situationen 

eskalerade. 

Yeah, I seen a lot of 

ice water tossed and 

I know it's for a 

cause 

My only question is, 

what we doing for 

the loss 

Of Mike Brown? 

Cause right now, I 

challenge you to use 

your talents to 

Speak up, and don't 

you ever let em 

silence you 

 

Många av er har 

kastat isvatten för en 

sak. Min ända fråga 

är vad vi gör för 

Mike Brown? Nu 

utmanar jag er att 

använda er talang 

och tala.  

Det är dags att stå 

upp 

Fabolous refererar 

här till ALS ice 

bucket challenge där 

många kändisar 

hällde en hink med 

isvatten över sig för 

att samla pengar till 

forskning kring 

sjukdomen ALS. 

Han uppmanar dessa 

att tala om orättvisor 

Cause action speaks 

louder than words, 

that's what I heard 

Shot down with his 

hands up, that's what 

occurred 

Man that sound 

absurd 

Matter fact to me 

that sound like 

murder 

We want justice 

 

Handlingar talar mer 

än ord. Skjuten med 

händerna upp det är 

sjukt. Det låter som 

mord. Vi vill ha 

rättvisa 

Handlingar talar mer 

än ord. 

Rasism. Fabolous 

pratar om hur många 

pratar om rättigheter 

för svarta men 

många vågar inte ta 

ställning när det väl 

kommer till kritan. 

Ay yo Game, I had a 

crib out there 

I used to live out 

Jag brukade ha ett 

hus där, brukade bo 

Jag vet hur ni 

känner. 

Yo gotti beskriver 

här sin 

igenkänningsfaktor 
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there 

So I know how 

niggas feel out there 

 

där, så jag vet hur ni 

känner där ute. 

för de som bor i de 

som bor i förorten.  

People stressing, 

protesting, unity is a 

blessing 

So it's time we come 

together 

Use our voice as a 

weapon 

I am Michael 

Brown, cause I stand 

for what he stand for 

 

Folk är stressade och 

protesterar, 

sammanhållning är 

en välsignelse. 

Använd er röst som 

ett vapen. Jag är 

michael brown för 

jag står vad han står 

för  

Enighet är en 

välsignelse.  

Gotti uppmanar alla 

att vara enade för de 

kommer från samma 

ställe även om de är 

från olika städer. 

News say we're 

looting 

Paint pictures like 

we some animals 

On my NWA CMG 

Holl'in' "Rest in 

peace Eazy and fuck 

the police" 

Nyheterna säger att 

vi plundrar som vi är 

djur. Jag är påväg 

NWA CMG vila i 

frid Eazy och polisen 

kan dra åt helvete  

Nyheterna beskriver 

oss som djur. 

Rasism. Gotti 

beskriver hur 

nyheterna 

porträtterar 

protestanterna och 

refererar till gruppen 

NWA och deras låt 

”fuck the police” 
Heard another 

brother slain up in 

St. Louis 

Sure the mother feel 

the pain, but what 

you famous doing 

I’m sure the general 

population trying to 

be more active 

But when the light 

finally catches you, 

you're ice challenged 

Okay, and I support 

the ALS just like the 

rest of them 

But you have yet to 

pay your debt 

So you just flexing 

then 

 

Ytterligare en bror 

dödad, han mor 

känns smärta men 

vad gör ni kändisar 

åt saken? Många 

civila drar sitt strå 

men när det kommer 

till kritan håller ni 

isvatten. Als är 

viktigt precis som 

allt annat men ni 

måste också bidra in 

bara hälla vatten. 

Kändisar bidrar inte. Wale menar att 

många kändisar kan 

använda sin röst till 

att göra mycket mer 

än vad dom gör.  

Cause everybody 

care for a minute, 

then stop 

People only there for 

a minute, then stop 

And what's the point 

of giving if you ain't 

Alla bryr sig i en 

minut sen slutar de 

bry sig. Vad är 

meningen med att 

bry sig om man inte 

bryr sig hela tiden. 

Folk bryr sig bara 

när det är aktuellt 

Wale 
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giving your all 

We never getting 

ahead, might as well 

give up your heart 

 

Martin Luther King 

had a dream 

But they ain't 

respecting Jesse up 

out here 

And they don't really 

respect Obama out 

here 

Lights out, go dark - 

it's like a nightmare 

How the fuck you 

play the game, but 

they ain't playing 

fair 

 

MLK hade en dröm 

men de respekterar 

inte Jesse eller 

Obama. Ljuset är 

släckt vi spelar ett 

spel men hur spelar 

man ett riggat spel. 

Alla spelar inte med 

samma regler 

Rasism. Swizz 

menar här att obama 

inte får den respekt 

han förtjänar pga sin 

hudfärg 

It's going down, 

Armageddon right 

here 

Right now, not on 

TV but right here 

Put your flags in the 

air if you don't really 

care (wave it) 

We need justice 

yeah, we need 

justice here 

 

Armageddon just här 

just nu men inte på 

tv, här och nu. Lyft 

flaggan i luften och 

vifta som om du inte 

bryr dig. Vi vill ha 

rättvisa.  

Domedagen är här Rasism. Swizz 

refererar till 

Ferguson kravallerna 

som domedagen då 

staden såg ut som en 

krigszon under 

kravallerna. 

I heard he 

surrendered but we 

all saw how they did 

him 

Television 

broadcasts, a 

confused country 

I'm a resident of a 

nation that don't 

want me 

 

Hörde att han gav 

upp men vi såg alla 

vad dom gjorde. 

Nyheterna visar ett 

virrigt land och jag 

är en invånare i ett 

land som inte vill ha 

mig 

Nyheterna 

förvränger 

Rasism. Currensy 

menar att nyheterna 

förvränger bilden av 

händelsen på 

nyheterna och lika 

andra fro amerikaner 

känner han att landet 

inte vill ha dem. 

What's done is 

done the town erupts 

in fury 

And I'm already 

hearing bout this 

lopsided jury 

Three faces like his, 

Vad som är gjort är 

gjort och det 

resulterar i upplopp i 

staden. Jag hör att i 

juryn sitter det 3 som 

han resten är en 

Man får inte rättvisa 

som afroamerikan  

Rasism. Currensy 

syftar här på juryn 

som utsågs att döma 

polisen som sköt 

Mike Brown. Den 

bestod av 3 afro 
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the rest another story 

A lot of 

motherfuckers need 

to act more worried 

 

annan historia. Fler 

borde vara oroliga. 

amerikaner och nio 

vita amerikaner 

The revolution has 

been televised 

If I sit here and do 

don't do nothing, 

homie, that's 

genocide 

Fuck that, we have 

arrived 

 

Revolutionen visas 

på tv och om jag inte 

gör någonting är jag 

inte bättre än dem. 

Det är folkmord som 

pågår och vi är här 

Om man ignorerar 

händelserna är man 

inte bättre än dem 

andra 

Enighet. 

Problem menar här 

att de som inte gör 

någonting är lika 

mycket del av 

problemet som de 

som utför dessa dåd 

And who cares who 

ain't on our side 

cause we on our own 

How do you preach 

peace to a family 

that just lost they 

own? 

 

Vi ska inte bry oss 

om vilka som inte är 

med oss för vi är 

ensamma i denna 

kamp. Varför be om 

fred till en familj 

som nyss förlorat en 

son. 

Vi är allt vi har och 

allt vi behöver. 

Enighet. Problem 

uppmanar alla att stå 

samlade och 

ifrågasätter hur man 

kan be om fred till 

en familj som nyss 

förlorat sin son och 

har rätt att vara arga 

My brodie Game just 

banged my line like 

"We gotta do 

something" 

All that marching 

and that peace ain't 

gonna fucking do 

nothing 

Fuck it, my moms, 

sorry I'm ready to 

rage 

The police done let 

the animals out of 

the cage 

Oh lord it's (time to 

take a stand)  

 

Min bror game 

bankade på linjen 

och sa ”vi måste 

göra något” allt detta 

marscherande och 

fred kommer inte 

göra någon nytta. 

Jag är ledsen 

mamma men jag 

måste släppa lös min 

ilska. Polisen har 

släppt ut djuren ur 

buren. 

Fredliga lösningar 

kommer inte hjälpa 

Rasism. Problem är 

cynisk och menar att 

fred inte kommer 

hjälpa och han 

menar att ”djuren” 
som afro amerikaner 

ofta framställs som 

har släppts ut ur 

burarna.  
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New Slaves – Kanye West 

 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Kategori + Ev kort 

kommentar res 

analys 

My mama was raised 

in the era when 

Clean water was 

only served to the 

fairer skin 

Doin' clothes, you 

woulda thought I had 

help 

But they wasn't 

satisfied unless I 

picked the cotton 

myself 

Min mor växte upp 

när bara rent vatten 

serverades de med 

ljus hy. Gör kläder 

ni tror att jag fick 

hjälp men de var inte 

nöjda om jag inte 

plockade bomullen 

själv.  

Bara de med ren hy 

fick rent vatten.  

Rasism. Kanye 

väljer här att referera 

sin mors upplevelser 

som ung och pratar 

om motståndet han 

stötte på när han 

ville ge sig in i 

modebranschen. 

Speciellt från de 

kritiker som sågat 

hans kollektion 

You see it's broke 

nigga racism 

That's that "Don't 

touch anything in the 

store" 

And it's rich nigga 

racism 

That's that "Come in, 

please buy more" 

"What you want, a 

Bentley? Fur coat? A 

diamond chain? 

All you blacks want 

all the same things" 

Ni förstår det finns 

fattig man rasism det 

betyder ”rör inget 

inne i affären” och 

det finns rik mans 

rasism, det är när 

dom ber än komma 

in och köpa mer” 
”vad vill du ha? En 

pälsrock? Diamant 

kedja? Alla ni svarta 

vill ha samma sak.  

Det finns olika typer 

av rasism  

Rasism. Kanye 

beskriver de olika 

typer av rasism han 

stött på där han 

blivit profilerad som 

en stereotypiskt svart 

man 

Used to only be 

niggas, now 

everybody playin' 

Spendin' everything 

on Alexander Wang 

New slaves 

 

Brukade bara vara 

svarta men nu är alla 

med i leken. 

Spenderat allt på 

Alexander Wang. 

Nya slavar 

Nu kan alla bli 

diskriminerade  

Diskriminering. 

Kanye menar här att 

i dagens materiella 

samhälle spelar det 

ingen roll vilken 

etnicitet du har alla 

kan utsättas för 

diskriminering. 

You see it's leaders 

and it's followers 

But I'd rather be a 

dick than a 

swallower 

You see it's leaders 

and it's followers 

But I'd rather be a 

Det finns ledare och 

följare, men jag är 

hellre ett svin än en 

sväljare.  

Det finns två typer 

av personer. 

Kanye menar här att 

han hellre ses som 

ett svin och säger 

vad han tycker än 

sväljer sina ord och 

är tyst 
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dick than a 

swallower 
 

I throw these 

Maybach keys 

I wear my heart on 

the sleeve 

I know that we the 

new slaves 

I see the blood on 

the leaves 

I see the blood on 

the leaves 

I see the blood on 

the leaves 

I know that we the 

new slaves 

I see the blood on 

the leaves 

 

Jag kastar dessa 

Maybach nycklarna. 

Jag visar mina 

känslor utåt. Jag vet 

att vi är dom nya 

slavarna jag kan se 

bloden på löven. 

Jag säger alltid det 

jag tycker. 

Rasism. Kanye har 

här samplat en bit av 

texten till ”strange 

fruit” som är en sång 

som handlar om 

lynchningarna av 

svarta under 1900-

talet i amerika men 

refererar även till 

den nya typen av 

rasism som utförs av 

de rika. 

They throwin' hate at 

me 

Want me to stay at 

ease 

Fuck you and your 

corporation 

Y'all niggas can't 

control me 

De kastar skit på mig 

vill att jag ska hålla 

mig lugn. Alla era 

företag kan dra åt 

helvete ni kan inte 

kontrollera mig. 

Det vill att jag ska 

undanhålla mina 

åsikter  

Förtryck  

I know that we the 

new slaves 

I know that we the 

new slaves 

I'm 'bout to wild the 

fuck out 

I'm goin' Bobby 

Boucher 

Jag vet att det är vi 

som är dom nya 

slavarna. Jag är på 

gränsen till att tappa 

det, jag är påväg att 

göra en Bobby 

Coucher 

Jag är på väg att bli 

riktigt arg 

Ilska  

I know that pussy 

ain't free 

You niggas pussy, 

ain't me 

Y'all throwin' 

contracts at me 

You know that 

niggas can't read 

 

Ni vet att tjejer inte 

är gratis och mesen 

ni är ute efter är inte 

jag. Ni kastar 

kontrakt på mig, ni 

vet ju att ”vi” inte 

kan läsa 

Vill inte vara en mes 

och signa vad som 

helst 

Rasism. Kanye 

syftar här på 

stereotypen av en 

svart man som inte 

kan läsa 

Throw on some 

Maybach keys 

Fuck it, c'est la vie 

I know that we the 

new slaves 

Kasta in några 

Mayback nycklar, 

skit samma jag vet 

att vi är dom nya 

Jag kommer inte 

vika mig oavsett vad 

ni gör 

Rasism. Kanye 

menar här att bolag 

använder bonusar 

som bilar och andra 

materiella ting för att 
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Y'all niggas can't 

fuck with me 

Y'all niggas can't 

fuck with 'Ye 

Y'all niggas can't 

fuck with 'Ye 

slavarna och ni kan 

inte jävlas med mig. 

få artister att skriva 

på dåliga kontrakt 

I'll move my family 

out the country 

So you can't see 

where I stay 

So go and grab the 

reporters 

So I can smash their 

recorders 

 

Flyttar min familj ur 

landet så ni inte vet 

var jag bor. Ta med 

alla reportrar så jag 

kan slå sönder deras 

kameror  

Vill slippa alla 

reportrar 
Förföljelse. Kanye 

vill slippa alla 

paparazzis och 

refererar till tidigare 

händelser där han 

slagit sönder 

kameror från 

paparazzis.  

See they'll confuse 

us with some bullshit 

Like the New World 

Order 

Meanwhile the DEA 

Teamed up with the 

CCA 

They tryna lock 

niggas up 

They tryna make 

new slaves 

Dom förväxlar oss 

med skit som den 

nya värld 

förordningen. 

Samtidigt som DEA 

och CCA samarbetar 

för att låsa in oss och 

göra oss till nya 

slavar 

DEA och CCA 

samarbetar 

Rasism. Kanye 

menar att statliga 

myndigheter 

samarbetar för att 

sätta många afro 

amerikaner i 

fängelse. 

Institutionell rasism  

See that's that 

privately owned 

prison 

Get your piece today 

They prolly all in the 

Hamptons 

Braggin' 'bout what 

they made 

 

Ser du det där 

privatägda 

fängelset? Ta din del 

idag. Dom är säkert 

alla i Hamptons och 

skryter om hur 

mycket de tjänar 

Privatägda fängelser 

är gynnsamma 

Rasism. Kanye 

menar att de finns 

många som tjänar 

pengar på att fängsla 

minoriteter och 

använda dom som 

gratis arbetskraft 

Fuck you and your 

Hampton house 

I'll fuck your 

Hampton spouse 

Came on her 

Hampton blouse 

And in her Hampton 

mouth 

Y'all 'bout to turn 

shit up 

I'm 'bout to tear shit 

down 

I'm 'bout to air shit 

out 

Now what the fuck 

Du och ditt Hampton 

hus kan dra åt 

helvete, du och din 

Hampton maka kan 

dra åt helvete. Kom 

på hennes Hampton 

blus och i hennes 

Hampton mun.  

 

Ni kommer 

höjadenna skiten jag 

kommer rivar ner 

skiten jag ska börja 

vädra mina åsikter 

Rika människor i 

Hamptons kan dra åt 

helvete 

Rasism. Kanye har 

problem med de vita 

rika människornas 

attityd som han ser 

som 

”slavägarmentalitet.”  
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they gon' say now? 

 
så vad fan ska dom 

säga nu? 

 

 

 

Hold you Down – Childish Gambino 

Ooh, I want it, yeah 

Whenever you need 

my hand 

I'll hold you down, 

oh 

Ooh, you want it, 

yeah 

Why in the fuck 

these niggas 

Tryin' to hold me 

down, oh 

Yeah, uh 

Why in the fuck 

these niggas 

Try and hold me 

down, ohh 

 

Jag vill det, oavsett 

när du behöver min 

hand är jag där och 

stöttar dig.  Varför 

försöker alla hålla 

mig tillbaka? 

Om du ställer upp 

för mig gör jag det 

för dig. 

Förtrycka. CG vill 

följa sina drömmar 

och uppmanar alla 

som vill följa honom 

att följa med och han 

kommer stötta dom.   

"You such a fuckin' 

lame!" 

It's what they used to 

yell back in seventh 

grade 

 

”du är så jävla lam” 
det är vad dom 

brukade säga till mig 

i skolan  

Passar inte in Isolation. CG 

beskriver i texten hur 

han ofta kände att 

han inte passade in i 

skolan.  

My momma said 

she'd get me that 

new jacket 

When the cost go 

down 

Hit the office, stole 

some Tommy Hill 

from lost and found 

 

Mamma sa att jag 

kunde få en ny jacka 

när priset går ner. 

Gick till kontoret 

och tog en Hilfiger 

från borttappat gods.  

Har inte råd att köpa 

ny jacka. 

Fattigdom. CG 

pratar här om hur 

hans familj inte har 

råd att köpa en ny 

jacka så han snor en 

jacka från glömda 

och borttappade 

kläder. 

Not bad for a family 

of foster child 

Lookin' fly man, I'm 

flossin' now 

But them niggas saw 

through me 

"Are you serious? 

What is this?" 

 

Inte så illa för en 

familj av fosterbarn, 

ser riktigt cool ut 

men dom såg rakt 

igenom mig. ”vad 

fan är det här”  

Hans klädstil 

accepteras inte av 

andra 

Acceptans. Glover 

menar hans vänner 

inte gillar hans 

klädstil 
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Took the jacket off 

third period, ellipsis 

Listening to "Sky Is 

the Limit" on my 

Walkman 

Thinking if Biggie 

can make it through 

it, man then I can 

 

Tog av jackan efter 

den tredje lektionen. 

Lyssnade på ”sikta 

mot stjärnorna” på 

min Walkman. 

Tänkte på biggie och 

tänkte om han kan så 

kan jag.  

Hoppas uppnå sina 

drömmar 

Hopp. CD hade 

Biggie som en av 

sina idoler och ville 

likt han ta sig ut ur 

förorten och bli 

framgångsrik. 

Dope-boy swag, I 

always wanted that 

But my persona was 

always more of that 

Arthur Ashe 

But no love for the 

son of a 

commuter who was a 

radio head 

And okay at them 

computers at the post 

office 

 

Förortsswag, jag 

ville alltid ha det 

men jag är mer en 

Arthur Ashe. Men 

man får ingen kärlek 

av att vara en 

radiolyssnare och 

vara bra på datorer 

på posten. 

Vill inte vara olik de 

andra. 

Ensamhet. CG ville 

vara som de andra 

men han var mer 

intresserad av 

popmusik på radion 

och var annorlunda 

från de andra i hans 

umgänge. 

It's funny how you 

smoke niggas then 

you start coffins 

All my people need 

throat lozenge 

My fear is dead, 

ambition drove the 

hearse 

 

Det är komiskt hur 

ni börjar röka och 

börjar hosta(kista), 

hela mitt folk 

behöver 

halstabletter.  Har 

övervunnit min 

rädsla min ambition 

drev mig framåt  

Har övervunnit min 

rädsla. 

Seger. Gambino 

visste inte om han 

skulle våga ta steget 

och kärra karriär av 

sin musik men i 

slutändan så 

övervann han 

rädslan 

But niggas got me 

feelin' I ain't black 

enough to go to 

church 

Culture shock at 

barber shops cause I 

ain't hood enough 

We all look the same 

to the cops, ain't that 

good enough? 

The black 

experience is black 

and serious 

Cause being black, 

my experience, is no 

one hearin' us 

White kids get to 

wear whatever hat 

they want 

Många känner att 

jag inte är svart nog 

att gå till kyrkan, 

kulturchock när jag 

går till frisören för 

jag inte för hood 

nog. Vi ser alla 

likadana ut till 

polisen är inte det 

nog? Den svarta 

upplevelsen är svart 

och seriös. För att 

vara svar enligt min 

erfarenhet är att 

ingen hör oss. Vita 

kan vara ha vad dom 

vill men när det 

kommer till svarta är 

Alla svarta ser 

likadana ut för 

polisen och ingen 

lyssnar på dem. 

Rasism. CG lyfter 

problemet som 

många svarta stöter 

på de blir ofta 

profilerade som 

stereotyper och  

deras åsikter blir 

sällan hörda. 
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When it comes to 

black kids one size 

fits all 

 

det en storlek passar 

alla. 

The reason that they 

say I'm nothin' what 

they seen or heard's 

The same reason 

Will Smith always 

opposite Latino girls 

They only see you 

how they wanna see 

you 

'Til you make them 

see you in some 

other way 

I'm trippin' off the 

other day 

 

De säger att jag är 

ingenting som det 

sett eller hört. Det är 

samma orsak till 

varför Will Smith 

alltid spelar mot 

latinas. De ser dig 

bara hur dom vill se 

dig till du får dom 

att se dig på annat 

vis. 

De kommer bara se 

dig som dom vill se 

dig. 

Rasism. CG syftar 

här på 

problematiken i att 

många filmskapare 

tror att filmer med 

för många 

afroamerikanen 

kommer minska 

intresset hos den vita 

publiken och därför 

gör de färre filmen 

där båda 

huvudrollerna spelas 

av svarta. 

Cause God knows 

what these white 

kids say and do 

Dude you're not not 

racist 

Cause The Wire's in 

your Netflix queue 

Subtle racism, it's 

hard to pin it cause 

you'd only 

understand 

If you were me for 

just a minute 

 

Bara gud vet vad 

dom vita säger och 

göra. Du är inte inte 

rasist för att du har 

The Wire i din 

Netflix kö. Subtil 

rasism är bara svårt 

att tyda för du kan 

bara förstå om du 

vart i mina skor för 

en minut.  

Veta människor kan 

vara rasister bakom 

stängda dörrar. 

Rasism. CG menar 

att bara för du kollar 

på en serie som 

handlar om förorten 

och svarta betyder 

det inte att du inte 

kan vara rasist ändå.  

This one kid said 

somethin' that was 

really bad 

He said I wasn't 

really black because 

I had a dad 

I think that's kinda 

sad, mostly cause a 

lot of black kids 

Think they should 

agree with that 

 

 

Ett av dom barnen 

som sa att jag inte 

var svart för jag har 

en pappa. Det e 

ganska sorgligt för 

många andra svarta 

barn hade nog hållit 

med dom det. 

Man är inte svart om 

man har en pappa 

Rasism. CG menar 

att många faller för 

stereotypen av att 

svarta oftast växer 

upp med en singel 

mamma och att även 

andra svarta lever i 

den stereotypen. 

If you're a father, 

you should stick 

around if you could 

Cause even if you're 

Om du är pappa ska 

du stanna kvar även 

om du är dålig på 

det för du kan skapa 

Även en dålig 

partner kan bli en 

bra förälder. 

Engagemang. CG 

menar att trots att 

Tiger Woods och 

Michael Jordans 
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bad at it, you could 

Tiger Woods or MJ 

We warriors, we all 

need senseis 

Change everything 

that we've done so 

far 

I don't mean makin' 

B.E.T. T.E.R 

 

Tiger Woods eller 

Mj. Vi är krigare vi 

behöver alla 

läromästare. Ändra 

allt vi gjort hittills 

och jag menar inte 

BET.TER 

pappor var dåliga 

partner som var 

otrogna mot sina 

fruar så var de 

extremt viktiga i 

deras barns 

framgång som 

professionella 

atleter.  

I mean just the way 

that we see each 

other 

I won't stop until 

they say: 

"James Franco is the 

white Donald 

Glover" 

Yeah, these niggas 

wanted Cookie 

But instead I gave 

'em Loch Ness 

Sick Boi for life, my 

swag is in a hospice 

Aimin' for the 

throne, Jay and Ye 

said to watch that 

They ask me what 

I'm doin', I say I'm 

stealin' rock back 

Nigga 

Det är inte bara hur 

vi ser varandra. Jag 

kommer inte sluta 

förens dom säger ” 
James Franco är den 

vita Donald Glover”. 
Dom trodde jag 

skulle vara Cookie 

men jag är Loch 

Ness.  Sick Boi för 

alltid min swag är på 

hospis. Siktar på 

tronen som Jay och 

Ye sa att jag skulle 

passa. The undrar 

vad jag gör, jag stjäl 

tillbaka Rocken. 

Kommer inte sluta 

innan dom jämför 

vita skådespelare 

med svarta.  

Rasism. CG menar 

att svarta 

skådespelare alltid 

kallas den svarta 

versionen av någon 

känd vita 

skådespelare och att 

det aldrig är tvärtom. 

 

 

 

 

 

 

Alright – Kendrick Lamar 
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Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Kategori + Ev kort 

kommentar res 

analys 

Alls my life I has to 

fight, nigga 

Alls my life I... 

Hard times like, 

"God!" 

Bad trips like, 

"Yeah!" 

Nazareth, I'm fucked 

up 

Homie, you fucked 

up 

But if God got us, 

then we gon' be 

alright 

Hela mitt liv har jag 

fått slåss, svåra tider 

som dessa, Gud! 

dåliga resor som 

nazareth, jag är helt 

väck. Kompis du 

sabbade det, men om 

du är med oss så 

kommer vi klara oss. 

Så länge gud är på 

din sida kommer du 

klara dig 

Religion. Kendrick 

pratar om sina 

problem med 

depression.  

Uh, and when I wake 

up 

I recognize you're 

looking at me for the 

pay cut 

But homicide be 

looking at you from 

the face down 

What MAC-11 even 

boom with the bass 

down? 

 

När jag vaknar upp 

ser jag hur ni bara 

vill kolla åt mig för 

att få rabatt. Men när 

mord kollar på dig 

med ditt huvud 

nedböjt. När till och 

med MAC-11or låter 

med basen nere. 

Mord kollar på dig 

även om du har 

huvudet nedböjt. 

Rasism. Kendrick 

menar att många 

svarta går med 

huvudet nedböjt för 

att de inte vill väcka 

uppmärksamhet som 

kan leda till att de 

blir mördade och 

den största rädslan 

är poliser. 

Schemin', and let me 

tell you 'bout my life 

Painkillers only put 

me in the twilight 

Where pretty pussy 

and Benjamin is the 

highlight 

 

Låt mig berätta om 

mitt liv på 

smärtstillande som 

bara fick mig in i 

världen där bara 

vackra kvinnor och 

Benjamin är 

höjdpunkten. 

Smärtstillande är 

dåligt att missbruka. 

Missbruk. Kendrick 

berättar om sitt 

missbruk och hur 

han temporärt kunde 

hitta frid i kvinnor 

och pengar. 

Now tell my momma 

I love her, but this 

what I like, Lord 

knows 

Twenty of 'em in my 

Chevy, tell 'em all to 

come and get me 

Reaping everything I 

sow, so my karma 

comin' heavy 

Säg till min mamma 

att jag älskar henne 

men detta är vad jag 

gillar, herren vet. 

Tjugo av dom i min 

Chevy säg att dom 

ska komma och ta 

mig. Du får vad du 

ger min karma 

kommer tung. Inga 

Jag tar det som det 

kommer.  

Religion. Kendrick 

citerar bibeln och 

pratar om hur han 

kommer hantera sina 

karma när det 

kommer. 



70 
 

What you want you: 

a house or a car? 

Forty acres and a 

mule? A piano, a 

guitar? 

Anything, see my 

name is Lucy, I'm 

your dog 

Motherfucker, you 

can live at the mall 

I can see the evil, I 

can tell it, I know it's 

illegal 

Vad vill du ha ett 

hus eller en bil? 40 

hektar och en mule? 

Ett piano, en gitarr? 

Vad som helst, mitt 

namn är Lucy och 

jag är din hund. Du 

kan bo i gallerian, 

jag kan se ondska, 

jag vet att det är 

olagligt men jag bryr 

Han tjänar Lucy.  Rasism/religion. 

Kendrick refererar 

här till vad slavarna 

trodde de skulle få 

och övergår sedan i 

en rapp där Lucy 

står för Lucifer. 

No preliminary 

hearings on my 

record 

I'm a motherfucking 

gangster in silence 

for the record 

 

preliminära förhör 

på i mitt register jag 

är en jävla gangster i 

tystnad 

Tell the world I 

know it's too late 

Boys and girls, I 

think I gone cray 

Drown inside my 

vices all day 

Won't you please 

believe when I say 

Säg till världen att 

jag vet att det är 

försent. Killar och 

tjejer, jag håller på 

att bli galen och 

drunkna i mina 

synder hela dagen. 

Tro mig när jag 

säger. 

Drunknar i mina 

synder. 

Religion. 

Wouldn't you know 

We been hurt, been 

down before 

Nigga, when our 

pride was low 

Lookin' at the world 

like, "Where do we 

go?" 

 

Vi har blivit sårade 

och nere innan eller 

hur? När vår heder 

vad låg så kollade vi 

oss omkring och 

tänkte vart går vi 

nu? 

Vart ska vi gå nu? Rasism. 

Nigga, and we hate 

po-po 

Wanna kill us dead 

in the street fo sho' 

Nigga, I'm at the 

preacher's door 

My knees gettin' 

weak, and my gun 

might blow 

But we gon' be 

alright 

 

Vi hatar polisen dom 

vill döda miss på 

gatan, jag är vid 

prästens dörr, 

knäsvag och mitt 

vapen kan gå av men 

vi kommer klara oss. 

Polisen vill döda oss. Rasism. 
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I don't think about it, 

I deposit every other 

zero 

 

mig inte, jag sparar 

varannan nolla. 

Thinking of my 

partner, put the 

candy, paint it on the 

Regal 

Digging in my 

pocket, ain't a profit 

big enough to feed 

you 

Every day my logic 

get another dollar 

just to keep you 

In the presence of 

your chico... Ah! 

 

Tänker på min 

partner, ta godiset 

och måla det på 

Regalen. Gräver i 

fickan, min vinst är 

inte tillräckligt för 

att mata er. Varje 

dag är min logik att 

om jag kan skaffa 

ytterligare en dollar 

kan jag hålla dig 

kvar.  

Om han tjänar 

tillräckligt stannar 

Lucy  

Religion. 

I don't talk about it, 

be about it, every 

day I sequel 

If I got it then you 

know you got it, 

Heaven, I can reach 

you 

Pet dog, pet dog, pet 

dog, my dog, that's 

all 

Pick back and chat, I 

trap the back for y'all 

I rap, I black on 

track so rest assured 

My rights, my 

wrongs; I write 'til 

I'm right with God 

Vill inte prata om 

det, varje dag är en 

uppföljare. Om jag 

har det så har du det, 

himlariket jag röra 

dig. Klappa hunden 

x3 det är allt. Jag 

fångar ryggen för er 

alla. Jag rappar jag 

är tillbaka så var 

lugna. Det bra och 

det dåliga, jag 

skriver till jag är rätt 

med gud. 

Han är inte längre 

Lucys slav. 

Religion. 
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I’m Not Racist – Joyner Lucas 

 

 

With all due respect 

I don't have pity for 

you black niggas, 

that's the way I feel 

Screamin' "Black 

Lives Matter" 

All the black guys 

rather be deadbeats 

than pay your bills 

Yellin' "Nigga this" 

and "Nigga that" 

Call everybody 

"Nigga" and get a 

nigga mad 

As soon as I say 

"Nigga" then 

everyone react 

And wanna swing at 

me and call me racist 

'cause I ain't black 

 

Med all respekt. Jag 

känner inget 

medlidande med er 

negrer, och det är så 

jag känner. Skriker 

”Svarta liv har 

betydelse.” När alla 

svarta män hellre är 

dagdrivare än betalar 

sina räkningar. Ni 

skriker ”neger hit” 
och ”neger dit” ni 

kallar alla ”neger” 
och när jag säger 

”neger” reagerar alla 

och vill svinga mot 

mig och kalla mig 

rasist för jag inte är 

svart. 

Ni kallar alla neger. Rasism. Personen 

här menar att för att 

andra säger neger 

kan han med göra 

det även fast han är 

vit. 

Well pound that then 

Talkin' about slavery 

like you was around 

back then 

Like you was pickin' 

cotton off the fuckin' 

ground back then 

Like you was on the 

plantation gettin' 

down back then 

Banka det då. Ni 

pratar om slaveri 

som att ni var 

omkring då, som att 

det var ni som 

plockade bomull 

från marken som att 

det var ni på 

plantagen.  

Det var inte ni som 

var drabbade av 

slaveri 

Rasism.  

Aight, look 

I see a black man 

aimin' his gun 

But I'd rather see a 

black man claimin' 

his son 

And I don't mean 

just for one day and 

you done 

I mean, you still 

trapped in a rut 

And I work my ass 

off and I pay my 

taxes for what? 

Kollar här, jag ser en 

svart man som siktar 

sin pistol. Men jag 

ser hellre en svart 

man som tar hand 

om sin son. Då 

menar jag inte för en 

dag sen är du klar. 

Jag menar ni är fast i 

erat sätt och jag 

jobbar röven av mig 

och betalar skatt så 

att ni kan leva på 

statenspengar. Mat 

Ni bidrar inte till 

samhället 

Rasism. 
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So you can keep 

livin' off free 

government 

assistance? 

Food stamps for 

your children, but 

you're still tryna sell 

'em 

For some weed and 

some liquor or a 

fuckin' babysitter 

 

biljetter till era barn 

men ni försöker 

ändå sälja dem för 

lite weed och lite 

sprit eller en 

barnvakt. 

While you party on 

the road 'cause you 

ain't got no fuckin' 

goals? 

You already late 

You motherfuckas 

needa get your damn 

priorities straight 

Wait, it's like you're 

proud to be fake 

But you lazy as fuck 

and you'd rather sell 

drugs 

Than get a job and 

be straight, and then 

you turn around and 

complain 

About the poverty 

rate? Fuck outta my 

face! 

 

När ni festar på 

vägen för ni inte har 

några mål. Ni är 

redan efter era 

idioter ni måste få 

era prioriteringar 

rätt. Det är som att 

ni är stolta över att 

vara fejk. Men ni är 

lata och säljer hellre 

droger än att skaffa 

ett jobb. Sen vänder 

ni er om och klagar 

över hur många som 

är fattiga. Försvinn 

ur min åsyn. 

svarta bidrar inte till 

samhället. 

Rasism. 

You can't escape 

problems 

You can pray for 

some change but 

can't break a dollar 

Got nobody else to 

blame, so you blame 

Donald 

"They fuck the 

world with a Make 

America Great 

condom" 

My voice been back 

I'm not racist, my 

sister's boyfriend's 

black 

I'm not racist, my 

Ni kan inte fly era 

problem, ni ber för 

förändring men ni 

kan inte bryta en 

dollar. Ni har inga 

andra att skylla på så 

ni skyller på Donald. 

Ni sabbar världen 

med en gör Amerika 

ledande igen 

kondom. Min röst är 

tillbaka. Jag är inte 

rasist, min systers 

pojkvän är svart. Jag 

är inte rasist, min 

frus systers yngsta 

Ni kan inte skylla på 

alla andra 

Rasism. 
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sister-in-law's baby 

cousin Tracy 

Got a brother and his 

girlfriend's black 

 

barns kusin Tracy 

har en bror och hans 

flickvän är svart. 

  

My head's in the 

cloud 

Heard there's not 

enough jobs for all 

the men in your 

house 

Maybe we should 

build a wall to keep 

the Mexicans out 

Or maybe we should 

send 'em all to the 

ghetto for now 

I'm not racist, and I 

never lie 

But I think there's a 

disconnect between 

your culture and 

mine 

I worship the 

Einsteins, study the 

Steve Jobs 

But you ride 2Pac's 

dick like he was a 

fuckin' god, oh my 

god! 

And all you care 

about is rappin' 

And stuntin' and 

bein ratchet, and 

that's the nigga 

within you 

Mitt huvud är bland 

molnen. Hörde att 

det inte finns 

tillräckligt med jobb 

till alla män i ert hus. 

Ni kanske skulle 

bygga en mur för att 

hålla mexikanerna 

borta eller så kanske 

vi skulle skicka dem 

alla till gettot för 

tillfället. Jag är inte 

rasist och jag ljuger 

aldrig. Men jag 

tycker att det finns 

ett gap mellan din 

kultur och min. jag 

dyrkar Einstein och 

studerar Steve Jobs. 

Men ni rider 2Pacs 

kuk som om han 

vore en gud, Åh 

herregud! Och allt ni 

bryr er om är att 

rappa, flasha och 

vara snåla/smutsiga. 

Och det är bara så ni 

är. 

Svarta klagar bara på 

andra och hyllar 

kriminella. 

Rasism. 

Music rotting your 

brain and slowly 

start to convince you 

Then you let your 

kids listen and then 

the cycle continues 

Blame it all on the 

menu, blame it on 

those drinks 

Blame it on 

everybody except for 

your own race 

Blame it on white 

privileges, blame it 

Musiken förstör er 

hjärna och ni börjar 

övertala er. Sen låter 

ni era barn lyssna på 

musiken och cirkeln 

börjar om. Skyll på 

menyn, skyll på 

drickan, skyll på alla 

utom er egen ras. 

Skyll på dom vita 

privilegierade, skyll 

på dom vita barnen. 

Och skyll på dom 

Svarta är inte 

tacksamma och 

skyller ifrån sig 

Rasism. 
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on white kids 

And just blame it on 

white citizens, same 

with the vice 

president 

Bunch of class 

clowns 

Niggas kneelin' on 

the field, that's a flag 

down 

How dare you try to 

make demands for 

this money? 

You gon' show us 

some respect, you 

gon' stand for this 

country,nigger! 

 

vita medborgarna 

och vice presidenten. 

Ni är alla clowner 

som knäböjer för 

flaggan på plan. Hur 

vågar ni kräva 

pengar? Ni ska visa 

oss respekt och stå 

upp för detta landet 

neger! 

I'm not racist 

I'm just prepared for 

this type of war 

I heard Eminem's 

rap at the awards, 

who's he fightin' for? 

Y'all can take that 

motherfucker too, he 

ain't white no more 

It's like you wanna 

be so famous 

You'll do anything 

for attention and a 

little payment 

I can't take you 

nowhere without 

people pointin' 

fingers 

Jag är inte rasism. 

Jag är bara förberedd 

för denna typen av 

krig. Jag hörde 

Eminems rap vid 

galan, vem är det 

han slås för? Ni kan 

ta den idioten med 

han är inte vit 

längre. Det är som 

att alla ni bara vill 

bli kända, så ni gör 

vad som helst för lite 

uppmärksamhet och 

lite betalt. Jag kan 

inte ta er någonstans 

utan att folk pekar.  

Om man som vit 

stöttar svarta räknas 

man inte som vit 

längre 

Rasism. 

Pants hangin' off 

your ass, you ain't 

got no home trainin'? 

Put your fuckin' 

pants up, nigga! Put 

that suit back on! 

Take that du-rag off! 

Take that gold out 

your mouth! 

Quit the pitiful stuff 

And then maybe 

police would stop 

killin' you fucks 

Yo, what the fuck?! 

Byxorna hänger vid 

knäna, har ni inte 

fått någon 

uppfostran? Dra upp 

era jävla byxor. Ta 

på er kostymen igen. 

Ta av den där trasan 

och ta ut guldet ur 

munnen. Sluta med 

det där tramset och 

kanske polisen slutar 

döda er jävlar. Jag är 

inte rasist. Det som 

att vi bor i samma 

Svarta klär som att 

de inte fått nån 

uppfostran. 

Rasism. 
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I'm not racist 

It's like we livin' in 

the same buildin' but 

split into two floors 

I'm not racist 

But there's two sides 

to every story, I wish 

that I knew yours 

I wish that I knew 

yours 

I'm not racist, I 

swear 

 

hus men är delade på 

två olika våningar. 

Jag är inte rasist. 

Men det är två sidor 

till varje historia, jag 

önskar att jag visste 

er. Jag är inte rasist, 

jag svär. 

With all disrespect 

I don't really like 

you white 

motherfuckers, that's 

just where I'm at 

Screaming "All 

Lives Matter" 

Is a protest to my 

protest, what kind of 

shit is that? 

And that's one war 

you'll never win 

 

Med all 

respektlöshet. Jag 

gillar inte er vita 

jävlar och det är bara 

så jag känner. Ni 

skriker ”alla liv har 

betydelse” som en 

protest mot min 

protest, vad är det 

för jävla skit? Och 

det är ett krig ni 

aldrig kommer 

vinna. 

vita protesterar mot 

svartas protester. 

Vers2. Rasism 

The power in the 

word "Nigga" is a 

different sin 

We shouldn't say it 

but we do, and that 

just what it is 

But that don't mean 

that you can say it 

just 'cause you got 

nigga friends 

Nigga, that word 

was originated for 

you to keep us under 

And when we use it, 

we know that's just 

how we greet each 

other 

And when you use it, 

we know there's a 

double meaning 

under 

 

 

Meningen bakom 

ordet ”nigga” är en 

annan sak. Vi borde 

inte säga det men vi 

gör det, och det är 

bara så det är. Men 

det betyder inte att 

du kan säga det bara 

för du har svarta 

kompisar. Neger, det 

ordet härstammar 

från en tid då ni ville 

förtrycka oss. Och 

när vi använder det 

är det bara för att 

hälsa på varanda. 

Och när ni använder 

det har det en dubbel 

betydelse. 

När svarta använder 

ordet så har det en 

positiv betydelse 

men en vit kan inte 

anända ordet 

pågrund av ordets 

ursprung. 

Rasism.  
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And even if I wasn't 

picking cotton 

physically 

That don't mean I'm 

not affected by the 

history 

My grandmomma 

was a slave, that shit 

gets to me 

And you ain't got no 

motherfucking 

sympathy, you pussy 

nigga! 

 

Även om jag inte 

plockade bomull 

fysiskt så betyder det 

inte att jag inte 

påverkas av 

historien. Min 

mormor var en slav 

och sånt påverkar 

mig. Och du har 

ingen sympati din 

idiot. 

Man påverkas av 

historien även om 

man inte upplevt det 

fysiskt  

Rasism. 

I'm sorry you can 

never feel my life 

Tryna have faith, but 

I never felt alright 

It's hard to elevate 

when this country's 

ran by whites 

Judging me by my 

skin color and my 

blackness 

Tryna find a job but 

ain't nobody call me 

back yet 

Now I gotta sell 

drugs to put food in 

my cabinet 

You crackers ain't 

slick, this is all a part 

of your tactics 

Don't talk about no 

motherfucking taxes 

When I ain't making 

no dough 

Jag är ledsen men du 

kan aldrig känna hur 

jag känner. Försöka 

ha tro men det känns 

aldrig helt rätt. Det 

är svårt att lyfta sig 

när ditt land styrs av 

vita som dömer mig 

för min hudfärg och 

min svarthet. 

Försöker hitta ett 

jobb men ingen 

ringer tillbaka så nu 

måste jag sälja 

droger för att sätta 

mat på bordet. Ni 

vitingar är inte 

smidiga det här är en 

del av er taktik. Prata 

inte om skatt när jag 

inte tjänar några 

pengar. 

Vita dömer 

människor för deras 

hudfärg och 

förtycker dem. 

Rasism. 

You think you know 

everything but you 

don't 

You wanna copy our 

slang and everything 

that we know 

Tryna steal black 

culture and then 

make it your own, 

whoa 

Fuck, I'm exhausted 

I can't even drive 

without the cops 

Du tror att ni vet allt 

men det gör ni inte. 

Ni kopierar vår slang 

och allt vi gör. Ni 

försöker stjäla svart 

kultur och göra den 

till er egen. Fan, jag 

blir utmattad. Jag 

kan inte ens köra 

utan att polisen vill 

hetsa fram 

någonting. Jag är 

Vita tar svart kultur 

och försöker göra 

den till sin egen. 

polisen provocerar 

svarta. 

Rasism. 
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tryna start shit 

I'm tired of the 

systematic racism 

bullshit 

trött på er 

systematiska rasism 

skit. 

All you do is false 

shit, this the shit that 

I'm forced with 

And you don't know 

shit about my 

people, that's what 

bothers you 

You don't know 

about no fried 

chicken and no 

barbecue 

You don't know 

about the two-step or 

no loose change 

You don't know 

about no 2 Chainz or 

no Kool-Aid, you 

don't know! 

And even though 

Barack was half as 

black 

You hated president 

Obama, I know that's 

a fact 

You couldn't wait to 

get him out and put a 

cracker back 

And then you gave 

us Donald Trump 

and now it's payback 

for that 

Allt ni gör är falsk 

skit. Jag tvingas 

hålla mig till. Och ni 

vet inte ett skit om 

mitt folk. Det är det 

som stör er. Ni vet 

inget om friterad 

kyckling och grill. 

Ni vet inget om dans 

eller lös växel. Ni 

vet inget om 2 

Chainz eller Kool-

Aid. Ni vet inget! 

Och även om Barack 

var halv svart så 

hatade ni President 

Obama och det är 

fakta. Ni kunde inte 

vänta på att sparka 

ut honom och ta 

tillbaka en portvakt. 

Och sen gav ni oss 

Donald Trump som 

hämd för det. 

Vita vet inget om 

svart kultur. 

Rasism. 

I'm not racist, I 

never lied 

But I know there's a 

disconnect between 

your culture and 

mine 

Yeah, I praise 2Pac 

like he was a fuckin' 

god 

He was fighting for 

his life way before 

he fuckin' died, 

nigga, die nigga! 

 

Jag är inte rasism 

och jag ljög aldrig. 

Men jag vet att det 

finns ett gap mellan 

din och min kultur. 

Och ja jag hyllar 

2Pac som om han 

var en gud. Han 

slogs för sin livsstil 

långt innan han dog.  

Svarta hyllar 2Pac 

för allt han gjort. 

Rasism. 
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And all you care 

about is money and 

power 

And being ugly 

and that's the cracker 

within you 

Hatred all in your 

brain, it slowly start 

to convince you 

And then you teach 

it to your children 

until the cycle 

continue 

Blame it on Puerto 

Rico, blame it on OJ 

Blame it on 

everybody, except 

for your own race 

Blame it on black 

niggas and blame it 

on black citizens 

 

Allt ni bryr er om är 

pengar och makt. 

Och att vara äcklig 

och det är bara 

vitingen i dig som är 

sån. Hat är allt i er 

hjärna, och det 

börjar långsamt 

övertyga er och sen 

lär ni era barn det 

och cirkeln börjar 

om. Skyll på Puerto 

Rico, skyll på OJ, 

skyll på alla utom er 

egen ras. Skyll på 

dom svarta 

medborgarna.  

Vita människor 

känner hat naturligt. 

Rasism. 

Aim at the black 

businesses, I ain't 

saying I'm innocent 

But, I might be any 

day now 

Treatin' everybody 

how you want and 

any way how 

I swear North Korea 

'bout to bomb us any 

day now 

And now I'm duckin' 

everytime I hear a 

fuckin' plane now, 

shit 

You know I make a 

lot of sense but you 

just can't admit it 

When Eminem went 

against Trump, that 

was the illest 

'Cause even though 

he's white, he let us 

know he standin' 

with us 
 

 

Sikta på dom svara 

företagen, jag säger 

inte att jag är 

oskyldig men jag 

kan bli det vilken 

dag som helst nu. Ni 

behandlar alla hur ni 

vill och hur som 

helst, Nord Korea 

kommer bomba oss 

vilken dag som helst 

nu. Är ute och 

duckar varje gång 

jag hör ett plan nu. 

Vi vet att det jag 

säger är förnuftigt 

men ni kan inte 

erkänna det. När 

Eminem gick emot 

Trump så var det 

häftigt. För även om 

han är vit så visade 

han att han står med 

oss. 

Vita behandlar folk 

hur de vill och bryr 

sig inte. 

Rasism. 
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I'm not racist, but I 

cry a lot 

You don't know 

what it's like to be in 

a frying pot 

You don't know 

what it's like to mind 

your business 

And get stopped by 

the cops and not 

know if you 'bout to 

die or not 

You worry 'bout 

your life, so you take 

mine 

Jag är inte rasist men 

jag gråter ofta. Ni 

vet inte hur det är att 

vara i en stekgryta. 

Ni vet inte hur det är 

att bara göra sköta 

sig själv och bli 

stoppad av polisen 

och inte veta om ni 

ska dö eller inte. Ni 

är rädda för era liv 

så ni tar mitt. 

Vita tar svarta liv av 

rädsla för sina egna. 

Rasism. 

I love you but I 

fuckin' hate you at 

the same time 

I wish we could 

trade shoes or we 

could change lives 

So we could 

understand each 

other more but that'd 

take time 

I'm not racist 

It's like we livin' in 

the same buildin' but 

splittin' the both 

sides 

I'm not racist 

But there's two sides 

to every story and 

now you know mine 

Jag älskar er men jag 

hatar er samtidigt. 

Jag önskar att vi 

kunde byta skor eller 

byta liv så vi kan 

förstå varandra mer 

men det hade tagit 

tid. Jag är inte rasist. 

Det är som att vi 

lever i samma 

byggnad men är 

uppdelade på olika 

sidor. Jag är inte 

rasist men det finns 

två sidor av varje 

historia och nu vet ni 

min. 

Man måste förstå 

varandra bättre. 

Rasism. 
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