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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att utföra en nyanserad och omfattande analys av genren SoundCloud 

rap bestående av två delar: en jämförande analys och en klassanalys. Med den jämförande analysen har 

uppsatsen illustrerat skillnader i raptexterna mellan de samtida SoundCloud rapparna Yung Lean och Lil 

Pump med texterna i låtar av 1990-tals rapparna Nas och The Notorious B.I.G. Denna analys har delvis 

genomförts med hjälp av begreppet signifiers för att förstå vad texternas innehåll kommunicerar till 

lyssnaren. Klassanalysen har sedan placerat in dessa förändringar i ett ekonomiskt och 

samhällsperspektiv. På detta sätt visar uppsatsen inte bara vilka förändringar som har skett, men också 

vad dessa beror på. 

 I analysen framkommer det att signifiers fortfarande används men att deras innehåll och 

användningsområde förändrats. Detta beror delvis på globaliseringen av hiphopen och rappen som 

fenomen under 1990- och 2000-talet, men också förändringar i kulturen och ekonomin under dessa år. 

Detta har, som analysen visar, resulterat i att det textmässiga innehållet i rappen fått ett större fokus på 

kompromisslöst överflöd utan kontext.   

Abstract 

The purpose of this essay has been to conduct a nuanced and comprehensible analysis of the 

SoundCloud rap genre, consisting of two parts: a comparative analysis and a class analysis. With the 

comparative analysis the essay has illustrated the differences in rap lyrics between the contemporary 

SoundCloud rappers Yung Lean and Lil Pump with the lyrics in 1990’s rap songs by Nas and The 

Notorious B.I.G. This analysis has in part been conducted with the help of the concept of signifiers to 

understand what the content of the lyrics communicates to the listener. The class analysis has then 

placed these changes into a economical and societal perspective. In this way, the essay not only 

highlights what changes have occurred, but also why they have done so.  

In the analysis it is shown that signifiers are still used but that their content and area of usage has 

changed. This is, in part, ascribed to the globalization of hiphop and rap as a phenomenon during the 

1990’s and 2000’s, but also because of changes in culture and the economy during these years. This has, 

as the analysis shows, resulted in that the lyrical content of rap has gained a larger focus on 

uncompromising excess without context.  
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1. Introduktion och syfte  

Det är bäst att börja denna uppsats med en definition. Den kommer att handla om rap och specifikt 

texterna i rap. Detta är relevant att definiera då rap endast är en av grundpelarna i definitionen av 

subkulturen hip-hop. De andra tre grundpelarna är grafitti, dj:ande och breakdance, och tillsammans 

skapar de ett visuellt, musikaliskt, fysiskt och lyriskt kollektivt uttryck. Rap handlar dock inte bara om 

textmässigt innehåll, utan också om vokalt uttryck. För en strukturerad och omfattande analys av rap 

som helhet behövs därför fokus på saker som tempo, betoning och musikalisk placering. Därför kommer 

denna uppsats inte behandla rap som en helhet utan endast de lyriska strukturerna och det tematiska 

innehållet i raptexter. Avsikten med denna uppsats är att genomföra en analys av texterna i den samtida 

subgenren av rap som kallas för SoundCloud Rap. Jämförelsen kommer göras med texter på låtar från 

1990-tal och tidigt 2000-tal vars texter kom att sätta standarden för genren som helhet. Målet med detta 

är att se vad som urskiljer texterna i SoundCloud Rap från tidigare texter inom samma genre. Detta är 

intressant då utvecklingen av musiken har förändrat dess struktur, men inte nödvändigtvis dess innehåll, 

då texterna fortfarande innehåller stark kommersiell och materialistisk besatthet och strömningar. 

Uppsatsen kommer även, förutom att diskutera hur dessa förändringar ser ut, uppmärksamma varför de 

har skett.  

 En analys som slutade vid jämförelsen mellan de olika formerna av rap skulle dock, i min 

mening, vara begränsad och otillräcklig. Därför kommer uppsatsen även innehålla en klassanalys av 

samma låttexter. Detta kommer placera in texterna i deras sociala, politiska och ekonomiska 

sammanhang. Detta är speciellt viktigt när det kommer till rap då det är en genre av musik som 

utvecklades av färgade personer i låginkomsttagardelar av New York. Därför har rap historiskt setts som 

en artikulation av klass- och rasproblem från samma demografiska grupper som upplever och utsätts för 

dem. Detta har resulterat i musik från en verklighet som tidigare inte getts utrymme. För att hjälpa till att 

illustrera klassanalysen kommer jag att använda mig av vad som inom lingvistiken kallas för 

”signifiers”. Signifiers kan definieras som ”en symbol, ett ljud, eller bild (så som ett ord) som 

representerar ett underliggande koncept eller mening.”  Detta är viktigt då, som jag kommer visa, 1

användningen av slang inte bara är vanligt men då tillsynes innehållslösa ord kommunicerar väldigt 

mycket. Denna uppsats kommer, med andra ord, ge en nyanserad analys och diskussion av texterna i den 

senaste sub-genren av rap, en analys som jämför dem med sin historia och placerar in dem i sitt 

samhällsperspektiv. Uppsatsen kommer också undersöka vad som har förändrats inom genren, hur detta 

kan ses och varför det skett för att slutligen undersöka det genom ett klass- och samhällsperspektiv.  

Merrim-Webster. ”Signifier." [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.merriam-webster.com/dictionary/signifier 1

[2018-04-17]. (min översättning).
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 De SoundCloud Rap artister som kommer vara i fokus för analysen är amerikanen Lil Pump samt 

den svenske Yung Lean. I jämförelse syfte har de parats ihop med Nas och The Notorious B.I.G. Syftet 

med ihopparningen är att få ut så mycket nyans av analysen som möjligt. Nas och The Notorious B.I.G 

är valda på grund av sin status som hörnpelare inom genren samt för att de var verksamma under samma 

era. Yung Lean är vald på grund av att han var en av de tidiga rapparna som kom att definiera genren och 

Lil Pump eftersom han är den hittills mest framgångsrika. Yung Lean valdes även för att han inte är 

Amerikan och därför tillåter uppsatsen att undersöka hur genren förändrats med dess globalisering.  

 En sista anmärkning angående genre. Genre inom musik, precis som andra konstformer, är svårt 

att definiera och existerar synkront. Genre diskuteras ofta och nya skapas hela tiden för att skilja eller 

samla artister och stilar. Genrer förändras och utvecklas beroende på influenser, och genrefrågan kan 

även skapa upprörda känslor. Det finns med andra ord ingen officiell konsensus som summerar de 

existerande genrerna av rap, och om man är intresserad av frågan är det bästa att söka sig till internet där 

användare själva kan skapa genrer efter definition. Wikipedia listar 64 olika genrer medan användarna 

på meckat för musikdiskussion på internet, Genius, summerar det till 8.  De artister vars texter kommer 2

diskuteras i denna uppsats samlas under paraplynamnet SoundCloud Rap. SoundCloud Rap i sig, är 

dock svårt att definiera som en egen genre då namnet syftar på hemsidan där låtarna laddas upp och 

spelas. Artisterna själva, även då de är samlade under paraplynamnet, agerar i många olika, och likaså 

omdiskuterade genrer. Genrer kan bäst förstås via troper eller teman. Teman, förväntningar och troper 

kan sägas vara vad som gör just en genre till en genre. Genrer existerar även inom alla konstformer och 

representeras på olika sätt. Inom musiken så existerar inte bara genren rent musikaliskt utan också 

textmässigt. Heavy metal har återkommande teman om demoner, satanism, ilska och ångest. Pop 

skildrar ofta kärlek och förälskelse, eller hyllar aspekter av livet som brett kan kallas för positiva: så som 

vänskap, fest eller ungdom. Country är geografiskt bundet och skildrar landsbygdshändelser vare sig 

positiva eller negativa. Bluesen beklagar sig över livets sorger i vemod. Men vad är det återkommande 

temat inom rappen? Rap, i sig, är ett brett uttryck och innefattar många olika subgenrer med olika 

uttryck. Beroende på vem man är kanske man skulle beskriva det återkommande temat i rap som 

antingen artikulation av överflöd eller artikulation av underklass. Så hur kan två så vilt skilda tolkningar 

- polära motsatser - rymmas inom en genre? Det kommer denna uppsats undersöka.  

 I det första stora erkännandet av genren i massmedia skriver journalisten Jon Caramanica i ett 

stort uppslag i The New York Times att ”the world of SoundCloud rap […] which in the last year has 

become the most vital and disruptive new movement in hip-hop thanks to rebellious music, volcanic  

Genius (2015). [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/discussions/132203-What-sub-genres-of-rap-are-there 2

[2018-04-17] och Wikipedia. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hip_hop_genres [2018-04-17]
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energy and occasional acts of malevolence.”  Men för personer som redan är bekanta med genren så 3

känns adjektiven överflödiga eftersom rap alltid varit synonymt med ”rebellisk musik, vulkanisk energi 

och enstaka illvilliga händelser”. Det Caramanica syftar till, och anledningen till varför SoundCloud rap 

känns som en transgression, är troligen hegemonin som ofta uppstår i samband med popularitet och 

globalisering. Anledningen till varför populär media kan kännas repetitiv eller stillastående är för att 

skaparna ofta arbetar med en formula som garanterat kommer ge vissa resultat. Och det bör 

argumenteras för att detta även hände med rappen under 2000-talet. Så vad är det som gör SoundCloud 

rappen annorlunda? Och hur ser den ut i jämförelse med rap som kom tidigare? 

1.1 En kortfattad historia. 

Om man är intresserad av att diskutera någonting i samtiden är det bäst, för att förstå dess kontext, att 

undersöka dess historiska rötter. Hiphop utvecklades som konstform i den både högt ras- och 

ekonomiskt segregerade stadsdelen Bronx i New York under mitten av 1970-talet. Författaren och 

journalisten Jeff Chang preciserar det i sin magnum opus om hiphopens historia, Can’t Stop, Won’t Stop: 

hiphop-generationens historia, till året 1977 och artisten DJ Kool Herc.  Chang skriver även om hur 4

hiphopen föddes ur extraordinära omständigheter av hög arbetslöshet, politisk tumult (mordet på 

Malcom X och Richard Nixons presidentskap), samt en urban blandning av musikaliska influenser från 

både Jamaica och Afrika.  Det är därför lätt att se hur hiphopen alltid varit politiskt laddad. Den föddes 5

som en motståndsrörelse och ett musikaliskt gensvar till de svåra sociala omständigheterna svarta, och 

andra etniska minoriteter, fick utstå i 1970-talets USA. Men hiphopen och rappen, framförallt som den 

såg ut på 1970- och 1980-talet, skulle inte kännas igen idag, och kanske inte heller längre skulle anses 

vara rap. En av de tidiga hitlåtarna ifrån 1980-talets hiphop scen, The Message av gruppen Grandmaster 

Flash & The Furious Five från 1981, är ett bra exempel. I modernt ljus känns låten kitschig och väldigt 

enkel. I videon till låten ser Grandmaster Flash, klädd i en ljusblå skinnjacka med vita fransar, en svart 

läderkeps, läderarmband, glittriga handskar och cowboyboots ut som en eskalerad stereotyp av en ”gatu-

tuffing”. Låten följer ett enkelt AABBCC rimschema på sista ordet. Däremot så innehåller texten, trots 

sin enkelhet, mycket av vad vi kommer se senare i uppsaten. Första versen börjar:  

 Broken glass everywhere,  

 Caramanica, Jon. (2017). The Rowdy World of Rap’s New Underground. The New York Times. 22 Juni. [Elektronisk]. 3

Tillgänglig: https://www.nytimes.com/2017/06/22/arts/music/soundcloud-rap-lil-pump-smokepurrp-xxxtentacion.html?_r=0 
(2018-05-10).

 Chang, J. (2006). Can’t Stop Won’t Stop: Hiphop-generationens historia. Göteborg: Reverb, s. 110.4

 Ibid s. 25 - 110.5
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 People pissin’ on the stairs, you know they just don’t care,  
 I can’t take the smell, can’t take the noise,  
 Got no money to move out, I guess I got no choice,  
 Rats in the front room, roaches in the back,  
 Junkies in the alley with a baseball bat  6

Redan från början har rappen använts för att kommunicera den sociopolitiska verkligheten av, som 

texten ovanför vittnar om, att leva i ett ekonomiskt övergivet getto. Grandmaster Flash beskriver inte 

heller bara den praktiska verkligheten, så som hur omgivningen ser ut och hur andra personer beter sig. 

Han beskriver även anledningen till varför han, och via utsträckning andra, är fast i det: ”got no money 

to move out, I guess i have no choice.”  James B. Stewart placerar även in låten i en historisk tradition 

av afroamerikansk populärkultur då han skriver: ”the song contains the type of graphic descriptions of 

oppressive conditions found in the best Blues and R&B commentaries.”  Låtens refräng, det meddelande 7

eller budskap som titeln syftar till, är ”Don’t push me ’cause i’m close to the edge / I’m trying not to 

lose my head.” En varning om att ingen människa kan tolerera utsatthet för längre. Det är därför inte 

särskilt svårt att applicera en klassanalys på texter som redan är så kritiska till det rådande 

socioekonomiska klimatet. Grandmaster Flash och andra rappare talar med auktoritet och erfarenhet från 

sin utsatta position. Däremot har det, precis som inom många andra konst genrer, skett åtskilliga 

förändringar och mutationer inom rappen. En speciellt anmärkningsvärd förändring, som inte bara 

berörde texternas innehåll eller utvecklingen av skriv- och uttrycksteknik, skedde på 90-talet. Jeff Chang 

skriver: 

 En gång hade det funnits en kreativ spänning mellan hiphopens roll som      

 handelsvara i den globala medieindustrin mellan dess roll som livsnerv i ett     
 väldigt vibrerande nätverk av lokala subkulturer. Men under mitten av 1990-    
 talet, förflyttades makten beslutsamt över i riktning mot mediemonopolen.     
 […] Spänningar mellan kulturens sanna anhängare och industrins chefer      
 flammade hela tiden upp i en öppen polariserad konflikt.  8

Hiphopen, och även då rappen, hade lyckats gå från artikulation av utanförskap och subkulturell nisch 

till rampljuset. Genren gick från lågproducerad gatukonst till radiocirkulation, stora försäljningssiffror 

och en allmän bekantskap inom popkulturen. Artisterna gick från autonomi, både kreativt  

 Genius. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/Grandmaster-flash-and-the-furious-five-the-message-lyrics 6

[2018-04-19].

 Stewart, J.B. (2005). Message in the Music: Political Commentary in Black Popular Music from Rhythm and Blues to Early 7

Hip Hop. The Journal of African American History, 90 (3), s. 219.

 Chang, J. (2006). Can’t Stop Won’t Stop: Hiphop-generationens historia. Göteborg: Reverb, s. 496.8
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och finansiellt, då de kunde producera och sälja sin musik själva, eller med hjälp av mindre lokala 

aktörer, till ett internationellt fenomen. Och med födseln av detta fenomen följde kapitalet. Chang skiver 

”varje monopols drivskraft är att suga upp all vinstpotential. Lokal undergroundhiphop visade sig 

plötsligt vara guldådran som väntade på att exploateras. Under mitten av 1990-talet blev indiebolag 

uppköpta, utsugna eller överkörda.”  Hiphopen statusförvandlades från någonting smutsigt till någonting 9

rent och hamnade i ekonomisk hegemoni. Men utövarna, och de som blev ansiktet utåt för den 

internationella populariseringen av rappen, hade fortfarande växt upp under samma ekonomiskt och 

socialt splittrade omständigheter som Grandmaster Flash, och det syns i den (nu ekonomiskt 

gynnsamma) musiken. De förblev, trots sina pengar och sitt kändisskap, offer för fördomarna mot deras 

hudfärg. Rapparna Nas och The Notorious B.I.G. är speciellt intressanta i denna uppsats eftersom deras 

texter ekar av samma utanförskap som Grandmaster Flash, trots deras kommersiella och internationella 

genomslagskraft, och även för att texterna innehåller den kommersialisering som ofta är resultatet av 

ekonomisk köpkraft. Det var under denna era som några av de mest stereotypa associationerna med 

hiphop föddes: guldkedjor, dyra bilar, fester, pengar och knark. Saker som ofta nämns på ett avvisande 

och diskrediterande sätt men som istället borde ses som produkten av en ny köpkraft hos de som 

historiskt sett varit utan sådan. Den nya vågen av digitalisering av musiken, ett faktum som senare 

skapade SoundCloud-rappen, påminner om genrens ödmjuka början. I ett medielandskap där rappen 

fortfarande i stora drag är under kontroll av de mediekoncerner som absorberade den på 90-talet har 

unga konstnärer åter kunnat ta produktionen i egna händer. Någonting som visat sig effektiviserats och 

underlättats av internet och tjänster som SoundCloud. SoundCloud är en hemsida, som de själva 

beskriver som världens största musik- och ljudplattform , där privatpersoner enkelt kan ladda upp 10

egenproducerad musik, som andra personer enkelt kan lyssna på och ladda ner helt gratis. Detta innebär 

att en musiker helt utan kontakt med musikindustrin eller formell träning och/eller erfarenhet kan spela 

in musik självständigt och ladda upp den gratis till en potentiell publik av alla internetanvändare. 

SoundClouds popularitet syns även i antalet spelningar, och tycks vittna om ett allmänt intresse (kanske 

framförallt hos unga) för självständigt producerad musik. Den svenske rapparen Yung Leans tidiga hit 

Kyoto  som laddades upp för 4 år sedan har nästan 11 miljoner spelningar på SoundCloud. Lil Pumps 11

kolossala hit Gucci Gang  har spelats 110 miljoner gånger på 7 månader. Det är svårt att tänka sig att en  12

 Ibid s. 500.9

 SoundCloud. About SoundCloud. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://soundcloud.com/pages/contact [2018-04-22]10

 SoundCloud. (2014). Yung Lean - Kyoto. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://soundcloud.com/yung-lean-doer/kyoto-prod-11

yung-gud [2018-04-22]

 SoundCloud. (2017). Lil Pump - Gucci Gang. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://soundcloud.com/wavey-hefner/lil-pump-12

gucci-gang-prod-bighead-gnealz [2018-04-22]
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musiker, utan ett skivbolag eller sponsorer bakom sig, hade nått en fraktion av detta antal lysningar före 

skapandet och demokratiseringen av internet. 

 Precis som att industrin och landskapet för rappen har förändrats så har även innehållet i låtarna 

genomgått en förändring. Musiken nu är inte skapad under samma omständigheter som de på 1970-talet, 

och inte heller under den nyrika popularitetsexplosionen på 1990-talet. Däremot är den inspirerad av 

musiken från dessa årtionden, och är fortfarande skapad under snarlika socioekonomiska 

omständigheter. Därför är det speciellt intressant att observera dess förändring, och att sätta den i 

kontrast med dess egen historia.  

1.2 Forskningsöversikt 

Adam Krims har som syfte i sin artikel ”The Hip-Hop Sublime as a Form of Commodification” att förstå 

och analysera hiphopkulturen via ett marxistiskt perspektiv. Han diskuterar hur hiphopen, från sin 

ödmjuka början på samhällets botten, lyckats kannibalisera sig själv via kapitalistiska inflytanden. Krims 

förklarar även hur kommersialiseringen och globaliseringen av hiphopen som ett fenomen har placerat 

ett kapitalvärde i just ”getto” livsstilens saknad av kapital.  

Mark Fisher, som kulturkritiker, placerar in sin kritik i ett samhällsperspektiv i ett försök att förstå dess 

större sammanhang. I båda böcker som citeras i denna uppsats, Capitalist Realism samt Ghosts Of My 

Life, ämnar Fisher att förstå förändringar i både kultur och ekonomi via analys av historisk utveckling. 

Genom detta kan vi se hur strömningarna av kapitalismens utveckling de senaste 30 åren har påverkat 

kulturen samt hur kapitalismen är omöjlig att undvika i den samtida världen.  

Marcyliena Morgan, professor på institutionen för afrikanska och afroamerikanska studier på Harvard 

samt redaktör för The Hiphop Archive & Research Institute, skriver i sin artikel ”’The world is yours’: 

the globalization of hip-hop language” om språkbruk inom hiphopen. Inte bara om hur språk används, 

utan också om språkets historia och betydelse, samt vad de internationella implikationerna av detta är. 

I samma anda som Morgan sätter Alf Rehn och David Sköld i sin artikel ”’I Love The Dough’: Rap 

Lyrics as a Minor Economic Language” in ekonomi i en större kulturell kontext genom språkbruket i 

raptexter. Rehn och Sköld ämnar att förstå och förklara de ekonomiska aspekterna av ett språkbruk som 

ofta tenderar att kommunicera en viss materialistisk och ekonomisk fetischism. 
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För att ge ett internationellt, och framförallt skandinaviskt, perspektiv på en onekligen amerikansk genre 

vänder vi oss till boken Hiphop i Skandinavien av Mads Krogh och Birgitte Stougaard Pedersen. Krogh 

och Pedersen beskriver utveckligen och förändringen av rappen (med sina afroamerikanska rötter) när 

den möter länder med så stora kulturella skillnad som de skandinaviska, samt innebörden av att en 

genren når internationell genomslagskraft. Krogh och Pedersen undersöker även hur hiphopen kommit 

att representera ekonomiskt och socialt utsatta grupper i Norge, Danmark och Sverige precis som den 

gjorde (och gör) med samma grupper i sitt ursprungsland. 

  

2. Jämförelse: signifiers i förändring 

Med genre kommer, över tid, förändring. Nya estetiska influenser förändrar former, strukturer och 

innehåll. Kontakt med andra delar av världen och därigenom bekantskap med nya kulturer ger nya 

intryck och inspirationer. Konst följer trender och påverkas av samhället precis som samhället påverkas 

av konsten. Därför påverkas också konsten av det sociala och ekonomiska klimatet. Med skapandet av, 

och den enkla tillgången till, internet blev dessa intryck och inspirationer närmare än någonsin. Oavsett 

vart man är i världen har man tillgång, ofta gratis eller relativt billigt, till konst och människor från andra 

kulturer. Det faller sig därför naturligt att rap som skapades på 1990-talet kommer att se annorlunda ut 

än den som produceras idag. Denna förändring beror inte endast på de estetiska förändringarna (även om 

dessa givetvis också finns och är relevanta) utan också på de omständigheter som utövarna växt upp 

under. Det kan finnas stora skillnader, som rapparen Nas uppväxt i det ekonomiskt utblottade området 

Queensbridge in New York och rapparen Yung Leans uppväxt på Södermalm i Stockholm. Det kan 

också finnas likheter som Lil Pumps uppväxt i de latinamerikanska områdena i Miami och The 

Notorious B.I.G.s i Brooklyn. Men oavsett skillnader eller likheter i den ekonomiska och sociopolitiska 

uppväxten hos rapparna så finns det många olikheter och likheter, både i estetiken och musiken, men 

framförallt i texterna. För oavsett deras konstnärliga avsikt så finns det spår av samhällsskildringar och 

kritik i texterna, och i den diakrona tidslinjen av konsten så är det nya aldrig utan influens från det 

gamla. Den brittiska teoretikern och kulturkritikern Mark Fisher skriver om detta när han diskuterar den 

elektroniska drum ’n’ bass artisten Burial: ”[Burial] is a re-dreaming of the past, a condensation of relics 

of abandoned genres into an oneiric montage. His sound is a work of mourning rather than melancholia, 

because he […] refuses to abandon the hope that it will return.”  Detta citat kan tyckas vara specifikt till 13

de melankoliska låtar som spökar av bortglömda genrer som Burial skapar, men innehållet är också, som 

vi kommer att se, applicerbart utöver detta. För det bör argumenteras för att ingen konst kan skapas i ett  

 Fischer, M. (2014). Ghosts Of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester: Zero Books, s. 13

103.
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vakuum, och vi kommer därför speciellt se hur spökena av äldre rap fortfarande hemsöker den nya 

rappen. Som Fisher skriver, även denna gång angående Burial, ”Burial is haunted by what once was, 

what could have been, and - most keenly - what could still happen.”  För att få en korrekt och 14

nyanserad bild av förändringarna inom genren måste vi också undersöka vad som binder den samman 

med sitt förflutna. Vi kommer göra detta genom att undersöka genrens signifiers. Umberto Eco förklarar 

semiotikkonceptet följande: ”ett uttryck förblir endast flatus vocis tills det sätts i samband med sitt 

vedertagna innehåll genom en referens till en given kod.”  Detta säger såklart sig självt. Ett ord som 15

”bord” innehåller bara mening för att vi gett det en referenspunkt som är en möbel. Men förutom att vara 

en essentiell funktion inom språkbruk är dessa koder relevanta när man tittar på genre, då det ofta finns 

ord eller återkommande troper som läsare (eller lyssnare) antingen förväntas, eller borde, vara bekanta 

med. Ett exempel inom rappen kan vara vara när Kevin Gates i sin låt ”I Don’t Get Tired” säger: ”Six 

weeks ago I just purchased a foreign.”  Grammatiskt fungerar inte meningen då det slutar på ett 16

adjektiv som inte beskriver någonting. Den som är bekant med genren, eller kanske bara det kulturella 

ramverket, vet att ”foreign” är slang för en utländsk bil. Men analysen slutar inte där utan vi måste också 

undersöka det som Eco kallar ”en given kod”, för en utländsk bil symboliserar någonting. Den utländska 

bilen kommunicerar med lyssnaren utöver själva ordet: den symboliserar rikedom, makt, inflytande och 

europeiskt sofistikerade (då dessa utländska bilar populära inom genren ofta är italienska) sportbilar. Det 

är därför viktigt att undersöka det i förhållande till genre eftersom just rappen innehåller många 

referenser till koder, och att dessa koder måste packas upp för att man ska kunna förstå textens fulla 

mening.  

 Ibid s. 98.14

 Eco, U. (1991). Modelläsaren. I Entzenberg, C. & Hansson, C. (red.) Modern litteraturteori: Från rysk formalism till 15

dekonstruktion del 2. Lund: Studentlitteratur, s. 120.

 Genius. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/Kevin-gates-i-dont-get-tired-lyrics [2018-05-11]16
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2.1 Yung Lean & Nas 

Yung Lean, som tidigare nämndes, är från Stockholm. Hans pappa är författare och översättare av fransk 

litteratur och hans mamma arbetar inom mänskliga rättigheter.  Denna uppväxt är knappast normen när 17

man diskuterar rappare med internationell genomslagskraft, varken när det kommer till ekonomisk och 

akademisk uppväxt eller nationalitet. Följande den rådande normen, å andra sidan, blev Yung Lean känd 

genom att producera och skapa musik självständigt (samt tillsammans med sina vänner under 

samlingsnamnet Sad Boys) och därigenom organiskt samla på sig lyssnare via internet (framförallt 

genom hemsidor som SoundCloud och Youtube). Internet blir ett eget ekosystem för rappare (och andra 

konstnärer) då de kan bli populära på sociala medier som hänvisar till deras musik, och att musiken 

sedan hänvisar tillbaka till deras sociala medier. Journalisten Duncan Cooper skriver för musikjournalen 

The Fader, efter släppet av Yung Leans första skiva Unknown Death 2002, att debuten ”was an instant if 

divisive sensation […] Here was this baby-faced white kid with a foreign accent and a strangely lazy 

flow, rapping with a simple formula, more or less: drugs, depression, and offhand references to pop 

culture.”  Cooper kommenterar även insiktsfullt i samma stycke, när Yung Lean uttrycker att hans val 18

av genre endast har att göra med slumpmässiga omständigheter, att:  

 This is a fairly common statement from white rappers: cheap software is the     

 new power chord, and rapping is simply what’s relevant now. But it’s an idea     
 that also comes from a privileged position, one that sidesteps rap music’s origin, 
 so founded on the black, brown and Latino experience - and the experience in     
 America, at that. Lean may have been born into world that loved rap, but he can     
 only ever approach it as an outsider. 

Detta ser vi många spår av i Yung Leans musik. Trots sin stämpel som en outsider, och det faktum att 

han inte är från samma kultur som skapade genren han utövar, så är han onekligen influerad av den. Bara 

hans namn, Yung Lean, vars första del följer rap traditionen av artistnamn med referenser till rapparens 

storlek eller ålder, och vars andra del är en referens till en drogcocktail bestående av kodein och 

prometazin tillsammans med läsk och upplöst godis som populariserades i, och senare blev synonymt 

med, rappen av gruppen Three 6 Mafia och rapparen Lil Wayne i början och mitten av 2000-talet. Yung 

Lean, vars riktiga namn är Jonatan Leandoer Håstad, refererar alltså utanför sin sociala, politiska och 

nationella sfär men till något som han ändå blivit bekant med via den internationella populäriseringen av  

 Cooper, Duncan. Yung Lean’s Second Chance. The Fader. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.thefader.com/2016/06/16/17

yung-lean-warlord-interview [2018-04-20]

 Cooper, Duncan. Yung Lean’s Second Chance. The Fader. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.thefader.com/2016/06/16/18

yung-lean-warlord-interview [2018-04-20]
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hiphopen. Detta är även någonting som vi ser i hans texter. I texten till låten Kyoto blandar Yung Lean 

referenser och influenser. Vi ser lite av hans säregna, individuella stil med referenser till popkultur och 

tv-spel: 

 Squad see me crusin’, crusin’ in my go kart, 

 I’m War hoe, I’m Warhol,  
 I’m Wario when I’m in Mario Kart  19

Vid ett tillfälle nämner han även någonting som kan anses referera till hans egen outsiderstatus inom 

genren genom att säga: 

  

 Out in Narashino and I see my own white shadow,  

 A tad too close, rad with a bad diagnose 

Skuggor, i sig, kan metaforiskt ha många betydelser, men det mest relevanta i texten ovan är att hans 

skugga är vit. Detta kan läsas som att Yung Lean refererar till sig själv som en vit person i en svart genre 

genom att kalla någonting som är svart för vitt.  

 Han gör även direkta och indirekta referenser i texten till annan musik och andra rappare, som att 

till exempel hänvisa till den svenska elektroniska duon The Tough Alliance, ”Koka Kola veins, i’m 

insane/ trip to memory lane” (Koka Kola Veins är en av duons populäraste låtar) och den legendariska 

rapparen Jay-Z genom att säga, ”Empire of my state of mind” (ett av rapparens mest kända album). Han 

nämner även vid ett annat tillfälle rakt ut grundaren till det löst sammansatta hiphop kollektivet Wu-

Tang Clan genom att säga ”Pumping RZA”. Referenserna till hiphopen genomsyrar texten trots Yung 

Leans outsiderstatus. Detta pekar på genrens globalisering men också hur Yung Lean, som outsider, inte 

endast influeras av andra rappare, någonting som bör vara naturligt och oundvikligt. Yung Lean 

återkommer också till en signifier till allt från dekadens, överflöd och status inom genren, vilket är 

referenser till både droganvändning och pengar:  

 Coke-filled nose, too weird for them other fuckboys,  

 […] 
 I’m smoking loud with my lost boys,  

 Genius. Yung Lean - Kyoto. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/2536585 [2018-04-20]19
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 All this money don’t make me sad though 

Om detta skriver Marcyliena Morgan i sin artikel, ”’The world is yours’: the globalization of hip-hop 

language” i den akademiska tidskriften Social Identities. Morgan skriver: ”Irrespective of where in the 

world one finds hip-hop, it incorporates local and national languages and varieties as well as nationally 

and culturally marked symbols that represent space, place and context.”  Det Yung Lean gör borde 20

tillskrivas det ”internationella språket” av den globala hiphopen. Det finns en form, det finns vissa 

förväntningar på utövaren och texten, och Yung Lean fyller dessa förväntningar. Det är däremot de 

lokala referenserna som fattas i Yung Leans texter, och kanske framförallt i Kyoto. Förutom att vid ett 

tillfälle nämna Europa finns det inga direkta spår av en ”lokal” identitet i texten. Yung Lean rappar även 

på engelska istället för på svenska vilket ännu mer suddar ut den lokala identiteten, framförallt eftersom 

det redan finns en etablerad svensk hiphop scen. Däremot bör det anses att det snarare är saknaden av 

vissa signifiers kopplade till rap genren som gör den lokal. Vi ser till exempel inga referenser till vapen 

eller våld (dessa är, så klart, inte nödvändiga men de är onekligen ett trop inom genren) vilket är logiskt 

då Sverige inte har samma vapenkultur som USA där genren grundades. Och även om texten stundtals 

innehåller både klädmärkes- och pengar fetishering (märket Nike nämns vid ett tillfälle) så är det inte 

alls i samma utsträckning som kan förväntas av genren och artisterna nedan. Vissa delar av detta måste 

självklart tillskrivas Yung Leans individualitet som konstnär men det är även logiskt om man arbetar 

under tesen att direkt fattigdom skapar ett fetishaktigt uttryck kring materialitet. Yung Lean, som svensk 

och därmed uppvuxen i en välfärdsstat samt med föräldrar som är akademiker, har nog aldrig upplevt 

fattigdom på samma sätt som sina amerikanska motsvarigheter. Just märket Nike blir här intressant 

eftersom det onekligen vittnar om kommersialism i texten (eftersom det överhuvudtaget nämns), men 

Nike kan knappast kallas för varken extravagans, överflöd eller lyx. 

 På andra sidan spektrumet så har vi Nas, född Nasir Jones. Det kan vara lätt att underskatta hur 

populär Nas är inom genren. Hans status som textförfattare är såpass högt ansedd att en stående 

diskussion på många onlineforum handlar om huruvida han borde vinna nobelpriset i litteratur. 

Professorn Andrew Warnes noterar i en intervju med musikmagasinet Noisey angående att en rappare 

skulle kunna vinna nobelpriset i litteratur att:  

  

 The African-American tradition cultural tradition is often rooted in the expression of    

 human identity against the odds. That’s what African-American culture often does  

 Morgan, M. (2016). ’The world is yours’: the globalization of hip-hop language. Social Identities, 22 (2), s. 135.20
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 […] It’s the artist asserting his or her right not just to exist but right to feeling, to     
 emotion, in the face of massive racist oppression  21

Detta är en bra definition när man kollar på Nas musik, framförallt i jämförelse med Yung Lean, två 

artister vars enda egentliga gemensamhet är genren de båda är verksamma inom. Nas första album, 

Illmatic (1994), anses vara ett av genres bästa och journalisten Rob Marriott kallar det ”the crown jewel 

of the mid-’90s classics that still define the genre” samt att det ”forever transformed the landscape of 

East Coast hiphop.”  Från albumet Illmatic ska vi undersöka skivans andra låt, N.Y. State of Mind.  22

 Nas börjar låten med: 

 Rappers, I monkey flip ’em with the funky rhythm I be kickin’, 
 Musician inflictin’ compositions of pain,  
 I’m like Scarface sniffin’ cocaine,  
 Holdin’ an M16, see with the pen I’m extreme  23

Det är en skrytsam början som indikerar att Nas anser sig själv vara bättre än andra rappare (en vanlig 

trop in genren). Han refererar även popkulturellt genom att nämna filmen Scarface (1983) vars handling 

(uppgången och förfallet av en invandrarson inom knarkhandeln i USA) kanske känns bekant för någon 

som växt upp under samma omständigheter som Nas. Han nämner även sin egen konstform genom att 

säga ”see with the pen I’m extreme” i samma versrad som han nämner automatvapensmodellen M16 

vilket troligen är en referens till ordspråket att pennan är starkare än svärdet. Längre in i låten kommer 

de världs- och situationsskildringar som Nas är känd för. Han skildrar hur våldet eskalerat inom 

knarkförsäljningen: 

 It’s like the game ain’t the same,  

 Got younger niggas pullin’ the triggers, bringin’ fame to their name,  
 And claim some corners, crews without guns are goners,  
 In broad daylight, stick-up kids, the run upon us 

Våldet har eskalerat och förövarna blivit yngre. Dessutom är allt fler beväpnade och våldet håller sig inte 

endast till nattetid. Vi ser här hur Nas själv kommenterar på förändringen han ser runt sig. Våldet blir 

inte bara brutalare utan det blir också en större del av vardagen. Detta vittnar om en större  

 Hakki, Tim. (2017). What Will It Take for a Rapper to Win a Nobel Prize? 1 maj. Noisey. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://21

noisey.vice.com/en_us/article/4xpywd/could-a-rapper-ever-win-the-nobel-prize-in-literature [2018-05-12]

 Marriott, Rob. (2013). 10 Ways Nas’ ”Illmatic” Changed Hip-Hop. 19 April. Complex. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://22

www.complex.com/music/2013/04/10-ways-nas-illmatic-changed-hip-hop/ [2018-05-12]

 Genius. Nas - N.Y. State of Mind. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/Nas-ny-state-of-mind-lyrics [2018-05-12]23
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desperation som eskalerar omständigheterna. Det tycks också vittna om en rivalitet ”claim some corners, 

crews without guns are goners”, vilket indikerar fler gäng. Fler gäng bör också argumenteras vara ett 

direkt resultat av fler personer satta i desperata omständigheter. Vi kan även se mer av klass- och 

rasskildringen senare i låten:  

 Young bitches is grazed, each block is like a maze,  

 Full of black rats trapped plus the island is packed,  
 From what I hear in all the stories when my peoples come back,  
 Black, I’m living where the nights is jet-black,  
 The fiends fight to get crack 
 […] 
 Life is parallel to Hell, but I must maintain,  
 And be prosperous, though we live dangerous,  
 Cops could just arrest me, blamin’ us: we’re held like hostages  

Nas liknar svarta personer med råttor som är fast i en labyrint av korsande gator i 

låginkomsttagarområdena. Den överbefolkade ö som han nämner är troligen en referens både till New 

York samt det lokala fängelset Rikers Island. Tonalt är skildringen splittrad. Nas berättar om de hårda 

omständigheterna han har växt upp under, hur ungdomar tvingas in, av omständigheter, i kriminalitet 

och våld och hur de faller offer för orättvis behandling av poliser. Detta faller sig som en naturlig 

samhällsskildring av en poet från gatan. Splittringen sker i glorifieringen av det kriminella gatulivet som 

han samtidigt associerar som dåligt samt fetischism kring materialitet. Denna fetischism kan vi se sedan 

då Nas säger: 

 Be havin’ dreams that I’m a gangsta,  

 Drinkin’ moëts, holdin’ TEC’s,  
 Makin’ sure the cash came correct, then I stepped,  
 Investments in stocks, sewin’ up the blocks to sell rocks,  
 Winnin’ gunfights with mega-cops 
 […] 
 And lamp like Capone, with drugs scripts sewn, 
 Or the legal luxury, rings flooded with stones, holmes 
  […] 
 I’m an addict for sneakers 

Denna åtrå efter att besitta när man aldrig haft någonting ter sig naturlig. Men vi får igen undersöka 

kontrasten som Nas själv positionerar. Han oroar sig över hur våldet eskalerar och hur de våldsutövande  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blir yngre, men har själv fantasier av överflöd som han direkt associerar med kriminaliteten; ”Be havin’ 

dreams that I’m a gangsta” samt ”lamp like Capone.” Nas både hyllar och kritiserar kriminaliteten 

samtidigt. Det bör därför argumentras att han, på grund av de ekonomiska omständigheter han växt upp 

under, kanske ser just kriminaliteten som den enda vägen till överflödet. 

 Så hur skiljer sig dessa rappare från varandra rent textmässigt, samt hur har detta skett? En 

första, relativt, enkel och tydlig observation är att de båda gör referenser till popkultur i olika 

utsträckningar, men vi kan börja med att kolla på rimschemat. Yung Leans rimschema är, som nämndes 

tidigare, relativt enkelt. Rimmet ligger på varje menings sista ord och följer mönstret ABAB, för att 

ibland brytas med AABB. Det passar rent genre- och musikmässigt. Yung Leans stil är lös och flytande - 

nästan psykedelisk eller drömmande - medan Nas är mer disciplinerad och organiserad, och därför mer 

komplex. Medan en del av Yung Leans text kan se ut såhär: 

 Ta-take it easy, yeah we getting it,  

 BBC pants yeah I’m getting rich,  
 All this love I’m melting it,  
 Don’t let me down I’m not meant for it  

Ser Nas text ut såhär: 

 Niggas be runnin’ through the block shootin’ 

 Time to start the revolution, catch a body, head for Houston,  
 Once they caught us off-guard, the MAC-10 was in the grass and,  
 I ran like a cheetah, with thoughts of an assassin 

Yung Lean rimmar återkommande på enstavelseordet ”it” medan Nas rimscheman är mer komplicerade 

än så. ”Through the block shootin’” rimmar på ”head for Houston”, medan ”shootin’” är ett inrim på 

”revolution”. Följaktligen rimmar ”in the grass and” på ”thoughts of an assassin.” Dessa skillnader kan 

främst tillskriva genrer och avsikter. Det handlar därför mer om estetik och stil, och skillnaderna bör 

behandlas så som skillnader mellan t.ex. James Joyce och Ernest Hemingway.  

 Den största, och viktigaste, skillnaden ligger i texternas innehåll. Som diskuterades tidigare kan 

Yung Lean endast betraktas som en outsider inom genren där Nas bör anses som det bästa exemplet. 

Mads Krogh och Birgitte Stougaard Pedersen skriver om detta i introduktionen till boken Hiphop i 

Skandinavien: ”Hiphopkulturen praktiseres verden over af lokale grupper, som samtidigt forstår sig som  

	 	       14



del af et globalt hiphopfællesskap.”  Denna beskrivning är speciellt relevant vad gäller likheter i det 24

textmässiga innehållet, då det finns vissa kulturella innehåll i Yung Leans texter som bör anses kopplade 

till globaliseringen av hiphopen som fenomen. Här blir det även relevant att undersöka textens signifiers. 

Som exempel kan vi undersöka de popkulturella referenserna nämnda ovan. När det kommer till filmer 

som Scarface eller tv-spel handlar det inte bara om den individuella artistens singulära intressen eller 

mediala preferenser, utan snarare vad dessa kommunicerar. Filmen Scarface har en speciell kulturell 

relevans inom hiphopkulturen av många anledningar. Inte bara på grund av dess gangstertema, men 

också genom handlingen: Framgången och kollapsen av invandrarsonen som bygger ett imperium på 

knarkhandeln. Det bör argumenteras för att karaktärer som har huvudrollen i Scarface får en speciell 

kulturell knytpunkt av dessa anledningar. Han är en person som, trots sin sociala och ekonomiska status, 

lyckas samla på sig pengar, inflytande och respekt. Eftersom den lagliga vägen till att klättra på 

klasstegen är svår eller omöjlig att nå för vissa så finns det naturligt en viss hjältedyrkan hos personer 

som gör det utanför systemet och, därför, lagen. För Nas, vars texter behandlar att växa upp i hårda 

områden där tung kriminalitet är en del av vardagen, och som själv säger: ”somehow the rap game 

reminds me of the crack game” , borde protagonisten i Scarface ses som både förebild, varning och 25

intertext. Filmen i sig blir, på detta sätt, en signifier. 

 I Yung Leans fall, en outsider i förhållande till den världen, fungerar referenser till tv-spel på ett 

liknande och mer autentiskt sätt till hans uppväxt och sociala kulturram. Inte bara som en signifier till 

hans publik med liknande intressen, men som estetik, dekadens och nostalgi. Genom att inte bara 

referera till tv-spel i sin helhet, eller ett specifikt spel utan också en karaktär i ett specifikt spel (”I’m 

Wario when I’m in Mario Kart”) så kommunicerar Yung Lean, till de som är bekanta Mariospelens 

universum att han är en skurk. Just tv-spel passar också in som en signifier dels för populariseringen och 

utvecklingen av tv-spel som kultur i åren mellan Nas och Yung Lean men också som en indikation på de 

sociala och kulturella skillnaderna mellan deras uppväxter.  

 Skillnaderna mellan låtarna är tydliga både musikaliskt och textmässigt även om de ligger inom 

samma genre. Det är rättvist att säga att Yung Lean är mer innerlig och introvert medan Nas är mer 

utåtriktad och kritisk. Som diskuterats ovan faller detta sig naturligt då artisterna själva är väldigt olika. 

Men det är intressant att undersöka Yung Leans texter som en del av, för att parafrasera, det globala 

hiphopbrödraskapet. Krogh och Stougaard Pedersen skriver att via globaliseringen av hiphop har också 

publiken blivit globaliserad, vilket innebär att ”’Poptøser’ og ’rockdrenge’ kan også høre hiphop og gøre 

det mere end nogensinde. Således er dagens ’hiphopper’ ikke nødvendigvis én som breaker, rapper eller  

 Stougaard Pedersen, B. & Krogh, M. (2008). Hiphop i Skandinavien. [Elektronisk]. Aarhus: Aarhus University Press. 24

Tillgänglig: Ebrary, s. 11.

 Genius. Nas - Represent. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/Nas-represent-lyrics [2018-05-12]25
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’skriver’ sig vej ud af ghettoen.”  Det är här Yung Lean kommer in i bilden. Som rappare är han inte en 26

produkt av sina omständigheter, utan han är en produkt av genrens globalisering. För Yung Lean kan 

inte, och försöker inte, rappa så som genren skapades: en desperat artikulation av svåra ekonomiska- och 

rasomständigheter. Förändringen har skett med globaliseringen. Yung Lean kan rappa om hur det är att 

vara ung och svart i New York lika mycket som Nas kan rappa om att vara vit i Stockholm och genom 

detta ser vi förändring. Yung Lean rappar om tv-spel, han rappar om sin depression, sina känslor och 

knark (där fokuset är på konsumtion och inte försäljning). Däremot förlitar sig Yung Lean på signifiers i 

samma utsträckning, och med samma mål, som amerikanska genreutövare. I låten Kyoto säger han, till 

exempel, ”Catch Lean and Sad Boys/ Out in Europe, sippin’ cristal.” ”Cristal” som Yung Lean nämner är 

ett speciellt märke av champagne som blivit associerad med rappen. Journalisten Akin Ojumu förklarar 

signifieraspekten väl genom att skriva ”At $400 a bottle […] it has become the liquid equivalent of 

Versace or Ferrari. Sipping Cristal is like gulping Gucci, it shows that you’re living the platinum club 

lifestyle.”  Det är anmärkningsvärt att denna aspekten av rapkulturen, en kultur som Yung Lean står 27

utanför i, fortfarande finns kvar i hans texter. Ojumu citerar redaktören på det amerikanska hiphop-

magasinet Source som säger: ”Hip-hop culture is very aspirational, so when someone that you look up to 

endorses a brand on record, it makes you want to have it.” Med detta i åtanke blir frågan om Yung Lean 

nämner Cristal som en signifier för hans framgång, eller om han säger det som någon som är en produkt 

av hiphopens globalisering? Det bör argumenteras för att det Yung Lean gör är att spela en roll: han 

beter sig så, och refererar till samma saker, som rapparna han själv lyssnar på. Är hans texter hemsökta 

av rappens kultur, eller är det ett aktivt val?  

  

 Stougaard Pedersen, B. & Krogh, M. (2008). Hiphop i Skandinavien. [Elektronisk]. Aarhus: Aarhus University Press. 26

Tillgänglig: Ebrary, s. 11.

 Ojumu, Akin. (2002). Hiphop. 8 sep. The Guardian. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/27

2002/sep/08/foodanddrink.features5 [2018-05-12]
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2.2 Lil Pump & The Notorious B.I.G  

Det är svårt att hitta pålitlig information om rapparen Lil Pump. Det är inte så konstigt när man tänker på 

den okonventionella vägen generationen av SoundCloud-rappare tar till kändisskap. Utan skivbolag, 

managers eller agenter som försiktigt ser över och finkammar deras profiler och offentliga personan  

(alltså gör dem tillgängliga för allmänheten) så får man läsa igenom intervjuer och pussla ihop bitarna 

själv. Den 17-åriga rapparen kommer från södra Florida och när han blir ombedd i en intervju med 

tidningen XXL att berätta någonting om sig själv som få vet så säger han: ”I be sober in the mornings, 

sometimes.”  Lil Pump (fortfarande i tandställning) passar perfekt in i dekadens-hyllandet som blivit en 28

del av SoundCloud-scenen. Trots sin unga ålder har han regnbågsfärgade dreadlocks, tatueringar både på 

halsen och i ansiktet samt en droganvändning som är väldokumenterad både i hans musik och på hans 

olika sociala medier. Hans enorma framgång kan verka förvånande och är kanske speciellt intressant 

eftersom han i samma intervju med XXL berättar att han varken hade intresse av att, eller planer på att 

börja, rappa innan 2016. 2016 var också året då han laddade upp sina första låtar på SoundCloud, LIL 

PUMP och ELEMENTARY, som tillsammans har mer än 40 miljoner spelningar . Det är dock hans låt 29

Gucci Gang som vi ska undersöka. Låten har blivit en succé av proportioner som är svåra att förstå. 

Videon till låten, där Lil Pump går runt på en högstadieskola med en tiger och bjuder eleverna på diverse 

droger, har spelats på Youtube nästan 700 miljoner gånger på 6 månader . Trots sitt inflytande, och sin 30

förmåga att snabbt hitta popularitet via en speciell nisch säger Lil Pump själv då han i Noisey blir 

ombedd att definiera rörelsen han själv är i spetsen av: ”Ignorant. I mean you can call that shit whatever 

the fuck you want.”  31

 Med beskrivningen av Lil Pumps persona i åtanke, låt oss undersöka texten till hans musik. Den 

är aningen repetitiv och, likt Yung Leans Kyoto, innehåller den inte så komplexa rimscheman. Texten är 

också strösslad med dadaistiska utrop och inlägg. Refrängen lyder som följer: 

 Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang),  

 C.M, Emmanuel. (2017). The Break Presents: Lil Pump. 28 Apr. XXLmag. [Elektronisk]. Tillgänglig: ]http://28

www.xxlmag.com/news/2017/04/lil-pump-the-break-interview/ [2018-05-16]

 SoundCloud. Lil Pump. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://soundcloud.com/wavey-hefner/tracks [2018-05-16]29

 Youtube. (2017). Lil Pump - ”Gucci Gang” (Official Music Video). [Elektronisk]. https://www.youtube.com/watch?30

v=4LfJnj66HVQ [2018-05-16].

 Noisey. (2017). Reading This Interview with Lil Pump and Smokepurpp Will Make You Stupider. 9 Aug. Noisey. 31

[Elektronisk]. Tillgänglig: https://noisey.vice.com/en_uk/article/kzze73/reading-this-interview-with-lil-pump-and-
smokepurpp-will-make-you-stupider [2018-05-16]
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 Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci Gang) 
 Spend three racks on a new chain (huh?),   
 My bitch love doing cocaine, ooh (brr),  
 I fuck a bitch, I forgot her name, yuh (yuh yuh),  
 I can’t buy no bitch no wedding ring, ooh (nope),  
 Rather go and buy Balmains, ayy (brr)  32

Som vi ser rimmar refrängen på sista ordet men följer hela tiden rimmet på samma ord. Med hjälp av sitt 

udda och öppna uttal rimmar Lil Pump ”chain”, ”cocaine”, ”name”, ”ring” och ”Balmains.” Och där 

Yung Lean kan sägas fokusera mer på det cerebrala i sina texter så omfamnar Lil Pump reservationslöst 

dekadens och överflöd redan från början. Det handlar om droger, kvinnor, kedjor (”three racks” betyder 

tre tusen dollar) och Balmain, vilket är ett extravagant fransk klädmärke. Texten fortsätter med:  

 My lean cost more than your rent, ooh (it do),  

 Your mum still lives in a tent, yuh (brr), 
 Still slangin’ dope in the ’jects, huh (yeah),  
 Me and my grandma take meds, ooh (huh?) 

Det enkla rimschemat fortsätter AABB med enstavelserim på sista ordet. Hans droger kostar mer än din 

hyra och säljer fortfarande knark i ”the ’jects” vilket är slang for ”the projects”, alltså ett miljonprogram. 

Det som är speciellt intressant i drogromantiken är raden ”me and my grandma take meds”, framförallt 

med tanke på när han senare i låten refererar till  den smärtstillande receptbelagda opiaten Percocet. 

Vanligtvis brukar drogreferenser inom hiphop handla om cannabis och alkohol, alternativt kokain, och 

dessa har varit signifiers för genren, men på senare tid - och framförallt inom SoundCloud-scenen - har 

opiaterna tagit över. Det har inte heller varit begränsat till referenser eller skryt, utan också till öppet 

missbruk på den nivå att en av de andra huvudpersonerna inom SoundCloud rapparen, Lil Peep, 2017 

dog på sin turnébuss av en överdos på opiaterna fentanyl och Xanax . Det är en passande kommentar på 33

samtiden där opiatkrisen in USA orsakade 42.249 dödsfall på grund av överdos endast under 2016 . Här 34

ser vi alltså hur genren och dess signifiers förändras baserat på omvärlden, och att det även bör 

argumenteras att inställningen hos rapparna själva gått från ilska till likgiltighet över situationen deras 

omständigheter placerat dem i. Nas är kritisk mot samhället som gjort honom och hans omgivning till  

 Genius. Lil Pump - Gucci Gang. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/Lil-pump-gucci-gang-lyrics [2018-05-16]32

 Britton, L.M. (2017). Lil Peep’s cause of death revealed. 11 Dec. NME. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.nme.com/33

news/music/lil-peep-death-cause-revealed-2169907 [2018-05-18]

 CNN. (2018). Opioid Crisis Fast Facts. 27 Maj. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://edition.cnn.com/2017/09/18/health/34

opioid-crisis-fast-facts/index.html [2018-05-18]
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kriminella, Lil Pump verkar inte bry sig - eller kanske till och med njuter av det. Detta kan ses senare då 

han säger: 

 They kicked me out the plane off a percocet (brr),  

 Now Lil Pump flyin’ private jet (yuh),  
 […] 
 Lil Pump still sell that meth (yuh),  
 Hunnid on my wrist, sippin’ on Tech 

Trots sin framgång där han har råd att flyga på ett privat flygplan så säljer han fortfarande 

metamfetamin, och trots att han har en klocka för ett hundra tusen dollar (”hunnid on my wrist”) så 

använder han fortfarande opiater (”sippin’ on Tech”). En ytterligare anmärkningsvärd förändring när det 

kommer till opiaterna är att de som signifier fortfarande används på samma sätt som, till exempel, 

Cristal hade använts ett årtionde tidigare. Men opiater har inte samma extravaganta status som ett lyxigt 

märke champagne. Om koden tidigare därför handlade om att kommunicera ekonomisk framgång tycks 

koden nu istället kommunicera en viss dekadens associerat med missbruk och beroende.  

 Likt Nas är The Notorious B.I.G (förkortat till Biggie) en hörnpelare i den moderna definitionen 

av rap. Precis som Nas växte Biggie upp i ett ekonomiskt utblottat område i New York och var 

involverad i knarkförsäljning redan som tonåring.  Vid 24 års ålder blev Biggie dock mördad vilket 35

ännu inte är uppklarat, och han hann bara släppa två skivor (varav en släpptes postumt). Ironiskt nog så 

hette den enda skiva han släppte under sin livstid Ready to Die (1994) och den efter hans död Life After 

Death (1996). Låten vi ska undersöka är Ready to Die från skivan med samma namn. En jämförelse 

mellan Biggie och Lil Pump är speciellt intressant och relevant eftersom de, tillskillnad från Nas och 

Yung Lean, växt upp under liknande omständigheter. Det är svårt att hitta information om Lil Pumps 

uppväxt men baserat på hans texter har den innehållit tung kriminalitet samt missbruk, och likt Biggie 

tillhör också han en etnisk minoritet. Denna likhet är även varför just de är valda för analysen. Genren är 

mångsidig och en jämförelse mellan endast Nas och Yung Lean skulle bli för polariserad - så det är 

istället valda för sina olikheter. Biggie och Lil Pump, däremot, är valda just pågrund av sina likheter.  

 Biggie börjar låten våldsamt och intensivt, men med en väldigt tydlig skicklighet och teknik när 

det kommer till låtskrivande då rimschemat är komplext: 

  

 Rolling Stone. (2001). Notorious B.I.G. Bio. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.rollingstone.com/music/artists/35
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 As I grab the Glock, put it to your headpiece,  

 One in the chamber, the safety is off release,  
 Straight at your dome, holmes, I wanna see cabbage,  
 Biggie Smalls the savage, doing your brain cells much damage  36

”Headpiece” rimmar här med ”off release”, och på tredje raden finns ett inrim när ”dome” rimmar på 

”holmes”, samtidigt som ”cabbage” rimmar på både ”savage” och ”damage.” Detta liknar de flerstaviga 

rimmen och strukturen som också används av Nas mer än det liknar Yung Lean eller Lil Pump. Likt Nas 

skildrar Biggie också livet som han levt som hårt och våldsamt, samt hur det har gjort honom till den 

människan han är. Lil Pumps text vittnar om en frånvaro av eftertanke gällande de omständigheter som 

resulterat i det liv han lever. Biggie, å andra sidan, tar en mer allvarsam ton:  

 My shit is deep, deeper than my grave, G,  

 I’m ready to die and nobody can save me,  
 Fuck the world, fuck my moms and my girl,  
 My life is played out like a Jheri curl, I’m ready to die! 

Den allvarsamma tonen sträcker sig också utöver den ekonomiska verkligheten av hans uppväxt, och 

Biggie tycks inte romantisera kriminaliteten på samma sätt som Lil Pump: 

 As I sit back and look when I used to be a crook,  

 Doing whatever it took from snatching chains to pocketbooks  

Och senare:  

 I want it all from the Rolexes to the Lexus,  

 Getting paid is all I expected,  
 My mother didn’t give what I want, what the fuck? 
 Now I’ve got a Glock making motherfuckers duck  

Låt oss börja med att fokusera på raden ”doing whatever it took from snatching chains to pocketbooks.” 

Det är en intressant insikt i det glädjelösa i våldet. En person som ”gör vad som helst” är snarare i en 

desperat situation mer än någonting annat, och accepterar verkligheten av att behöva råna någon om hen 

så måste. Även här ser vi artikulationen och insikten i de ekonomiska och sociala problemen som skapar  

 Genius. The Notorious B.I.G. - Ready to Die. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/The-notorious-big-ready-to-die-36

lyrics. [2018-05-18]
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kriminaliteten Biggie tvingas delta i. Lil Pumps text visar inte samma reflektion över detta. Detta spår 

fortsätter i stycket citerat ovan genom att positionera att rikedomar och lyxobjekt (Rolex klockor och 

Lexus bilar) är vad han vill ha, någonting som följs upp med vad han måste göra för att kunna få dem, 

”now I’ve got a Glock making motherfuckers duck”. Men viktigast av allt är att undersöka det första han 

säger: ”as I sit back and look when I used to be a crook.” Han brukade vara en skurk men han hittade en 

utväg genom musiken. Om detta skriver Alf Rehn och David Sköld i sin artikel ”’I Love The Dough’: 

Rap Lyrics as a Minor Economic Literature”. Rehn och Sköld parafraserar Harvard professorn Cornel 

West och skriver att ”the entertainment industry, especially throughout the late 20th century, has been an 

option of hope for ’upward’ mobility for African-Americans […] the storytelling has often focused on 

money.”  Detta ser vi tydligt i Biggies text, framförallt eftersom hans samtid av att ha tagit sig uppåt på 37

den ekonomiska klasstegen genom sin konst placeras i jämförelse med vad han gjorde för att uppnå 

samma sak innan. Detta ser vi inte heller hos Lil Pump som, vilket nämndes ovan, fortfarande säljer 

amfetamin trots sin framgång. Båda rapparna använder sig av signifiers för att, i olika utsträckningar, 

symbolisera sin framgång. Men Biggie positionerar både det bra och det dåliga med det, och han sätter 

likaså in det i kontexten av sin uppväxt, medan Lil Pump endast kommunicerar överflödet av sin livsstil. 

Även om detta skriver Rehn och Sköld, ”Assuming that most rap artists come from modest means, or at 

least exist in a culture where economic hardship is seen as characteristic for lived experience […] having 

achieved financial success is not necessarily something one would keep quiet about.”  Detta är något 38

som kännetecknar alla ocean nämnda rappares texter. 

 Rehn, A. & Sköld, D. (2005). ’I Love The Dough’: Rap Lyrics as a minor economic literature. Culture & Organization, 11 37

(1), s. 19.

 Ibid s. 22.38
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3. Klassanalys: livsstil och värderingar  

 young rich niggas, we don’t come from no old money, we got a lot of new money  tho -   

 Migos (ft. Lil Uzi Vert), Bad and Boujee 

 Some people, they wanna do the right thing. I like doing the wrong thing!     

 Everyone’s always tellin’ me, ”yo, you gotta change…” I’m about stacking change   

 y’all! Stacking change! That’s it. Money! - Alien, Spring Breakers  

Om man går in på det sociala nätverket Instagram, klickar sig vidare till Lil Pumps profil och bläddrar 

tillbaka till inlägget som lades upp den 23 april 2018 så ser man Lil Pump ståendes (troligen) backstage 

på en av sina spelningar. I den korta videon bläddrar han igenom en ca decimeter tjock bunt av hundra 

dollarsedlar. Hans fingrar är täckta av tjocka och glittrande ringar, likaså är hans hals täckt av glittrande 

kedjor, en medaljong och på hans handled är en stor lyxklocka. På inlägget innan (uppladdat 21 april) 

poserar han mot en lila bakgrund i ett foto som liknar en katalogbild från högstadiet. Texten under bilden 

lyder ”Too much diamonds on neck think I might choke.” Alla bilder i flödet följer detta tema. Det är 

sportbilar, smycken, kläder, exotiska platser, enorma mängder kontanter och lika stora mängder droger. 

Det är en kaskad av överflöd. Det är för mycket. Det går ifrån att vara imponerande till att bli 

betydelselöst. Brunnen av pengarna och lyx som Lil Pump tycks ha tillgång till är bottenlös. Som publik 

för detta flöde får det en att undra vem det är riktat till, och varför. Är syftet att imponera? Är det att 

skryta? Är det att inspirera? Alla tre känns som möjligheter. Lil Pumps Instagramflöde, precis som hans 

musik, stämmer bra in på citatet från Rehn och Sköld ovan, om att framgång inom rappen inte är 

någonting att sticka under stolen med. Detta är sant när det kommer till alla rappare vi har diskuterat 

tidigare i uppsatsen. Allas texter innehåller referenser till överflöd: till rapparens personliga ekonomiska 

tillgångar (även om vissa gör det med restriktioner eller placerar det i jämförelse med sina tidigare liv). 

Skillnaden mellan dem är tydlig ovan. Rapparna från 1990-talet (åtminstone de som användes i denna 

uppsats) tycks ha en mer nyanserad syn på deras ekonomiska situationer. Biggie uttrycker hur personen 

han blev i jakten på inkomst och lyx (med andra orden jakten på att röra sig uppåt i klassamhället) var 

hänsynslös, kall och våldsam. Nas uttrycker en större skepticism till samhället runt honom: en 

medvetenhet om klass- och rasproblem i hans omgivning. Yung Lean och Lil Pump, däremot, har inte 

samma fokus på dessa problematiker. I Yung Leans fall kan detta delvis bero på att han inte har upplevt 

ekonomiska eller sociala motsättningar i den utsträckningen, utan att spåren av dessa som fortfarande 

finns kvar i hans musik istället beror på globaliseringen av genren. Lil Pump visar bara en sida av det, 

vad man skulle kunna kalla den positiva sidan - eller framgångssidan. Men även de delar som borde  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uppfattas som negativa, till exempel att han trots sin framgång fortfarande är involverad i knarkhandeln, 

tycks antingen vara positiva eller betydelselösa. För trots sitt djup och sin, till synes, stora insikt i båda 

sidorna av myntet när det kommer till kriminalitet och hur det kan resultera i ekonomisk framgång så 

glorifierar både Nas och Biggie onekligen ”gangsterpersonan” och gaturespekt. Men frågan är varför de 

skulle göra detta? Om båda två är uppväxta i områden med sociala och ekonomiska trauman, och har 

tagit sig ifrån dem vilket de själva erkänner varit deras mål, varför skulle de då sedan vända sig till en 

glorifiering? Borde inte den naturliga reaktionen vara en av avståndstagande och kritik? Svaret på detta 

kan vi hitta i Adam Krims artikel ”The Hip-Hop Sublime as a Form of Commodification”. Krims 

argumenterar att tidigare versioner av svart musik aldrig fokuserade på gettot som en form av 

autenticitet lika mycket som hiphopen gör . 39

 Krims menar att kommersialiseringen och det globala hiphopfenomenet positionerar den 

ekonomiska utarmningen av vissa geografiskt urbana delar av Amerika som en industri att tjäna pengar 

på i sig. Krims skriver:  

 The process can be described as follows: the commodified image of the ghetto     

 forms a libidinal object. This, in turn, leads - and here is the trick - to a surplus     
 value generated precisely from the commodification of a lack of value. In other     
 words, the music industry has found a way to refold some of the most abject     
 results of world economic production, through a direct transformation, to the most    
 fabulous multibillion-dollar wealth.  40

Rappare har, på detta sätt, kommersialiserat alla de dåliga saker de själva rappar om. Det ekonomiska 

och sociala förtrycket har i sig blivit en värdefull produkt. Krims argumenterar att detta blir cykliskt då 

situationen måste fortsätta vara värdelös för att innehålla värde. Krims skriver även om hur 

kommersialiseringen av det utan värde förstärks via innehållet i raptexter: ”[…] the most commonly 

invoked topics of rap sounds and the repeated injunctions to ’represent’ and ’keep it real.’”  Detta är 41

någonting vi ser tydligt, kanske framförallt mest uttalat av Nas och Biggie (Nas har en låt på sin Illmatic 

skiva som heter just ”Represent”). Det finns en viss autenticitet associerad med att komma från de 

omständigheter som Nas och Biggie gör. Det är någonting de bygger sin respekt på. De ”commonly 

invoked topics” som Krims skriver om är just de samma som ger rappen sin karaktär: droghandel, våld,  

 Krims, A. (2002). The Hip-Hop Sublime as a Form of Commodification. I Qureshi, R. (red.) Music and Marx: Ideas, 39

Practice, Politics. New York: Routledge, s. 66.

 Ibid s. 67.40

 Krims, A. (2002). The Hip-Hop Sublime as a Form of Commodification. I Qureshi, R. (red.) Music and Marx: Ideas, 41

Practice, Politics. New York: Routledge, s. 68.
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rån och stölder. Med andra ord skuggan av kapitalismen som ligger över områdena som både Nas och 

Biggie kommer ifrån. På detta sätt blir även kritiken av förtrycket en del av kommersialiseringen. Detta 

påminner om passagen ur Mark Fishers bok Capitalist Realism där Fisher diskuterar hur kapitalismen 

positionerat sig som normen, och är omöjlig att undvika: ”capitalism in general relies on this structure of 

disavowal. We believe that money is only a meaningless token of no intrinsic worth, yet we act as if its 

had a holy value.”  För kapitalismen är det irrelevant huruvida vi vet att den inte fungerar, eller om vi 42

avskyr den, eftersom vi fortfarande är mer eller mindre tvungna att använda den. Precis som att Biggie, 

plågad av det liv han levt, kan säga, i låten Suicidal Thoughts, ”when I die, fuck it, I wanna go to hell/ 

’cause I’m a piece of shit, it ain’t hard to fuckin’ tell”  och att värdet av det livet rent ekonomiskt ökar 43

genom försäljning som sedan leder till glorifiering eftersom den bidrar till autenticiteten. Även Nas 

börjar låten N.Y. State of Mind med att säga ”straight out the fuckin’ dungeons of rap/ where fake niggas 

don’t make it back” vilket placerar Nas som motsatsen av ”fake”, vilket är autentisk.  

 Så var passar generationen av rappare som Yung Lean och Lil Pump in i bilden? Ingen av dem 

skyltar med sina omständigheter på samma sätt som Biggie och Nas gör, och bör istället ses som en 

produkt av den sena kapitalismen efter den ekonomiska kollapsen 2008. I sin artikel ”Austerity Media” 

skriver Patrice Petro om hur media förändrades efter 2008. Han karaktäriserar hur den ekonomiska 

kollapsen, istället för att skyllas på banker, skylldes på olika regeringars slösaktiga spenderande samt att 

”they have argued that we have all lived beyond our means and now need to “tighten our belts.”  Petro 44

förklarar konceptet som följer: ”’Austerity media’ seems almost an oxymoron; commercial media tends 

toward consumption, while austerity is all about cutting back on consumption and debt.”  Petro följer 45

sedan upp med att diskutera reality TV, både hur det är billigt för kanaler att producera och därav 

maximera sin vinst och hur programmen ofta handlar om hushållsekonomi. Däremot så tar Petro upp två 

saker som är intressanta för denna diskussion. Det första är faktumet att en billigare produktion innebär 

en större vinst, vilket är speciellt relevant eftersom SoundCloud rappen kringgår produktionskostnaderna 

av ett skivbolag. Efter sin framgång har både Yung Lean och Lil Pump skrivit kontrakt med skivbolag 

men de började onekligen själva och nådde en publik på egen hand. Det finns även åtskilligt många 

rappare (och konstnärer samt underhållare av alla former) som lyckats hitta sätt att kapitalisera på 

faktumet att internet gett dem en koppling utan mellanhänder till sina fans. Den andra saken är 

verkligheten av att varken Lil Pump eller Yung Lean lever några strama liv rent ekonomiskt. Det tycks  

 Fischer, M. (2009). Capitalist Realism: Is There No Alternative? Winchester: Zero Books, s. 17.42

 Genius. The Notorious B.I.G. - Suicidal Thoughts. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://genius.com/The-notorious-big-43

suicidal-thoughts-lyrics [2018-05-18]

 Petro, P. (2016). Austerity Media. I Freguson, K. & Petro, P. (red.) After Capitalism: Horizons of Finance, Culture, and 44

Citizenship. New Jersey: Rutgers University Press, s. 90.

 Ibid s. 91.45
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istället vara så att de går raka motsatsen från ett stramt liv rent ekonomiskt till ett nästan nöjeslöst 

överflöd. Här återvänder vi till Mark Fisher som skriver:  

  

 A secret sadness lurks behind the 21st century’s forced smile. This sadness     

 concerns hedonism itself, and it’s no surprise that it is in hip-hop - a genre that has    
 become increasingly aligned with consumerist pleasure over the past 20-odd years - that    
 this melancholy has registered most deeply.  46

Det kan vara svårt att hitta den melankoli som Fisher pratar om hos Lil Pump, men den är mer 

närvarande i Yung Leans musik. Han börjar trots allt sin låt Kyoto med att säga ”I’ve got an empire of 

emotions” för att senare säga ”my heart and soul, yeah you tore it.” Men Yung Lean gör det även tydligt, 

som citerades ovan, att det inte är pengarna som gör honom ledsen. Däremot så ses melankolin snarare i 

just överflödet. Ackumuleringen av pengar och saker tycks vara utan tak och syfte. Det tycks inte finnas 

någon logisk slutpunkt, summa eller mängd saker då det räcker. Melankolin, som därför bör ses som en 

restprodukt av kapitalismens skapade behov av att ha och äga, kan då heller inte botas av kapitalismen 

själv. Det blir igen det cykliska som Krims nämner då kapitalismens frestelser av överflöd positionerars 

som det mest önskvärda (vilket skapar melankoli) men när det nås så föds en annan melankoli, en som 

snarare baseras på att överflöd endast leder till mer överflöd, eller förfall. Överflöd, i sig, blir en 

kommersiell vara - någonting som Lil Pumps Instagram-konto vittnar om.  

 Det är här relevant att undersöka vad överflöd innebär rent kulturellt och vart det härstammar 

ifrån. Som nämndes tidigare finns det en viss fascination inom hiphop kulturen för filmen Scarface. Men 

Scarface är en tragedi då den slutar i protagonistens förfall. Den är då bättre associerad med eran av 

hiphop som representeras av Biggie och Nas, med tanke på deras allvarligare ton och sin sociala samt 

personliga kritik. En film som är bättre att undersöka i association med kulturen av överflöd i samtiden 

är Harmonie Korines film Spring Breakers (2012), som passande nog handlar om en rappare. Men det är 

inte filmen i sig som är relevant, utan istället hur den hanterar just överflöd. Professorn Jenny Gunn 

skriver angående Spring Breakers att ”Korine’s film suggests that for the neoliberal subject of late 

capitalism, the real high, the highest high, is no longer found in the fantasy of the collective utopian orgy 

but rather in the driven and competitive pursuit of capital gain.”  Om vi bortser från den filmiska 47

referensen kan denna beskrivning appliceras på texterna uppsatsen hanterat utan friktion. Den ”utopian 

orgy” som Gunn nämner kan ses hos Nas samhällskritik (även spåret ”The World Is Yours” på skivan  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Illmatic förmedlar en viss positivism om en bättre framtid) eller Biggies kritik mot sig själv som ung och 

kriminell. För varken Lil Pump eller Yung Lean finns denna medvetenhet. Det handlar bara om 

överflödet, som Gunn beskriver som ”the highest high.” Även filmkritikern Izzy Black skriver om 

Spring Breakers i kombination med kulturen av överflöd och pekar på hur överflöd i filmen 

kommuniceras via olika tekniker (varav en är repetion) i syfte att ”present a culture of excess, 

debauchery and degeneracy, not one of comfort, glamor and allure. The emphasis is sensory overload, 

the effect is numbing, disorienting, overwhelming and exhausting.”  Denna repetition kan bland annat 48

ses i att Lil Pump säger låtens titel ”Gucci Gang” 48 gånger på låtens ca två minuter speltid och 

”numbing, disorienting” i Yung Leans sluddriga och dova uttal i kombination med den hypnotiska 

musiken. Men vad innebär detta? Det finns ingen anledning att tro att varken Lil Pump eller Yung Lean 

själva riktar kritik mot överflödet genom musikalisk repetion eller förvirring. Däremot så bör det 

argumenteras att detta snarare är vad som, ehuru omedvetet, kommuniceras till lyssnaren. För är det 

egentligen särskilt lockande? Framförallt med tanke på faktumet att Lil Pump positionerar sig själv, trots 

sitt överflöd, som någon involverad i kriminalitet. Detta innebär att överflödet inte tillåtit honom att 

klättra uppåt i klasstegen, och att kriminaliteten snarare är ett aktivt val och inte ett resultat av 

desperation. 

 Avslutningsvis måste vi undersöka vad som skapat denna fascination med kompromisslöst och 

onyanserat överflöd. Vi återvänder till Mark Fisher som skriver att kulturen tycks ha stagnerat under 

2000-talet, i vad han kallar ”the slow cancellation of the future.”  Fisher argumenterar att kultur, och 49

tydligast musik, har slutat utvecklas för att istället endast bli en arena för nostalgia. Fisher skriver: 

 In the last 10 to 15 years, meanwhile, the internet and mobile telecommunications    
 technology have altered the texture of everyday experiences beyond all      
 recognition. Yet, perhaps because of all this, there’s an increasing sense that     
 culture has lost the ability to grasp and articulate the present. Or it could be that, in    
 one very important sense, there is no present to grasp and articulate anymore  50

Varken Lil Pumps eller Yung Leans musik eller texter kan anklagas för att vara särskilt nostalgiska 

förutom vissa signifiers. Däremot kan det argumenteras att med utvecklingen av internet och teknologi, 

samt kulturell globalisering, så har kulturella influenser flutit samman och skapat en internationell  

 Black, I. (2014). The Wolf of Wall Street and The New Cinema of Excess. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://48

agentsandseers.wordpress.com/2014/04/08/the-wolf-of-wall-street-and-the-new-cinema-of-excess/ [2018-05-22]

 Fischer, M. (2014). Ghosts Of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester: Zero Books, s. 49

8. 

 Ibid s. 9.50

	 	       26



kulturell hegemoni. Samma sekund som en ny låt släpps så kan den lyssnas på över hela världen, vilket 

leder till att allting som blir populärt kommer efterliknas av andra i försök att nå samma popularitet. 

Kulturen blir på detta sätt fångad i den kapitalistiska strukturen eftersom att den musik som produceras 

är den som kan garantera mest intäkter, och den musik som kan garantera mest intäkter låter oftast som 

annan redan populär musik. Detta leder till en samtid som är svår eller omöjlig att artikulera eftersom 

det är otydligt vad den är, eller vad den står för. Det bör igen nämnas att SoundCloud modellen kringgår 

den traditionella musikindustristrukturen men att artisterna, som subjekt av den sena kapitalismen, 

fortfarande påverkas av den. Utvecklingen av teknologin och media påverkar också andra saker, som 

Fisher skriver när han diskuterar den marxistiske teoretikern Franco Berardi: 

 The combination of precarious work and digital communications leads to a     

 besieging of attention. In the insomniac, inundated state, Berardi claims, culture     
 becomes deeroticised. The art of seduction takes too much time, and, according to    
 Berardi, something like Viagra answers not to a biological but to a cultural     
 deficit: desperately short of time, energy and attention, we demand quick fixes   51

Det är här det bör argumentras att ledtråden till besattheten av överflödet ligger: den alltmer globala 

neoliberala kapitalismen. Den alltmer kapitaliserade världen sätter högre krav på sina invånare. Det 

förväntas att göras mer på kortare tid utan förlust av kvalitet. Distinktionen mellan arbetstid och privattid 

blir alltmer suddig. Personer förväntas vara egna företag och frilansa oavsett arbetsområde med 

utvecklingen av den så kallade ”gigekonomin”. Gamla institutioner, som t.ex. facket som skyddar den 

individuella arbetaren från kapitalet, blir allt svagare och förlorar inflytande. Detta sker samtidigt som 

kapitalet får mer inflytande och kontroll över individen. Enorma IT-företag samlar upp information med 

syftet att marknadsföra direkt till individer. Meddelanden och samtal som tycks privata samlas i bästa 

fall upp via metadata i marknadsföringssyfte och avlyssnas i värsta fall rakt av. Sociala medier 

uppmuntrar individer att arbeta gratis för dem genom statusuppdateringar som ger de individuella 

medierna information att sedan marknadsföra. En individ är inte längre enbart en konsument utan en 

prosument då den också oavlönat förväntas producera. Samtiden liknar en dystopi. Och i denna dystopi 

blir överflöd en hägring i öknen. Men det finns inte tid för kontext. Det finns inte heller tid för historien 

om vägen till överflödet eller de sociala och politiska implikationerna. Det finns bara överflödet och 

kommersialismen. Lil Pump och Yung Lean behöver inte berätta om hur sina liv var innan överflödet så 

länge de vittnar om hur bra det är på andra sidan. På detta sätt är SoundCloud rappen, med sin potential  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till ekonomisk autonomi men som fortfarande resulterar i det kapitalistiskt gynnande överflödet, en 

genre som passar in i vår samtid. 

Avslutning 

Som vi har sett så har det skett många förändringar inom rappen från 1990-talets Nas och The Notorious 

B.I.G. till 2010-talets Yung Lean och Lil Pump. Via en kortfattad historia har vi sett genrens födelse, och 

den historiska samt sociala och ekonomiska bakgrunden. Genom en jämförande analys mellan de olika 

generationerna av rappare, samt med hjälp av genrens signifiers, har vi sett hur de skiljer sig - men också 

på vilka sätt de fortfarande är sig lika. Avslutningsvis, för att förstå förändringarna i genren, har vi 

undersökt de ekonomiska och sociala omständigheterna hos utövarna. Genom detta har vi fått en insikt i 

hur både kulturella och samtida ekonomiska, samt sociala, skillnader har resulterat i förändringar i synen 

på överflöd och klass. Detta, som vi har sett, kommer ifrån den utökande kommersialiseringen samt 

globaliseringen av genren, men också den teknologiska och ekonomiska verkligheten av samtiden.   
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