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Abstrakt 

Denna studie har undersökt hur sociala problem beskrivs inom samtida svensk hiphopmusik. Syftet var att 

öka kunskapen om hur sociala problem formuleras. Därför har studien syftat till att undersöka vilken 

social problematik som beskrivs i hiphoptexterna samt hur och varför redogörelserna ser ut som de gör. I 

studien användes en innehållsanalys för att analysera 105 svenska hiphoptexter. Goffmans teori om stigma 

och Wacquants begrepp territoriellt stigma har applicerats vid analysen av de empiriska resultaten. 

Resultaten visar att svensk hiphopmusik tar upp sju sociala problem; missbruk, rasism, fattigdom, 

kriminalitet, utanförskap, prostitution samt hemlöshet. Dessa sociala problem beskrevs i texterna utifrån 

teman om förort och kamp. Slutsatserna visar att sociala problem fungerar stigmatiserande för individer 

och grupper och att detta stigma påverkar såväl livsval och uppfattningen av möjliga livsval. Studiens 

slutsatser utgör viktig kunskap för det sociala arbetets kontakt med utsatta människor. 

 

Nyckelord: Sociala problem, hiphop, utsatthet, stigma, territoriellt stigma, innehållsanalys, 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I samband med missförhållanden och orättvisor höjs då och då olika röster med olika agendor, för att 

uppmärksamma problem och få till stånd en förändring av något slag. Meuwisse och Swärd (2013) skriver att 

”Socialarbetarnas yrkesuppgift är att lösa sociala problem” (s. 17). Detta innebär att det sociala arbetet är 

beroende av att sociala problem identifieras och definieras för att kunna hjälpa de drabbade människorna. 

Vem eller vilka är det då som bidrar till att uppmärksamma och belysa sociala problem och driva på 

samhälleliga åtgärder för att lösa dessa? Vem sätter agendan för det sociala arbetet?  

 Enligt Loseke (2003) bidrar alla människor till att formulera sociala problem. Detta sker så fort vi 

försöker övertyga någon annan om att en viss fråga bör tas på allvar. När vi på något sätt agerar för att en 

annan människa ska tänka eller känna på ett visst sätt angående ett socialt problem är vi delaktiga i att 

konstruera det. Om flera människor påstår en sak tillsammans, exempelvis genom en organisation som arbetar 

för att social förändring, är vanligtvis chansen större att påverka än om vi påstår samma sak ensamma. Ofta är 

det starka grupper så som journalister, författare eller särskilda yrkesgrupper som genom olika kanaler 

(debattartiklar eller demonstrationer) lyfter fram ett problem som berör dem själva eller någon annan men det 

finns också andra grupper i samhället som inte har samma möjlighet att få sin röst hörd. Genom musik har 

orättvisor uppmärksammats och problem formulerats vilket senare bidragit till förändring. Lindgren (2009) 

menar att olika generationer präglas av sin tids populärkultur genom dess konstruerade funktion. På så sätt 

skapar populärkulturen, som i denna studie representeras av hiphopmusik, en form av kollektiv upplevelse och 

erfarenhet som bidrar till såväl sammanhållning som nostalgi, men i vidare mening utgör den en byggsten i 

individernas livsvärld. Hiphopen, som föddes i New York under 1970-talet, har sedan mitten av 80-talet ofta 

kommit att fungera som ett politiskt verktyg (Chang, 2005, Jeffries, 2014). Samhällskritik och redogörelser 

för sociala orättvisor har varit och är än idag en självklar del av musikgenren (Sernhede & Söderman, 2010). 

Hiphopmusik kan enligt Sernhede (2009, s. 12) fungera som ett sätt att analysera och problematisera den 

sociala verkligheten och genren diskuteras ofta, genom sin rapporterande funktion, i termer av “de svartas 

CNN” (Mahoney, 2010). Musiken kan bidra med språkliga redskap för att uppfatta och bearbeta sociala 

problem (Tickner, 2008) och genom dess konstruerande funktion är den väsentlig för hur och vad vi uppfattar 

som sociala problem.  

 

1.2 Problemformulering  
Denna studie kretsar kring olika sätt att se på och förstå sociala problem. Hur man ser på ett problem avgör 

sannolikt vad man vill göra åt det, om man vill lösa det eller inte och vilka insatser som man finner passande. 

Allt detta påverkar de människor som är drabbade av problemen och deras anhöriga eftersom de riskerar att 
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inte få den hjälp eller det stöd de behöver. Loseke (2003) skriver att problem som formuleras av starka 

grupper i samhället, såsom forskare och akademiker, tenderar att uppfattas som mer trovärdiga än andra 

grupper som uttalar sig om social problematik. Det finns uppenbara faror med att definitioner av social 

problematik värderas högre om de kommer från professionella än från andra grupper. Marsh (2002) skriver att 

brukaren måste känna sig förstådd och yrkesarbetaren måste svara på brukarens behov och definition av 

problemen (Marsh, 2002). Det sociala arbetet är därför beroende av andra perspektiv, perspektiv som speglar 

olika grupper i samhället, för att på bästa sätt kunna främja individens välmående. Sådana perspektiv kan fås 

genom att lyssna till vad människor med olika bakgrund och erfarenheter har att säga om sociala problem. I 

denna studie nyttjas svensk hiphopmusik som ett verktyg för att finna viktiga perspektiv på sociala problem. 

Genom hiphop som ett uttryck för bearbetningar av verkligheten i Sveriges förorter (Sernhede, 2002) kan 

hiphopmusiken ge en unik inblick i social problematik som kan gynna det sociala arbetet. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att öka kunskapen om sociala problem genom att studera hur sociala problem formuleras i svensk 

hiphopmusik.   

 

1.4 Frågeställningar  
1. Vilka sociala problem beskrivs i hiphoptexterna?   

2. Hur beskrivs de sociala problem som framkommer?  

3. Varför beskrivs sociala problem i texterna på de sätt som framkommer? 

 

1.5 Studiens relevans för socialt arbete 
Som vi tagit upp inledningsvis måste sociala problem definieras för att kunna lösas. Även fast alla människor 

bidrar till att formulera sociala problem är det oftast starka grupper i samhället som har bestämmanderätt. 

Detta då starka grupper ges störst utrymme i debatten och således får sätta agendan för socialt arbete. Därför 

ser vi det som viktigt att lyfta fram perspektiv från en grupp som vanligen inte ges lika stort utrymme. Genom 

hiphopmusikens funktion som analyserande och problematiserande av den sociala verkligheten (Sernhede, 

2009) ser vi goda möjligheter att fördjupa kunskapen om sociala problem genom att lyssna till de 

problemformuleringar som hiphopmusiken erbjuder. Valet att utvinna denna kunskap genom textanalys utgår 

från en förhoppning att nå kunskap som inte skulle nås genom intervjuer. Genom att studera populära 

hiphoptexter får vi tillgång till spridda konstruktioner som är skapade, inte för forskare eller socialarbetare, 

utan för lyssnarna. I socialtjänstlagens (2001:453) 1 kap. 1§ tredje stycke står det angående socialtjänstens mål 

att ”verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. För att i 
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enlighet med detta kunna värna om individen menar vi att olika perspektiv på sociala problem utgör 

nödvändig kunskap. Att enbart utgå från starka gruppers formuleringar av problematik går stick i stäv med 

målet att värna om individens självbestämmanderätt och integritet. Som socialarbetare befinner man sig i en 

maktposition där man vid möten med klienter måste ha förståelse för dess upplevelser och tankar för att 

gemensamt kunna uppnå en positiv förändring. Vidare kan man i socialtjänstlagens (2001:453) 3 kap. 1§ läsa 

att socialnämnden ska ”göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen”. Detta ska göras för att 

främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Likt ovan är det även här viktigt att socialnämnden 

lyssnar till vad olika grupper i samhället har att berätta, vilka problem de formulerar, för att därefter kunna 

bidra till förändring. Studien syftar härigenom till att undersöka viktiga perspektiv på social problematik 

för att på så sätt bidra med kunskap till det sociala arbetets teori och praktik. 
 

1.6 Avgränsningar 
I denna studie består det empiriska materialet av musiktexter författade av hiphopare där vi kommer 

undersöka redogörelserna av sociala problem. Vi har inom ramen för denna studie ingen möjlighet att 

verifiera huruvida hiphoparna upplever de sociala problem som återfinns i musiktexterna och det är heller inte 

vår ambition. Vi ställer oss bakom Gans (1974/1999) beskrivning då hen skriver ”att populärkultur återspeglar 

och uttrycker många människors estetiska, och andra, behov” (refererad i Lindgren, 2009, s. 42). Detta 

innebär att svensk hiphop, som populärkultur, kan uttrycka vad andra människor tycker och tänker om sociala 

problem. Med detta sagt intresserar vi oss inte för artisterna i sig. Snarare är det redogörelserna för sociala 

problem som är i fokus.  

1.7 Disposition 
Här presenteras uppsatsens disposition för att på så sätt guida läsaren genom de olika delarna. Kapitel ett 

inleds med en introduktion av forskningsämnet som mynnar ut i problemformulering och studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer ett avsnitt om studiens relevans för socialt arbete och avslutningsvis studiens 

avgränsningar. I kapitel två presenteras och motiveras val av de teorier som ligger till grund för analysen. 

Kapitel tre innehåller en sammanställning av den forskning som valts i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitel fyra börjar med en redogörelse för studiens vetenskapsteoretiska ansats och följs 

upp av en beskrivning över hur litteratursökningen gått till. Därefter följer datainsamling, urvalsprocess samt 

redogörelse över studiens metod; textanalys. Sedan följer ett stycke som behandlar språket i de hiphoptexter 

som utgör studiens urval. Vidare diskuteras olika forskningsetiska överväganden och därefter följer 

resonemang kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det fjärde kapitlet avslutas därefter med 

en metodologisk diskussion. Kapitel fem inleds med att redovisa studiens empiriska resultat och avslutas med 

en sammanfattning av dessa. I kapitel sex analyseras och tolkas resultatet med hjälp av teori. Därefter följer 
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kapitel sju som innehåller studiens slutsatser. I kapitel åtta tar vi ett steg tillbaka och försöker förstå 

slutsatserna genom en diskussion. Kapitlet och uppsatsen avslutas med förslag på forskning som aktualiserats 

i och med denna uppsats. 
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2. Teori 
Nedan presenteras den teori som senare kommer nyttjas för analys av det empiriska resultatet. 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. Teorin om stigma har valts för att fördjupa förståelsen av empirin där teorin kan bidra med 

kunskap om varför empirin ser ut som den gör. Vi vill alltså undersöka varför formuleringar av sociala 

problem är utformade på de sätt som framkommer i de analyserade hiphoptexterna. 

Förhållandet mellan denna studie och teori kan förklaras utifrån termer av induktiva tendenser. 

Bryman (2011) skriver att induktiv teori innebär att “man drar generaliserbara slutsatser på grundval av 

observationer” (s. 28). Induktion är motsatsen till deduktion som utgår från teori och hypotes för att därefter 

utföra en empirisk granskning. Induktion och deduktion utgör strategier vilka ofta rymmer drag av varandra 

varför Bryman (a.a.) redogör för vikten av att tänka på dessa strategier i termer av tendenser. Teorin om 

stigma applicerades först efter att data samlats in vilket gör att man bör se denna studie som induktiv snarare 

än deduktiv, men att den i strikt bemärkelse varken kan sägas vara renodlat induktiv eller deduktiv. Genom att 

vi valt teori efter att empiriska data samlats in öppnades för möjligheter att sakenligt söka en teori som kunde 

förklara datan. Genom texternas redogörelser för sociala problem som starkt sammankopplade med bostadsort 

uppfattade vi stigmateorin och begreppet territoriellt stigma som passande angreppssätt för att utföra denna 

underökning på mikronivå. Vi har nyttjat Goffmans originalverk om stigma och vidare utvecklat med Giddens 

(1987) och Perssons (2012) perspektiv på teorin för att skapa en heltäckande bild. I detta kapitel presenteras 

teorin om stigma för att återkomma som verktyg under analysdelen där den syftar till att besvara studiens 

tredje frågeställning: Varför beskrivs sociala problem i texterna på de sätt som framkommer? 

 

2.1 Teorin om stigma 

2.1.1 Stigma och dess konsekvenser 
Utgångspunkten i teorin om stigma är social interaktion och står enligt Persson (2012) i relation till hur 

individen “...hanterar, styr och visar upp sin identitet i interaktion med andra” (s. 130). Goffman (2001) 

beskriver hur samhällets rådande identitetsföreställningar, vad som räknas som normalt och onormalt, 

påverkar såväl de människor som tillhör normen som de som blir stigmatiserade. Människan socialiseras alltså 

in i samhälleliga föreställningar om det “normala”. Stigma används för att beskriva en “djupt misskrediterande 

egenskap” (a.a., s. 10) och bygger på att kategorisering sker vid möten med andra människor. En person kan 

stigmatiseras antingen på grund av kroppslig missbildning, karaktärsdrag eller genom ras, nation eller religion 

(a.a., s. 12). 
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Hur den stigmatiserade individen hanterar stigmat (informationskontrollen) beror på om hen är 

misskrediterad eller misskreditabel (Goffman, 2001, s. 12). Den misskrediterade kan inte dölja sitt stigma, 

denne kanske är mörkhyad, medan den som är misskreditabel bär på ett stigma som inte är tydligt vid första 

anblicken eller så är hen inte medveten om dess synlighet. Den som är misskrediterad utvecklar restriktioner i 

sitt handlande för att undvika spänningar i sociala kontakter på grund av sitt tydliga stigma. En misskreditabel 

person brottas med huruvida denne bör dölja sitt stigma eller ej vilket innebär en osäkerhet (a.a.). 

Desidentifikation innebär en handling där den stigmatiserade döljer sitt stigma, exempelvis genom språkliga 

förändringar eller prydligare klädsel i syfte att smälta in (a.a., s. 53).  

 

2.1.2 Identitet, ambivalens och grupptillhörighet 
Goffman (2001) skiljer mellan social identitet, personlig identitet och jag-identitet. De två förstnämnda 

uppkommer genom individens relationer och hur denne uppfattas i motsats till jag-identiteten, som visserligen 

påverkas av den sociala och personliga identiteten, men i mindre utsträckning påverkas av andras 

uppfattningar. Social identitet gäller själva stigmatiseringen medan personlig identitet är kopplad till 

hanteringen av stigmat (a.a.). Genom individens sociala och personliga identitet och ambivalensen där 

emellan kategoriseras och värderas dennes värld på olika sätt beroende på situation och tillfälle (a.a.). Den 

stigmatiserade upplever en identitetsnorm denne inte kan införliva varför en ambivalens gentemot det egna 

jaget uppkommer - antingen genom pendlingar i identifikation (mellan andra stigmatiserade individer och “de 

normala”) eller genom den naturliga kopplingen till andra stigmatiserade (a.a.). Individer med stigma tenderar 

att indela jaget i flera lager vilket kan leda till att individen nyttjar samma attityder som hen själv blir drabbad 

av fast gentemot grupper med värre stigma – den lomhörde kan med emfas påpeka att hen inte är döv (s. 118). 

Förhållandet mellan norm och stigmatiserad kan innebära ett undvikande och avståndstagande mellan 

individer (s. 20). Detta leder till att det kan skapas grupper med talföra representanter, lojala med gruppen, 

som för dess talan utåt i samhället (a.a.). Att sådana representanter uttrycker gruppens identitetsambivalens i 

exempelvis skrivet eller spelat material menar Goffman (2001) förekommer (s. 119). 

 

2.1.3 Invändning mot teorin om stigma 
En invändning som har riktats mot teorin om stigma rör i huvudsak det faktum att Goffman framför allt utgått 

från och studerat en amerikansk medelklass och i och ur det sammanhanget formulerat sina idéer (Giddens, 

1987). Hur pass överförbara hans tankar om interaktion kan vara till andra grupper, i andra delar av världen 

blir en intressant och befogad fråga. Enligt Giddens (1987) kan dock många samhällen ha nytta av hans tankar 

om interaktion och det är upp till forskaren att testa om idéerna är överförbara till andra sammanhang än den 

ursprungliga.  
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2.2 Territoriell stigmatisering 
Wacquant (2007) talar om en annan form av stigma som kan ”diskvalificera individer” beroende på 

bostadsort. Istället för att marginalisering och underordning är fördelad över alla arbetarklassområden tenderar 

vissa områden att uppfattas som kraftigt negativa av såväl invånarna själva som övriga samhälle. En sådan syn 

riskerar att cementeras genom såväl vardagsinteraktion, “hur kan du bo i det ghettot?”, som hur områdena 

skildras genom politik och i media. Oavsett sanningshalten orsakar sådana negativa föreställningar negativa 

sociala konsekvenser för invånarna. Territoriell stigmatisering existerar och befästs endast i relation till 

individernas geografiska uppehållsplats. Detta gör att territoriellt stigma kan döljas, försvagas eller till och 

med upphöra genom geografisk förflyttning. Denna form av stigma kan förstås som ytterligare ett lager på 

redan existerande stigma eftersom människorna i stigmatiserade bostadsområden vanligtvis förknippas med 

andra stigma som fattigdom och/eller etnicitet (a.a.). 

Wacquant (2007) beskriver hur människor i territoriellt stigmatiserade stadsdelar i Frankrike och USA 

känner skuld och skam och inte vill förknippas med det stigmatiserade området. För att dämpa sådana känslor 

kan stigmat fästas på övriga invånare i området genom att urskilja dessa som fattiga, missbrukare eller 

kriminella vilket bidrar till ytterligare tärande av det missgynnade bostadsområdet. Territoriell stigmatisering 

av områden genom en allmän syn på dessa som laglösa möjliggör särskilda åtgärder från myndigheter vilka 

kan avvika från såväl lag som sedvänja. Dessa åtgärder kan innebära, en enligt Louis medveten, 

destabilisering och ytterligare marginalisering av områdena.  

 

2.3 Stigma i denna studie - nya grupper, samma problem 
Persson (2012) beskriver hur samhället förändrats sedan Goffmans 60-tal, men att teorin är applicerbar än 

idag, om än med förändrad syn på vilka grupper som stigmatiseras. En växande skönhetsindustri bidrar till 

ökad utseendebaserad stigmatisering och Goffmans idéer beskrivs som synnerligen tillämpbara gällande 

människor med utländsk bakgrund på svensk arbetsmarknad. Wacquant (2007) bidrar med ytterligare 

perspektiv till teorin om stigma. Med hjälp av begreppet territoriell stigmatisering fördjupas innebörden av 

stigma genom att den belyser utsatta bostadsområden och dess invånare. Wacquant (2007) menar att 

segregerade områden med dåligt rykte existerar över hela världen och exemplifierar detta genom hur 

uppfattningen om vissa områden, som Tensta i Stockholm har en stigmatiserande verkan på stadsdelens 

invånare (s. 67f).  

 

2.4 Stigma vs social exkludering 
Valet av teori har för oss varit logiskt, men inte självklart. Social exkludering utgör ett möjligt angreppssätt på 

de empiriska resultaten. Payne (2008) skriver att social exkludering ”har fokus på hur stigmatiserade och 
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missgynnade individer ska få hjälp när det gäller att spela en viktigare roll i samhället genom att tilldelas 

resurser och möjligheter för delaktighet” (s. 301). Martin (2004) beskriver hur social exkludering inriktar sig 

till att undersöka de processer som kan leda till att samhällets fattigaste individer kan exkluderas från 

samhället. Martin redogör för hur social exkluderingsteori är nödvändig för att utmana de strukturer som 

bibehåller en syn på ojämnlikhet som ett problem för individen och inte för samhället. Tyngdpunkten ligger i 

att alla samhällsmedborgare ska uppfattas som kapabla. Meningen med denna studie är att förstå hur individer 

drabbade av social problematik uppfattar problematiken vilket vi menar är viktig kunskap för socialarbetaren. 

Genom teorin om stigma kan vi föra denna undersökning på mikronivå där teorin om social exkludering 

snarare inneburit en undersökning på makronivå.  
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3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras forskning om sociala problem som valts i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Forskningen har tematiserats under tre rubriker för att bilda en lättöverskådlig struktur.  

Först presenteras hur sociala problem upplevs av utsatta grupper. Sedan följer ett avsnitt som belyser hur 

sociala problem formuleras i hiphopmusik. Därefter redovisas forskning som handlar om hur specifika sociala 

problem framställs och konstrueras inom populärkultur. Denna forskning kan ses som ett komplement till den 

övriga forskningen. Tillsammans syftar dessa områden att täcka in forskning om hur sociala problem 

framställs av olika grupper i olika medier. Sist i detta kapitel kommer en sammanfattning av kunskapsläget 

där forskningen problematiseras. I metodkapitlet (4.2) redogör vi för genomförandet av de litteratursökningar 

som lett fram till den kunskap som presenteras nedan. 

 

3.1 Framställning av sociala problem utifrån utsatta grupper 
Mucchielli (2009) redogör i en studie för orsaker till upploppen i Paris förorter 2005. Studien innehåller 

intervjuer med 12 ungdomar som var inblandade i dessa upplopp och visar på deras känslor för, och 

uppfattningar kring, varför upploppen startade. Intervjuerna med ungdomarna visade på flera orsaker till deras 

ilska; olika sorters förnedring som vardagliga möten med polis innebar, arbetslösheten orsakad av tidiga 

avhopp från skolan tillsammans med en känsla av att vara andra klassens medborgare. Bakomliggande orsaker 

var orättvisa, övergivenhet och avvisande. Intervjuerna visade på att ungdomarna kände att de inte hade någon 

framtid och att resten av samhället såg ned på dem. Ungdomarna hävdade att upploppen var ”moraliskt 

legitimerade” och att det rättfärdigade deras rädslor och frigjorde deras ilska. Studiens slutsats visar på att 

ungdomarna inblandade i upploppen är drabbade av en tvåsidig integrationsproblematik. Först och främst en 

ekonomisk och social problematik som innebär att möjligheten att få arbete för många unga i utsatta 

stadsdelar är liten på grund av diskriminering. Det andra problemet är symboliskt och politiskt; tillgången till 

medborgarskap. Att ungdomarna ser sig förbisedda och ej representerade i politiken bidrar tillsammans med 

deras brist på verktyg för att kunna göra något konstruktivt till att upploppen sker.  

Campbell, Galway, Leavey och Rondón (2014) har intervjuat 27 unga män mellan 14-19 år om deras 

behov i förhållande till aktuell social exkludering i det nordirländska samhället. Ett återkommande tema i 

många intervjuer var en känsla av rotlöshet, ofta beroende på brist av sociala aktiviteter. En av de unga 

männen redogjorde för platsen där han bodde som en mörk plats. Bristen på fritidsaktiviteter beskrevs som 

anledningen till att de nyttjade alkohol och droger där regelbunden förtäring av alkohol beskrevs som ett 

socialt accepterat beteende. Det fåtal ungdomar som beskrev narkotikabruk talade om hur skulder kunde 

eskalera och att farliga typer var beredda att bränna ner ditt hus om du inte betalade. Ungdomarna beskriver 

hur alkoholkonsumtion ofta orsakar kriminellt beteende som slagsmål. Kriminaliteten beskrivs av 

ungdomarna som ett sätt att utmana auktoriteter, speciellt polisen där den allmänna uppfattningen var att 
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polisen var motståndare snarare än där för att hjälpa. ”If we see the police we would throw an old brick or 

two. Everyone hates them! There's barely anybody who likes them … They're murderers too. They kill people 

for nothing'.” (s. 109). En majoritet redogör för dåliga erfarenheter av skolan och en negativ syn på framtida 

arbetsmöjligheter. Genom begränsade möjligheter till utbildning förstärktes deras känsla av utanförskap. 

Harju och Thorød (2011) har genom en svensk och en norsk kvalitativ studie undersökt barns 

upplevelser och erfarenheter av att leva i fattigdom. Barn har sällan själva blivit frågade kring fattigdomen och 

den utsatthet de lever i varpå forskarna vill bidra med nya insikter. Intervjuer har utförts med barn och 

föräldrar och inkluderar bidragstagande familjer och familjer med låga inkomster. Resultaten visar att de 

utsatta barnen är väl medvetna om familjens ekonomiska situation och en del försöker förändra situationen 

medan andra anpassar sig till den. Trots att de flesta familjer i studien har en stabil boendesituation uttrycker 

flera barn en oro över att inte få mat eller kläder. En del av dessa barn har övertagit ansvaret, som föräldrarna 

förväntas stå för, när det kommer till att köpa kläder, mat och betala för fritidsaktiviteter. Majoriteten av 

barnen i studien uppvisar en positiv inställning till skolan, framför allt de yngre barnen, men i vissa fall 

påverkar den ekonomiska situation barnen negativt i och med att den kan ge upphov till oro och ångest.  

 

3.2 Framställning av sociala problem i hiphop 
Hunnicut och Andrews (2009) redogör i en studie för hur mord skildras i populär amerikansk rapmusik. 

Studien utgår från att hiphopens popularitet visar på att folk finner den tilltalande och att den utgör en 

kulturell påverkan. Därför studeras på vilket sätt mord konstrueras i rapmusik samt hur vanligt förekommande 

redogörelser om mord har varit mellan åren 1989-2000. Genom en innehållsanalys har den mest populära 

rapmusiken studerats utifrån amerikanska Billboardlistan. De 30 mest populära låtarna för varje år plockats ut. 

Av 329 låtar urskiljdes 103 vilka innehöll referenser till mord. Resultatet visar att mord nästan alltid beskrevs 

i relation till män, mellan män. Studien framhåller vidare hur “mord” kan ha olika betydelser i rapmusik där 

artisterna många gånger nyttjar ordet mörda [killing, reds. Anm.] för att beskriva kreativ framgång. Den mest 

frekventa kategorin i raptexterna var mord som referens till kreativ framgång och därefter var dessa två 

kategorier vanligast; glorifiering av mord samt moralisering gällande våldsam död och behovet av 

förändring. Studiens slutsats är att våldsam död konstrueras på ett glorifierat sätt och att en majoritet av 

texterna beskrev mord som tillhörande vardagen. Studien visar slutligen på att överdrivna redogörelser för 

våld i rapmusik kan vara ett sätt att återfå makt hos den svarta underklassen. 

Herds (2009) studie om hur våld beskrivs i rapmusik och har förändrats mellan åren 1979-1997 visar 

på en kraftig ökning av redogörelser för våld under tidsperioden. Studien utgår från de 340 mest populära 

raplåtarna från amerikanska Billboardlistan under tidsperioden. Resultatet visar att texter som innehöll 

våldsbeskrivningar ökat, från att utgöra 27 procent mellan 1979-84 till att utgöra 60 procent mellan 1994-97. 

Mer modern rapmusik delger också en betydligt mer romantiserad bild av våld där en stark korrelation 
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uppfattas mellan uppkomst av så kallad ”gangsterrap” och en ökad våldsam lyrik. Studien redovisar ökningen 

av antalet våldsamma texter som beroende på förändrade sociala villkor tillsammans med förändringar i 

musikindustrins kommersiella taktik. Ökningen av våldsamma texter har skett parallellt med att det faktiska 

våldet i samhället har minskat. 

Tickners (2008) studie gällande hiphop i Colombia, Kuba och Mexiko beskriver hur hiphopkultur utgör 

ett viktigt reflektionsverktyg för fattiga och marginaliserade unga världen över. Trots att hiphop är en global 

och kommersiell produkt inkorporeras den på skilda sätt bland annat beroende på sociala förhållanden. 

Studien visar att hiphopkultur yttrat sig på olika sätt i de tre spansktalande länderna trots att hiphopmusik i 

alla tre länder speglat ekonomiska, politiska och sociala förändringar. Lyriken i hiphoptexter tillhandahåller 

resurser och kunskap i form av ord vilka kan bidra till identifikation och förståelse där den gemensamma 

nämnaren är utanförskap, rasism, fattigdom, våld och andra svårigheter världen över. Trots att hiphopkulturen 

som global rörelse definieras genom vissa signifikanta teman tolkas hiphopkulturen utifrån den kulturella 

kontext lyssnaren befinner sig i. Därför är gangsterrap populärt i Colombia och Mexico, men inte i Kuba som 

har en högre socioekonomisk standard. Samtidigt är Kubansk rap mer inriktad på antirasism då rasismen i 

Kuba ökat i och med att landet under 90-talet öppnades för den globala marknaden. Mexikansk rap å andra 

sidan behandlar ofta illegal immigration i och med närheten till USA:s gräns. Studien beskriver hiphop som en 

spegling av det vardagliga livet där utanförskap och fattigdom ges stort utrymme och marginaliseringen som 

upplevs är liktydliga oavsett vart i världen man befinner sig. 

 

3.3 Framställning av sociala problem i annan populärkultur 
Forskning som undersöker innehållet i populärkulturella medier intresserar sig ofta för sexualitet, identitet och 

hur kön framställs i dessa, men det finns också studier som fokuserar på avvikande beteenden och sociala 

problem. Markert (2001) har undersökt hur populärmusikens drogvokabulär har förändrats över tid och på 

vilka sätt olika sorters droger har beskrivits. Innehållet från 751 musiktexter mellan 1960-90 sorterades in i 

kategorierna, positiva eller negativa beskrivningar av droger som sedan analyserades och relaterades till olika 

sociala omständigheter under tidsperioden. De huvudsakliga resultaten är att tyngre droger (kokain och 

heroin) generellt beskrivs i negativa termer eller som kopplade till negativa erfarenheter under tidsperioden. 

Lättare droger som marijuana och LSD har gått från att under 1960- och 70-talet beskrivas i nästan 

uteslutande positiva ordalag till att över tid även komma att kopplas samman med negativa skildringar. 

Eftersom populärmusiken faktiskt talar om negativa effekter av droger och drogbruk, dras slutsatsen att 

musikens beskrivningar av droger faktiskt kan vara nyttig för samhället. 

Ett annat exempel utgörs av Berns (1999) som har undersökt hur våld i nära relationer beskrivs i 

veckotidningar som riktar sig till kvinnor. Analysen grundar sig på 111 artiklar från 10 olika tidningar som 

uttryckligen riktar sig till kvinnliga läsare och hade våld i nära relationer som huvudsakligt tema eller innehåll. 
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Fokus för studien var att undersöka om ansvaret att “lösa” problemet, våldet, låg hos individen, samhället eller 

specifika institutioner. Resultatet visar att majoriteten av tidningsartiklarna porträtterar våld i nära relationer 

som ett ”privat” problem där lösningen ligger i att den drabbade måste övervinna vissa hinder. Ansvaret, och 

ibland även orsaken till problemet, beskrevs allt som oftast ligga hos den utsatta. Denna bild som tidningarna 

förmedlar bidrar till att sprida och legitimera uppfattningen om att våldet är den drabbade individens problem 

 

3.4 Sammanfattning av kunskapsläget  
Den tidigare forskningen inleds med tre studier vilka redogör för social problematik utifrån de drabbades 

synvinkel. Vi läser om förortsungdomar i Paris som känner sig övergivna av samhället och om socialt 

exkluderade ungdomar på Irland och deras förhållande till asocialt beteende där båda studierna visar på hur 

känslan av utanförskap bidrar till kriminalitet och destruktivitet. Den sista studien behandlar barn i familjer 

med knappa resurser utifrån barnens uppfattning om problematiken där det framkommer att knappa resurser 

kan orsaka oro och ångest. Dessa studier visar hur sociala problem uppfattas av individer och vilka negativa 

konsekvenser problemen kan bidra till. Därefter följer tre studier som undersöker hur social problematik 

framställs i hiphopmusik. Det framkommer att mord glorifieras och att redogörelser för våld i musiken blivit 

populärare med åren samtidigt som hiphop utgör ett viktigt reflektionsverktyg och ett sätt för utövarna att 

återfå makt. Dessa studier bidrar till en förståelse av hiphopmusikens funktion och tradition av att framföra 

samhällskritik. Avslutningsvis följer två studier som undersöker hur sociala problem kan konstrueras inom 

populärkultur. Dessa visar hur droger och drogbruk beskrivs inom populärmusik och dess möjliga nytta för 

samhället, men även hur veckotidningars redogörelser för våld i nära relationer kan påverka läsaren negativt. 

Detta syftar till att avslutningsvis komplettera forskningsområdet. Genom att studera dagens musik, tidningar, 

filmer och andra populärkulturella uttryckssätt kan man utvinna kunskap om samhället och förhoppningsvis 

säga något om människorna där i (Lindgren, 2009, s. 207). Den forskning som presenteras under den sista 

rubriken är sådan och påvisar populärkulturens roll i hur och vad individer uppfattar som social problematik.  

Med redogörelser från dessa tre forskningsfält vill vi ge en helhetsbild av forskningen som finns inom, 

men även runtomkring, vårt forskningsområde; olika uppfattningar om social problematik. Genom studier 

direkt kopplade till hiphopmusik, men även generell populärkultur vill vi visa på relevansen för 

populärkulturella yttringar och samtidigt ge läsaren en möjlighet att uppfatta denna studies kontext. Den 

forskning vi presenterat skildrar främst sociala problem utifrån traditionellt sett utsatta individer. Sociala 

problem drabbar givetvis inte enbart fattiga människor eller folk i utsatta områden. Problematik som missbruk 

kan exempelvis drabba alla samhällsklasser. Valet att fokusera på sociala problem utifrån traditionellt utsatta 

grupper beror på att dessa redogörelser står i direkt relation till det område vi studerat; hiphopmusik 

representerar ofta utsatta områden. 
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4. Material och metod 
I denna del presenteras studiens genomförande, det material och de metoder som använts och de val vi fattat i 

samband med dessa. Efter en diskussion kring studiens vetenskapsteoretiska ansats följer en redogörelse för 

hur den litteratursökning som lett fram till den tidigare forskningen gått till. Datainsamlingen, 

urvalsprocessen, transkribering och den utförda textanalysen beskrivs och diskuteras varpå ett stycke 

behandlar hiphoptexternas språk. De forskningsetiska överväganden som varit mest centrala i denna studie 

utvecklas sedan varpå ett resonemang kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet presenteras. 

Sist i detta kapitel redogör vi för de metodologiska överväganden som är kopplade till forskningsprocessen.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Studiens ontologiska ståndpunkt, vår syn på hur verkligheten är konstruerad, utgår från ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Konstruktivism innebär en syn på sociala objekt och kategorier som socialt konstruerade. 

Konstruktionerna uppkommer genom det sociala samspelet mellan människor och reproduceras kontinuerligt 

och är därmed under ständig förändring (Bryman, 2011). Detta innebär att även denna studie utgör en 

konstruktion. Synen på sociala företeelser som socialt konstruerade är grundläggande för relevansen av 

studiens forskningsfråga, hur sociala problem beskrivs inom samtida svensk hiphopmusik, eftersom musiken 

utgör konstruktioner. Vår syn på hur man utvinner kunskap, studiens epistemologi, utgår från det 

interpretativistiska synsättet. Bryman (2011) beskriver detta som att sociala företeelser är skilda från 

naturvetenskapens objekt. Genom synen på sociala objekt och kategorier som socialt konstruerade ser vi det 

som nödvändigt att utvinna kunskap genom ett tolkande perspektiv. Vår utgångspunkt är därför att sociala 

problem inte går att mäta objektivt. I likhet med Blumer (1971) menar vi att sociala problem inte existerar i 

objektiv bemärkelse utan skapas i kollektiva definitionsprocesser. Det är hur individen uppfattar problemen 

som avgör dess existens. 

 

4.2 Litteratursökning 
En kunskapssammanställning innebär enligt Bryman (2011) en genomgång av befintlig litteratur inom 

forskningsområdet. Syftet är att skapa en översikt av kunskapsläget genom att presentera hur forskningen på 

området hittills sett ut och på så sätt placera studien i ett sammanhang.  

I vårt fall är forskningsområdet sociala problem och hur dessa problem formuleras. Sökningarna har skett i 

referensdatabaserna ASSIA, SOCINDEX, Academic Search Premier [ASP] och Social services 

abstracts/Sociological abstracts [SSA] som tillhandahåller artiklar och litteratur inom socialt arbete och andra 

närliggande forskningsområden. Sökorden skiljer sig något beroende på vilken databas som använts. Detta 

beror på att varje databas har egna ämnesord som forskningen är knuten till. Exempelvis ger en sökning på 



14 
 

social problems resultat i samtliga databaser medan det bara är i ASSIA som social issues används som 

ämnesord och presenterar artiklar kopplade till det. Samtliga valda artiklar och antalet presenterade träffar är 

sakkunnigt granskade1. 

Utifrån studiens problemområde söktes i ett första skede på ämnesorden minorities AND social 

integration. Vi valde dessa ord i hopp om att finna forskning om olika problem utifrån utsatta människors 

perspektiv. Denna sökning ledde till artiklar som i stor utsträckning fokuserade på etniska minoriteter och i 

ASSIA och SSA fanns inte “minorities” som fristående ämnesord utan var sammankopplat med “ethnic”. I 

SOCINDEX resulterade sökningen i 121 träffar och i ASP 71 träffar och det var i ASP som vi valde “Autumn 

2005: A Review of the Most Important Riot in the History of French Contemporary Society”, av Mucchielli 

(2009). Utifrån läsning av olika artiklar och litteratur som behandlade utsatthet uppmärksammade vi 

begreppet “alienation” som vi ville gå vidare med i sökningarna. Vi sökte därmed på qualitative research 

AND alienation vilket resulterade i 0 träffar i SSA och 1 träff i ASSIA. I SOCINDEX gav sökningen 11 

träffar och i ASP 20 träffar. “Exploring the needs of socially excluded young men”, av Rondón, Campbell, 

Galway och Leavey (2014). Denna artikel återfanns både i SOCINDEX och ASP och vi ansåg den relevant 

för vår studie eftersom den ger en inblick i hur utsatta individer beskriver sin situation. Därefter sökte vi efter 

mer specifika problem kopplade till personliga attityder eller uppfattningar om det. En sökning på attitudes 

AND poverty gav 59 träffar i SSA och 27 träffar i ASSIA. I ASP och SOCINDEX fanns inte “attitudes” som 

ämnesord. Vi valde då att söka på social attitudes AND poverty vilket resulterade i 30 respektive 26 träffar. 

Från sökningen i ASSIA valdes “Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context: From Children’s Point of 

View”, av Harju och Thorød (2011). Denna studie belyser utsatthet från barnets perspektiv utifrån en svensk 

kontext. 

Vi ändrade sedan fokus då vi ville hitta forskning om hur sociala problem har beskrivits i hiphop. I ett 

första skede sökte vi på social problems OR social issues AND Hip-hop OR hip hop music OR hip hop 

culture OR rap music. Denna sökning gav inga träffar på ASSIA eller SSA. I SOCINDEX resulterade det i 39 

träffar och i ASP gav sökningen en enda träff. Detta var “Aquí en el Ghetto: Hip-hop in Colombia, Cuba, and 

Mexico”, av Tickner (2008). I hopp om att få fler träffar i databaserna sökte vi på några vanliga 

problemområden i relation till hiphop. Ämnesorden violence AND Hip-hop OR hip hop music OR hip hop 

culture OR rap music gav mellan 0 och 39 träffar i databaserna varav flera artiklar undersöker förhållandet 

mellan hiphop och våldsamt beteende vilket ligger utanför vårt forskningsområde. Några artiklar fokuserade 

dock på innehållet i hiphoptexter och av dessa valde vi “Tragic Narratives in Popular Culture: Depictions of 

Homicide in Rap Music”, av Hunnicut och Andrews (2009), som hittades i databasen ASP. Därefter gjordes 

en sökning på drugs OR drug abuse AND rap music vilket gav 10 715 träffar i SOCINDEX och 14 329 

                                                
1 Sakkunnigt granskade artiklar (peer reviewed) innebär en försäkran om att verket har bedömts av 
sakkunniga forskare (Vetenskapsrådet). 
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träffar i ASP. Trots att vi inte inkluderade hip hop culture i denna sökning blev träffarna för många och 

fokuserade i stor utsträckning på hiphop som ungdomskultur, vilket är ointressant i denna studie. I SSA gav 

sökningen inga träffar medan ASSIA presenterade 14 träffar. Av dessa valdes “Changes in drug use 

prevalence in rap music songs, 1979-1997”, av Herd (2008) som undersöker hur droger har framställts i 

hiphoptexter.  

För att komplettera de sökningar som vi hittills utfört började vi söka efter forskning som berörde hur 

sociala problem formuleras eller beskrivs i populärkultur utanför hiphopen. Popular culture AND social 

problems gav inga träffar på ASSIA, 18 träffar på SOCINDEX och 10 träffar på ASP. Ingen av dessa ansåg vi 

tydlig visa på hur ett problem konstrueras i populärkultur. En sökning på samma ämnesord i SSA gav 7 träffar 

och av dessa valdes “‘My problem and how I solved it:’ Domestic Violence in Women's Magazines“, av 

Berns (1999). I och med det fåtal träffar som sökningarna gav valde vi specifika problem kopplat till 

populärkultur i hopp om fler resultat. Popular culture AND drugs OR drug abuse gav mellan 2 och 13 träffar 

i de olika databaserna och några artiklar återkom från tidigare sökningar. I SSA valdes “Sing a Song of Drug 

Use-Abuse: Four Decades of Drug Lyrics in Popular Music-From the Sixties through the Nineties”, av 

Markert (2001).  

 

4.3 Datainsamling  

4.3.1 Urval 
Urvalet i denna studie består av 105 svenska hiphoplåtar som är valda för att möjliggöra en textanalys. 

Lindgren (2009) skriver att populärkulturella texter reflekterar många människors behov eftersom de är 

skapade i samma sociala och kulturella sammanhang som alla människor är en del av. Vi tror att musik i bästa 

fall kan fungera som en kommentar på aktuella och viktiga frågor som exempelvis frågor om social 

problematik. I och med detta tror vi att låtarna vi valt kan ge svar på denna studies frågor. Inom kvalitativt 

inriktad forskning är det vanligt att använda någon form av målinriktat urval. Det betyder att enheterna 

(individer, organisationer, texter) strategiskt väljs utifrån att de är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 

2007). Vårt urval kan sägas vara målinriktat i och med att vi velat analysera hur svensk hiphop formulerar 

sociala problem och därför valt svenska hiphoplåtar. Däremot har vi inte valt att enbart inkludera låtar som 

behandlar sociala problem vilket vore än mer åt det målinriktade hållet. Detta för att vi, i möjlig mån, vill visa 

på vad samtida svensk hiphopmusik säger om sociala problem. Att vi valt svensk hiphop hänger ihop med att 

vi vill undersöka sociala problem i en svensk kontext men även att det rent språkligt underlättar den analys vi 

velat göra. Ursprungligen var vår ambition att välja ett representativt urval från alla svenska hiphoplåtar som 

givits ut de senaste åren, detta för att möjliggöra en generalisering av studiens resultat. Vi har dock inte kunnat 

fastställa populationen eftersom varken Sveriges Radio, Stim, Musiksverige eller IFPI har kunnat förmedla 
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heltäckande uppgifter om den inspelade hiphopmusiken från Sverige. Detta innebär att en generalisering i 

strikt bemärkelse inte varit möjlig.    

 Urvalet är hämtat från den internetbaserade musiktjänsten Spotify som år 2013 hade 24 miljoner 

aktiva användare världen över (Spotify). 71 procent av den totala svenska musikkonsumtionen 2013 

härstammade från strömningstjänster (Grammofonleverantörernas Förening). Spotify har olika spellistor varav 

en del av dem innehåller låtar från en och samma genre. Den spellista vi nyttjat heter Digster svensk hiphop, 

och har med sina 49 362 följare vid tiden för studien med marginal flest antal följare av de spellistor inriktade 

på svensk hiphop som finns delade på Spotify. Vi gjorde ett stickprov på tio texter ur nämnda spellista för att 

få en uppfattning om vilka ämnen som behandlades. Stickprovet visade på att samhällskritik förekom i flera 

av låtarna varpå vi uppfattade hiphop som ett relevant verktyg för att studera sociala problem. Låtarna är 

tillagda i listan mellan oktober 2012 och mars 2014. Den äldsta låten är släppt 2009 och en majoritet är 

släppta runt samma tidsperiod som de lagts upp på listan varför vi betraktar låtarna som samtida vilket är 

intresset för denna studie. Listan bestod vid startpunkten för denna studie av 105 låtar av vilka samtliga valdes 

ut till studien. Jämfört med den stora mängd text som tenderar att uppkomma vid intervjusituationer 

uppskattade vi att textmängden i de 105 låtarna kändes rimlig för att möjliggöra en analys inom ramen för 

denna studie. Det stora antalet låtar har påverkat djupet i analysen som antagligen kunnat bedrivas djupare om 

vi valt färre låtar. Storleken på vårt urval innebär att studien, trots dess tolkande ansats, kan sägas röra sig åt 

det kvantitativa hållet.   

Låtarna sträcker sig från som mest 31 miljoner till som minst 37 000 uppspelningar vilket kan 

jämföras med melodifestivalens vinnarlåt från år 2009 (Malena Erman - La Voix) och 2014 (Sanna Nielsen - 

Undo) vilka står för ca 1.5 miljoner respektive ca 10 miljoner uppspelningar på tjänsten. Med detta sagt vill vi 

sätta urvalets uppspelningar i relation till annan samtida musik, musik som uppskattas av människor i olika 

åldrar och som kan antas vara populär. Flera av låtarna på spellistan går också att återfinna bland de mest 

spelade låtarna på radiostationen P3 och i SR Metropols program en kärleksattack på svensk hiphop som är 

Sveriges största radioprogram med fokus på svensk hiphop (Sveriges Radio). Utifrån dessa omständigheter 

uppfattar vi vårt urval som representativt för populär svensk hiphopmusik. Texter till de flesta låtar har vi 

funnit på sidorna lyricstranslate.com eller rapgenious.com. Detta har sparat oss mycket tid jämfört med om vi 

varit tvungna att transkribera samtliga. Anledningen till att dessa sidor valts är att de har kompletterat 

varandra. Flera av de låtar som inte funnits på den ena hemsidan har funnits på den andra.    

 

4.3.2 Bearbetning av texter 
Transkribering av ett material innebär att datan nedtecknas till skrift för att kunna genomgå tolkning och 

analys (Bryman, 2011). Vi har transkriberat 34 av låtarna och korrigerat en stor del av de övriga utifrån 

uppmärksammade felaktigheter. Samtliga 105 texter presenterar i Bilaga 1 och i de fall vi transkriberat eller 
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korrigerat en text har detta noterats efter låtens titel med orden Transkriberad eller Redigerad. De svårigheter 

som uppkommit i och med transkriberingen har antingen bestått i låtarnas svåra språk, som generellt 

innehåller många slangord och annorlunda uttryck, eller genom att orden uttalats så snabbt att det varit svårt 

eller omöjligt att urskilja vissa av orden. Inte sällan bestod svårigheterna i en blandning av nämnd 

problematik. I Bilaga 1 har vi i de fall då vi varit osäkra på en mening eller ett ord valt att markera detta i 

texten med tre streck på följande sätt ---. I texterna som funnits publicerade och som vi inte transkriberat har 

ibland ord eller textstycken saknats eller varit direkt felaktiga i relation till den aktuella låten. Inte sällan har vi 

då fått justera meningarna så de stämt överens med sången. Även i dessa texter har vi markerat med tre streck 

i de fall vi inte kunnat urskilja ett visst parti. Med detta sagt vill vi påpeka att det kan förekomma en del 

felaktigheter i Bilaga 1. Felaktigheter kan förekomma genom att vi under transkriberingen gjort misstag eller 

genom felaktigheter i de publicerade texterna vilka vi missat. En möjlighet hade varit att välja bort de texter 

där vissa ord saknas. Vi valde att inte göra så eftersom det skulle lett till ett, enligt vår åsikt, onödigt bortfall. 

Vi menar att textanalysen borde kunna genomföras med ett gott resultat genom att vi är transparenta och 

tydliga i förhållande till denna brist. 

 

4.4 Textanalytisk metod - innehållsanalys 
För att närma sig och tolka ett textmaterial finns det olika analytiska metoder att ta hjälp av, innehållsanalys är 

en vanlig sådan inom samhällsvetenskapen. Bergström och Boréus (2012) skriver att styrkan i en sådan 

textanalys ligger i att “skapa överblick över större material och i att kunna ge underlag för jämförelse” (s. 85). 

Eftersom vårt material består av 105 texter ansåg vi att en innehållsanalys var passande för att söka svar på 

vilka sociala problem som beskrivs och hur de beskrivs. Analysen har utförts manuellt och individuellt av 

studiens två textförfattare. Därefter har resultaten diskuterats och relevanta uppfattningar har befästs. Tanken 

med detta har varit att söka efter resultat oberoende av varandra i ett första skede för att på så sätt undvika att 

påverka varandras tolkningar och därigenom gå miste om viktiga aspekter. Samtliga texter har infogats i ett 

dokument i ett ordbehandlingsprogram för att bidra med struktur vid hantering och underlätta analys av 

materialet.  

En innehållsanalys kännetecknas enligt Watt Boolsen (2007) av en systematisk process där forskaren 

följer ett antal regler som ställts upp för att med hjälp av dem tolka texten. Textens manifesta inslag (det som 

uttrycks explicit) söks vanligen efter samtidigt som fokus mer kan ligga i att söka efter det latenta innehållet, 

som framträder då man letar efter bakomliggande teman (Bergström och Boréus, 2012). 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 meningsenheter och ska innehålla lagom mycket information för att inte 

sammanhanget ska gå förlorat. Meningsenheterna kortas ner med bibehållet innehåll (kondenseras) för att 
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underlätta hantering varpå varje enhet förses med en kod som kortfattat återger dess innehåll. De olika 

koderna kan sedan förenas i olika kategorier eller teman. Watt Boolsen (2007) skriver att innehållsanalyser 

ibland kritiseras för att vara subjektiva och godtyckliga. För att i möjlig mån undvika detta redogör vi nedan 

för hur vi gått tillväga vid analysen. Detta möjliggör även för replikeringar av studien. 

 

1. Samtliga texter lästes igenom för att få en översikt och varje textavsnitt som på något sätt berörde ett socialt 

problem fick en notering i marginalen.  

2. Ur varje textavsnitt som markerats plockades dess meningsenhet ut, se Tabell 1. 

3. Samtliga meningsenheter kondenserades till kortare textavsnittet och det centrala innehållet sparades, se 

Tabell 1.  

4. Varje kondenserad meningsenhet enhet försågs med en kod som beskrev dess innehåll, se Tabell 1. 

5. Koderna grupperades tillsammans med andra liknande koder. De koder som berörde ett socialt problem 

grupperades och bildade en kategori och de koder som berörde ett annat socialt problem bildade en annan 

kategori, se Tabell 1.  

6. Efter detta diskuterade vi kategorierna, justerade dem och skapade två övergripande teman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabell 1 Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori från innehållsanalys av 

hiphoptexter.  

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Det är permanent nitlott, tror 
du villorna hör. När det 
smattras i programmen och 
grabbarna dör? Det här är 
underklassmusik för er som 
lämnats utanför. Och för 
privilegierade så blir det bara 
bättre. 
 
 

Orättvisor, ingen bryr sig 
om våldet och dödsfallen i 
programmen, klyftorna 
ökar  

Förorten är åtskild 
övriga samhället  

Utanförskap 

Förorten förvandlar fett med 
liv till ruiner, ni kan hitta oss 
i orten där solen aldrig 
skiner. Det e som att solen e 
släckt å regnet bara faller, 
fast i ett fängelse utan nå 
galler, här, fast i orten där 
livet går fort … 
 

Förorten är en mörk plats 
som förstör människors 
liv… går inte att ta sig där 
ifrån  

Förorten förstör liv Utanförskap 

Rockar mikrofonen medan 
andra bröder becknar. Så, vi 
alla gör det vi kan för att ta 
oss fram. Jagar illusionen 
och hoppas en dag att den 
blir sann. Ghettodrömmar 
med stora pengar, stora gash 
… 

  
 

Rappar medan andra säljer 
droger, man gör vad man 
kan för att försörja sig och 
en dag bli rik.   

Olika sätt att försörja 
sig på och skaffa 
pengar 

Fattigdom 

Genom detta tillvägagångssätt skapades sju kategorier som utgör de sociala problem som framkommit i 

materialet. Missbruk, rasism, fattigdom, kriminalitet, utanförskap, prostitution och hemlöshet är de sociala 

problem vi funnit. Kategorierna innehåller olika aspekter av de sociala problemen som skulle kunna uppfattas 

och kategoriseras som egna sociala problem. Till kategorin kriminalitet har vi exempelvis valt att inkludera 

beskrivningar av brottsliga handlingar oavsett karaktär. Narkotikadistribuering och misshandel utgör därför 

båda brottsliga handlingar kategoriserade som kriminalitet. Kategoriseringen bygger på ett behov av 
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gränsdragning där vi valt mer övergripande sociala problem för att bidra till en tydlig och konsekvent struktur 

i studien. Hade avgränsningar gjorts i förhållande till specifika brott hade det lett till ytterligare möjliga 

urskiljningar gällande övriga kategorier vilket varit tidskrävande, men även bidragit till ett allt för omfattande 

resultat. Vidare har vi exempelvis valt att betrakta missbruk som ett “eget” socialt problem trots att drogbruk 

är straffbart i Sverige och skulle kunna tillhöra kategorin “kriminalitet”. Detta eftersom att vi menar att 

missbruk innebär ett socialt problem i sig vilket har större relevans för samhället än det faktum att 

drogmissbruk är kriminaliserat. 

Eftersom texterna tar upp olika problem men inte nödvändigtvis redogör för problematiken i termer av 

denna som “social problematik” har vi under analysen letat efter uttryck och beskrivningar som kan kopplas 

till en definition av sociala problem. Vår definition av sociala problem innebär ett problem för individen vilket 

har skapats av eller bör, och kan, lösas av samhället. Denna definition liknar Ejrnæs och Kristiansens (2013) 

beskrivning av det skandinaviska välfärdsperspektivet där sociala problem uppfattas som brister i välfärden (s. 

83). Detta för med sig att vissa beskrivningar av problem som drabbar individen negativt av oss inte har 

uppfattats och kategoriserats som ett socialt problem. Beskrivningar av ensamma mammor förekommer till 

exempel i texterna och är i vår mening snarare ett privat problem än ett samhälleligt genom att orsak eller 

lösning inte ligger hos samhället. Däremot utgör fattiga ensamma mödrar ett socialt problem antingen genom 

en uppfattning av fattigdom som en konsekvens av samhällsstruktur eller genom att problemet kräver insatser 

av samhället för att lösas. 

Genom innehållsanalysen växte det också fram två tydliga teman som vi ville ta fasta på: 

”förortsperspektiv” och ”kamp”. Dessa teman är kopplade till hur de sociala problemen beskrivs och kan 

sägas utgöra texternas latenta innehåll. Det första temat, ”förortsperspektiv” utgör beskrivningar av sociala 

problem kopplade till förorten och det andra temat, ”kamp” utgör beskrivningar kopplade till kamp eller 

motstånd i förhållande till social problematik. I resultatredovisningen (kapitel fem) presenteras olika aspekter 

av de sju kategorierna under dessa två teman.  

 

4.5 Slangdefinition 
Olika språkvarieteter har förekommit i Sverige sedan 1800-talet och uppstår ofta fortare vid samhälleliga 

förändringar där nya sociala grupper skapas (Kotsinas, 2004, s. 138). Ofta uppkommer nytt språkbruk och 

slang bland ungdomar i ekonomiskt svagare områden, en bit utanför citykärnan där människor med olika 

bakgrund samlas (a.a., s. 137ff). Vid början av förra sekelskiftet utvecklade dåtidens busar från Södermalm i 

Stockholm vad vi idag kallar för ekensvenska (a.a.). I musiktexterna i denna studie framkommer ett språk som 

kan vara svårtolkat för den oinvigde. Denna slang skiljer sig från ekensvenskan rent språkmässigt, men har 

skapats utifrån samma förutsättningar och kallas i vardagligt tal för rinkebysvenska. Nedan följer en generell 

redogörelse för de olika ord och slanguttryck som förekommer mest frekvent i texterna. 
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 Följande ord utgör olika beteckningar för cannabis utan någon distinktion mellan hasch och marijuana då 

någon huvudsaklig skillnad inte görs i texterna; spliff, skunkspliff, zutt, knatch, ganja, kush, äz, äzi och blaze. 

Fler benämningar av andra droger framkommer i texterna, om än inte i samma utsträckning som cannabis. 

Abbiat, Maradona, cocaino eller ladd är slang för kokain. Bobby brown är heroin, tjack betyder amfetamin 

och en sil är sprutan vilken olika droger kan injiceras med. Drogerna kan förvaras i redlines eller redlinepåsar 

vilket är små zippåsar i vilka man kan förvara narkotika. Vidare redogörs för olika viktenheter som ofta 

nämns i relation till narkotika. En femma eller en chamsi ska utgöra fem gram av valfri drog, även om 

viktenheten i sig oftast inte stämmer i dagsläget används beskrivningen av fem gram som ett standardmått. Ett 

hegge eller flera heggen innebär ett hekto eller flera hekton. När texterna beskriver keys eller kassar diskuterar 

de viktenheten kilo. Om man vill köpa narkotika, men inte har några pengar måsta man krita eller ta en leazy, 

alltså låna narkotikan för att betala senare. Detta kan ibland gå på flera lax, det vill säga flera tusen kronor. 

När större mängder narkotika omnämns handlar det ofta om narkotikadistribution vilket på förortsslang 

benämns som att beckna, pusha, deala eller kasta droger. Det förekommer även ord som hasslare eller hustla 

vilket dels kan innebära att man säljer droger, men även kan innebära att man försörjer sig på kriminalitet och 

i vissa fall enbart en generell redogörelse för försörjning.  

Det förekommer även olika slangord för polis där aina, gris och bängen utgör de vanligast förekommande. 

Inget öga betyder att polisen inte har span vilket innebär att polisen inte spanar eller har uppsikt över de 

kriminella. Texter som nämner kontantkortstelefoner, frekventa telefonbyten, att undvika att samtala i telefon 

eller att lämna telefonen i bilen är direkt kopplade till rädsla för telefonavlyssning från polisen, utifall polisen 

har span. Många av texterna redogör för förorten genom ord som betong, programmen, ytterstadsprojekt, 

slummen, ghettot eller helt enkelt ”utanför tullarna”. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
De etiska bedömningar som är aktuella vid samhällsvetenskaplig forskning rör vanligen avvägningar 

mellan forskningskravet som gäller forskningens goda kvalitet och möjliga 

utveckling av individ eller samhälle och individskyddskravet som syftar till att skydda de människor 

som deltar i forskningen (Vetenskapsrådet). För att minimera risken att någon människa kommer till 

skada har Vetenskapsrådets vägledande forskningsetiska principer beaktats och diskuterats före, under 

och efter forskningsprocessen. De bestämmelser som finns i Lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor har inte varit aktuella då lagens 2§ konstaterar att lagen inte ska 

tillämpas vid sådan forskning som utförs inom ramen för högskoleutbildning. 

Vi har i denna studie utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav syftade till att skydda 

individen. Informationskravet innebär att medverkande ska informeras om undersökningens syfte och 

samtyckeskravet går ut på att individerna själva ska bestämma om de ska medverka eller ej (VR). Vår 
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studie innebär en innehållsanalys av offentligt material sedan tidigare publicerat av upphovsmännen. 

Annan data har inte nyttjats och inga människor har medverkat. Genom materialet som offentligt 

publicerat har vi inte sökt textförfattarnas samtycke eller beskrivit studiens syfte, något som tidsmässigt 

inte skulle vara möjligt inom ramen för denna studie. Med konfidalitetskravet menas att känsliga 

uppgifter om medverkande ska behandlas konfidentiellt medan nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter om personer endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet). Vår bedömning är att 

texterna visserligen innehåller personlig och ibland känslig information, men att denna information inte 

tillhör det slag som Vetenskapsrådet avser. Därtill finns texterna publicerade och kan läsas, tolkas och 

analyseras av vem som helst. Det bör medvetliggöras att dessa texter inte är publicerade i det syfte som 

de tjänar i denna studie och att författarna därför kan misstycka till studien i stort, men även känna sig 

missuppfattade. Att tala om sociala problem och utsatthet kan vara känsligt och att göra en textanalys 

över redogörelser av utsatthet bör göras med försiktighet, det finns alltid en risk att stort fokus läggs på 

faktorer som textförfattaren inte reflekterat djupare över. Fokus för studien ligger dock inte på enskilda 

individer. Studien syftar istället till att redogöra för uppfattningar av sociala problem genom svensk 

hiphopmusik som en “röst från gatan”. Det resultat som uppvisas bör inte uppfattas som stötande även 

om en sådan risk alltid kan förekomma.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
I samband med vetenskapliga undersökningar talas det om validitet och reliabilitet som begrepp med vars 

hjälp det går att mäta och bedöma forskningens trovärdighet och kvalitet (Larsson, 2005). Begreppen har 

utvecklats inom kvantitativ forskning men har även relevans, om än omdiskuterad sådan, inom kvalitativt 

inriktad forskning. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om huruvida forskningsresultaten blir 

desamma om studien upprepas (Bryman, 2011). Reliabiliteten i vår studie ökar genom att vi utförligt beskrivit 

vårt tillvägagångssätt, vilket i teorin möjliggör replikering. Trots detta är det ett rimligt antagande att andra 

forskare skulle komma fram till andra slutsatser än våra om studien upprepas. Detta eftersom våra resultat i 

hög grad bygger på tolkningar i och med textanalysen som utförts. För att uppnå en viss form av reliabilitet 

har vi trots detta strävat efter att noggrant redogöra för studiens samtliga moment. Innehållsanalysens olika 

steg presenteras och samtliga texter som ligger till grund för analysen går att finna i Bilaga 1. Reliabiliteten i 

studien stärks i och med att vi är två personer som har analyserat datan och presenterar en gemensam tolkning. 

Detta kan liknas vid interbedömarreliabilitet som innebär en ökad reliabilitet om observationerna 

överensstämmer mellan observatörerna (Bryman, 2011). Fördelen med detta har varit att vi har kommit 

överens om vilken tolkning som är “den riktiga” och det är den vi presenterar. En nackdel är att vi med detta 

tillvägagångssätt har gått miste om andra alternativa tolkningar. Vi menar i och med detta ändå att vår studie 

uppnår en viss, om än begränsad, reliabilitet.  
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Validitet handlar enligt Mason (1996, refererad i Bryman, 2011) om huruvida man verkligen mäter 

det som är avsikten. Hänger undersökningens slutsatser ihop eller inte? (Bryman, 2011). Till viss del är detta 

upp till läsaren av denna uppsats att bedöma huruvida studien har hög validitet eller inte men vi vill också 

argumentera för att vår studie har god validitet. Vi har ett tydligt formulerat och avgränsat syfte som har 

preciserats med hjälp frågeställningarna. Den metod som använts (innehållsanalys) menar vi kan ge svar på 

frågeställningarna. Vi menar inte att resultatet i denna studie är det enda riktiga eller giltiga utan att det är ett 

resultat som svarar på det vi vill undersöka. Om vi hade intervjuat textförfattarna hade vi också kunnat få svar 

på våra frågor, men troligtvis andra svar. En annan form av validitet, extern validitet, handlar enligt Bryman 

(2011) om i vilken grad resultaten kan generaliseras till andra situationer eller miljöer. Vi diskuterar detta i 

relation till vår studie under rubriken “generaliserbarhet” (4.9) och menar att våra resultat i viss utsträckning 

går att generalisera vilket innebär att studien till viss del kan bedömas vara giltig, valid.  

Förutom validitet och reliabilitet finns det en rad alternativa kriterier att tillgå och med hjälp av dem 

motivera forskningens kvalitet. Vi tänker relatera vår undersökning till de två delkriterier som Lincoln och 

Guba (1985) Guba och Lincoln (1994) kallar rättvis bild och trovärdighet (i Bryman 2011). En rättvis bild 

förs fram genom att de olika uppfattningar som finns inom det område som studeras presenteras av forskaren 

(Bryman, 2011). Vår ambition har varit att ge en rättvis bild av hur sociala problem behandlas i texterna som 

analyserats. Detta bör framkomma i resultatkapitlet där vi gett plats för olika uppfattningar som framkommit i 

de studerade texterna vilket läsaren kan bedöma i och med att texterna presenteras i bilaga 1. Trovärdighet är 

enligt Bryman (2011) kvalitativ forsknings motsvarighet på intern validitet. Trovärdighet uppnås genom att 

forskaren följer de regler som finns och rapporterar sina resultat till de personer som är en del av studien. På 

detta sätt erbjuds studiens inblandade möjlighet att bekräfta eller förkasta forskarens tolkningar (Bryman, 

2011). Vi har under studiens gång följt de forskningsetiska regler som finns gällande forskning och även tagit 

del av de olika råd som finns i metodlitteratur. Däremot har vi inte kontaktat textförfattarna för att höra hur de 

uppfattar våra tolkningar vilket innebär att trovärdigheten i denna studie endast uppfylls till viss del. Detta är 

en brist som vi på grund av praktiska och tidsmässiga skäl tyvärr inte hunnit lösa. Däremot har vi försökt att 

noggrant redogöra för våra överväganden och val i uppsatsens alla delar och på så sätt visa på transparens. I 

och med detta hoppas vi att våra tolkningar är trovärdiga och ger en rättvis bild i förhållande till området. 

 

4.8 Generaliserbarhet 
Att generalisera innebär att hävda att ett tillstånd eller förhållande vid en plats eller tidpunkt kommer vara 

detsamma på en annan plats eller annan tidpunkt (Payne & Williams, 2005). Bryman (2011) menar att trots 

forskningsvärldens skilda intressen och fokus, finns det vanligen en ambition att kunna uttala sig bortom det 

forskaren undersökt. Texterna i vår studie är inte slumpmässigt valda och kan inte sägas vara representativa 

vilket betyder att resultaten inte, i en statistisk bemärkelse, går att generalisera till populationen. Vi menar 
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trots detta att studien kan säga något om sociala problem utöver de texter som analyserats. Payne och 

Williams (2005) menar att forskare inom det kvalitativa fältet kan skapa “måttliga” generaliseringar genom att 

redogöra för och beskriva vilka områden man vill generalisera till och diskutera resultatens möjliga 

överförbarhet. I enlighet med detta tror vi att de texter vi analyserat uttrycker tankar, värderingar och 

erfarenheter som många andra människor i samhället delar. Vi menar att resultaten i vår studie i viss mån kan 

överföras till människor som identifierar sig med hiphop eller är bosatta i någon förort. Vi bedömer att vårt 

urval är relativt stort (105 texter) vilket ökar sannolikheten att denna måttliga generalisering är trovärdig. Med 

detta sagt påstår vi att kunskapen som kommer ur vår studie inte till fullo men delvis är överförbar till att gälla 

andra människor som delar uppfattningar med textförfattarna.   

 

4.9 Metodologiska överväganden 
Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv vilket innebär en syn på sociala företeelser och dess 

innebörder som skapade och reproducerade i interaktion mellan människor (Bryman, 2011). Forskningsfrågan 

blir därför relevant för socialt arbete genom att redogörelser för sociala problem i svensk hiphopmusik utgör 

en del i konstruktionen av sociala problem vilket innebär att dessa på så sätt utgör sociala problem. Hade 

studien istället byggt på objektivism som ståndpunkt hade det inneburit en syn på ”sociala företeelser som 

yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka” (a.a., s. 36). Detta skulle innebära att 

det finns en objektiv verklighet vilken musiktexterna antingen redogör för eller inte redogör för. Genom ett 

objektivistiskt perspektiv skulle denna studie kunna uppfattas som irrelevant. Varför studera specifika 

individers redogörelser för social problematik när betydelsen av social problematik ligger utanför individen? 

I studien nyttjas en innehållsanalytisk metod för att analysera samtida populär svensk hiphopmusik. 

Denna metod legitimeras till viss del genom det konstruktivistiska synsättet; genom en syn på redogörelserna i 

texterna som konstruktioner av sociala problem blir dessa extra viktiga i och med den spridning av 

konstruktionerna som populariteten innebär. Samtidigt är valet av metod inte självklart. Deltagande 

observationer kan bidra med kunskap starkare kopplad till individen genom närmare kontakt med henne än 

vad som möjliggörs vid intervju eller innehållsanalys (Bryman, 2011). Hade intervjuer genomförts med 

artisterna skulle detta antagligen leda till annan information än den vi funnit i musiktexterna. I intervjuerna 

hade vi kunnat ställa ingående frågor och följa upp svaren på ett helt annat sätt än vid en textanalys. Detta 

hade kunnat ge en djupare kunskap med mindre risk för missförstånd. Samtidigt skriver Bryman (2011) hur en 

stor del av den kunskap som finns om kriminella och avvikande subkulturer inhämtats genom deltagande 

observationer genom en närmare kontakt än vid intervjuer. På samma sätt tror vi att de teman som redogörs 

för i musiktexterna, såsom död, missbruk och kriminalitet, hade varit svåra att närma sig i intervjuer eller 

genom observationer. Deltagande observation hade varit en spännande metod, men utförandet hade varit svårt 
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att få till stånd och samtidigt tidskrävande. Vidare hade en deltagande observation, antagligen, gått miste om 

de formuleringar av sociala problem som når musiklyssnarna. 

Resultatet påverkas av vårt val av verktyg för att söka perspektiv på social problematik; svensk 

hiphopmusik. Valet tedde sig naturligt genom sin nära relation till redogörelser för samhälleliga orättvisor 

tillsammans med det faktum att svensk hiphop innan och under tiden för denna studie diskuterades flitigt i 

media. Andra musikgenrer eller populärkulturella grenar hade kunnat generera ett annorlunda resultat. Hade 

studien exempelvis syftat till att undersöka redogörelser för social problematik inom vit makt-musik kan man 

tänka att beskrivningar om olika sociala problem tett sig annorlunda. 

Vi har tidigare beskrivit studiens förhållande till induktion och deduktion utifrån termer av induktiva 

tendenser. Detta innebär kort att vi startade studien utan hypotes och teori för att sedan efter datainsamling 

söka efter en existerande teori för att fördjupa och förstå resultatet. Hade studien istället byggt på deduktion i 

strikt bemärkelse hade resultatet blivit annorlunda genom att vi då startat studien utifrån en teori och utformat 

en eller flera hypoteser som vi sökt bekräfta eller förkasta. Detta hade inneburit en mer riktad studie. Vår 

tanke med en induktiv ansats har varit att öppna för en mer sakenlig forskning genom att applicera en 

passande teori först efter att vi sammanställt den empiriska datan. På så sätt har vi kunnat applicera studiens 

teori utifrån en vilja att förklara empirin i förhållande till forskningsfråga snarare än att antingen förklara eller 

förkasta en ursprunglig hypotes.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras de empiriska resultat som framkommit med hjälp av innehållsanalytisk metod (se 

4.4 för redogörelse). De sju sociala problem som har identifierats, redovisas nedan i punktform för att svara på 

studiens första fråga “Vilka sociala problem beskrivs i hiphoptexterna?”. Därefter redovisas olika aspekter av 

de sju sociala problemen under de två teman som skapats genom innehållsanalysen. Under rubriken 

“Förortsperspektiv” presenteras varje socialt problem i relation till förorten. Under rubriken “Kamp” 

presenteras de sociala problemen utifrån perspektiv av motstånd eller kamp. Detta sätt att redovisa resultaten 

på syftar att svara på studiens andra fråga “Hur beskrivs de sociala problem som framkommer?” 

Utformningen av detta kapitel består i beskrivande text som exemplifieras med hjälp av representativa citat 

valda ur materialet. Till varje citat hör ett nummer som refererar till den text som citatet är hämtat ifrån, se 

Bilaga 1. Sist i detta kapitel (5.4) följer en sammanfattning av resultaten. 

 

5.1 De sociala problemen  
Här presenteras de sju sociala problem som identifierats genom analys av materialet. Detta svarar på studiens 

första fråga; “Vilka sociala problem beskrivs i hiphoptexterna?”. 

 

- Missbruk 

- Rasism  

- Fattigdom  

- Kriminalitet 

- Utanförskap 

- Prostitution 

- Hemlöshet 

 

5.2 Förortsperspektiv 
Här presenteras de sociala problem som framkommit under analysen och sammanförts i temat 

“förortsperspektiv”. Det framkommer en stark relation mellan social problematik och förorten i 

hiphoptexterna. Nedan redogörs för dessa beskrivningar vilket syftar till att, tillsammans med nästa tema 

(5.3), svara på studiens andra frågeställning “Hur beskrivs de sociala problem som framkommer?  

 

5.2.1 Missbruk 
I texterna beskrivs olika typer av droger som vanligt förekommande och redan i tidig ålder finns drogerna 

närvarande på något sätt. Detta är framför allt tydligt i samband med skildringar av förortens tuffa villkor där 
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användande av droger hör till vardagen. En huvudsaklig skillnad finns mellan å ena sidan cannabisbruk som 

vanligen relateras till något ofarligt med ibland positiva förtecken och å andra sidan användande och missbruk 

av tyngre droger som kopplas till negativa erfarenheter och konsekvenser. Kartellen beskriver i Där solen 

aldrig skiner [3] livet i förorten med orden ”Uppväxt i orten skunkspliff [marijuanacigarett] i porten, en i 

loppet plus fullt clip till pistolen”. Att cannabisrökning är en vanlig syn och ses som normaliserat är 

genomgående. I många av texterna som i huvudsak inte handlar om droger förekommer ändå ord och termer 

som är anspelningar på, eller referenser till olika droger. Drogreferenserna uttrycker tankar och känslor och då 

det handlar om marijuana beskrivs det ofta i samband med avkoppling. Nimo skriver i Wuddup [68] 

“Damerna dom finns och då kollar man, lutar mig tillbaka med nån spliff som jag trollar fram, pass på hålla 

hand, jag kan tugga själv, när jag glider ut pass på guss jag kan dunka sen” och nämner därmed cannabis i 

förbifarten. Känslan i språket är lättsam och positiv och texten handlar huvudsakligen om kärlek till en tjej. 

Fokus ligger här inte på drogen i sig. Snarare representerar drogerna en viss känsla och används som referens 

för att förmedla ett budskap. Aki jämför upplevelsen av att stå på scen med ruset från drogen ecstasy i texten 

Fakk en catchig refräng [55] när han säger “Jag älskar det här’a, min ventil, på scen. Känns som jag har käkat 

E [ecstasy] får eufori. Men fakk de där bre, jag svär bre naturlig dopamin” På liknande sätt nyttjas i texterna 

ibland termer som vanligtvis sammankopplas med missbruk eller narkotika som referenser med andra 

innebörder. Petter skriver i texten till Början på allt [92] att han “pundar koffein”, som i motsats till en 

majoritet av texterna snarare utgör ett medelklassperspektiv än ett förortsperspektiv.  

  Det är sällan som direkta orsaker till missbruk nämns i texterna. I det hårda och kalla samhälle som 

ofta målas upp blir användningen av droger ett sätt att fly och glömma allt det jobbiga som varit eller 

fortfarande är, och som kanske var orsak till att drogerna kom in i ens liv från första början. Flertalet texter tar 

upp och kommenterar de negativa konsekvenser som följer av missbruk och beroende. Människor förändras 

till det sämre av drogerna vilket leder till svek och relationer som spricker. Det förekommer berättelser om att 

det har gått för långt och hur vänner eller andra personer i ens närhet fallit offer för drogerna och dött. Aki 

beskriver en sådan verklighet i området där han bor, när han skriver “Jag ser hur hatet frodas, Droger i 

området ser min broder överdosa” - När solen går ner [70]. Samtidigt som det finns beskrivningar som pekar 

på att det är många människor och särskilt ungdomar som använder droger är det långt ifrån alla som fastnar i 

ett missbruk. När det talas om missbruk är det oftast någon annans missbruk och de negativa konsekvenser det 

har. Ken Ring berättar dock om hur hans egna liv har påverkats av drogerna i Nu måste vi dra [105]: “Hade 

planer på att skaffa mig en framtid, men när alla drog till skolan gick jag och haffa mig en haschbit”. Texten 

beskriver hur knarket resulterade i att han var den som blev kvar medan jämnåriga klarade av skolan. 

Samtidigt förekommer det positiva redogörelser för narkotika i en del av texterna. I texten till Min kvinna [28] 

av Amsie Brown beskriver artisten sin kärlek till en kvinna, men kvinnan i sammanhanget är en referens till 
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cannabis. Att det är en drogreferens tydliggörs genom beskrivningen om att kvinnan ”passas” runt och att 

polisen spanar på henne, men artisten redogör för att denne är van vid detta i och med sin uppväxt i förorten; 

 

“Min	  kvinna,	  är	  inte	  en	  mans	  kvinna,	  men	  vi	  lever	  vårt	  liv	  å	  skiter	  i	  andra,	  idag	  hon	  är	  med	  mig	  jag	  sa	  imorgon	  
med	  nån	  annan	  ....	  Grabbarna	  som	  passar	  dig,	  den	  gussen	  har	  span,	  man	  är	  uppväxt	  i	  djungeln	  så	  man	  är	  van”	   

 

5.2.2 Rasism 
En del musiktexter tar upp tydliga exempel på rasism medan andra beskriver vi-och-dom-förhållanden vilka 

inte tydligt går att urskilja huruvida dessa behandlar förhållandet mellan invandrare och svenskar eller mellan 

förortsbor och övriga medborgare. Gemensamt för de texter som beskriver rasism är att texterna till stor 

utsträckning är författade av “förortsrappare”, men inte nödvändigtvis av förortsrappare med “utländsk 

bakgrund”. Även om rasism beskrivs i ett flertal texter är den inte lika frekvent påtalad som det 

förortsperspektiv som utgör det övergripande sambandet för nämnda rubrik om rasism. De olika 

musiktexterna beskriver skilda förhållningssätt till rasism där framställningar återfinns gällande såväl tydlig 

strukturell rasism som upplevelser av enskilda handlingar. Timbuktu beskriver i texten Spring [9] sitt 

förhållningssätt till rasismen denne stött på; ”Där varje negerskämt förvandlades till bensin. Varenda slag jag 

fått varenda fula blick varenda stängda dörr som jag har rusat in”. En stor del av förortsrapparna har utländsk 

bakgrund vilket tydliggörs i flera musiktexter liksom i exemplet ovan. I musiktexterna framkommer även 

redogörelser för människors föreställningar om hiphopartister och följande citat visar på hur rasistiska 

föreställningar är applicerbara på hiphop som kultur. Citatet, som är en verklig inspelning, kommer från den 

dåvarande VD:n för profilskolan i Stockholm och dennes syn på vilka elever som är önskvärda på nämnda 

skola. Musiktexten i stort behandlar artisternas karriärer som rapartister i Sverige idag och startar med ett intro 

samt avslutas med ett outro där denna smyginspelning med musikskolerektorn spelas upp: 

 

Intro: ”Ja man får ju inte säga neger numera, men dom svarta. Destruktiva musiken, nej men den vill jag inte ha 
här. Då får vi problem. [ohörbart].” 
Outro: ”Å så ska rappa [ohörbart] å rappa borta i tensta å elda bilar där istället för här, [Ja], Fast det här har du 
aldrig hör mig säga, [Nej], Men det är vad jag tycker” - Mohammed Ali feat. Aki – Rapstjärna [21] 

 

Vidare redogör Kartellen för rasism som ett resultat av ignorans i musiktexten till Svarta duvor och 

vissna liljor [19] vilken behandlar dagens svenska politik i allmänhet och Sverigedemokraterna i 

synnerhet; “Dom [Sverigedemokraterna, reds. Anm.] grep sin chans, men rasism är ett resultat av 

ignorans”. Carlito beskriver sina erfarenheter av rasism i texten I våra skor [53]; “När jag var liten 

bruka mamma alltid säga mig du måste kämpa dubbelt upp och alltid preja dig fram, på grund av din 

stam, pågrund av ditt namn på grund av den du är du vet att världen är kall”. Senare i samma låt fyller 

Amsie Brown i med raden; “Jag vet att många lacka känner vrede över sången och tänker dumma 



29 
 

blattar man tar seden dit man kommer”. Malcolm B redogör för sitt hat mot rasismen och tillkännager 

hur; “gatan är mitt sätt se det svart på vitt men ännu finns det folk som är bländade av rasismen” i texten 

till Tiden står till [64] . Rasismen beskrivs även i texter vilka inte är författade av förortsrappare eller 

rappare med utländsk bakgrund. Följande citat från texten Hårt mot hårt [97] är författade av 

Västeråsgruppen Looptroop Rockers och behandlar misogyna individer och rasister; “De vågade aldrig 

leva ut dom var fega. Rädda för kvinnor, för färger, förnekar sina misslyckanden står där och pekar på 

någon annan för att sparka neråt”. 

Ovanstående citat redogör för rasism utifrån olika perspektiv där Kartellens citat trots sin beskrivning 

av ignorans som orsaken till rasism i sitt sammanhang, regeringspartiet Sverigedemokraterna behandlas som 

rasister, ger en förnimmelse av rasism som ett strukturellt problem. Att rasism är inbyggt i samhällets 

strukturer redogörs för i flera texter, Ison och Fille skriver exempelvis i Vår sida av stan [26] att “REVA 

kontrollerar folk, aina registrerar folk, makten vilseleder och fortsätter separera folk”. I Labyrints musiktext 

Motattack [35] skriver Aki; “Yo, vi lever i en tid av kostymskinheads och lasermän. Storföretag, moderater 

och var för en Skandaler, uppgjorda valer, rasiståklagare, hemliga möten i buskagen” varefter Jacco fyller i 

med texten; “Om halva Sverige fick chansen idag, att rösta på SD så röstar dom ja. Äckliga rasistgrisar 

[Rasistiska poliser, reds. anm.] med pistoler. Som tränar prickskytte på lejon [Förortens stolta invånare, reds. 

Anm.] där vi bor”. Dessa förortsrappare redogör tydligt för strukturell rasism genom polis, åklagare, 

riksdagspartier och makten generellt som rasistiska. Även Västeråsrapparna i Looptroop Rockers öppnar för 

liknande tankegångar genom en referens till rasistiska poliser i texten till Den obekväma tystnaden [78]. Ordet 

”apajävel” är en direkt referens till en läckt inspelning av ett rasistiskt uttalande från en polis i Malmö 2008; 

“Allt blev uppochner, inte som det var tänkt, en liten groda hoppa ut och här står du och skäms, mest för alla 

andra också hörde då, din lilla apajävel nu ska du få smaka på”.  

Gällande rasism, finns många gånger uttalanden i musiktexterna som utanför sina sammanhang kan 

uppfattas som rasistiska, men som i texterna snarare ger ett sken av stolthet och igenkänning. Stor skriver i sin 

text Pappas låt [42] “Stolthet, blattar ni förstår mig, stolt att va er son, erat blod i mina ådror”. Textraden visar 

tydligt på en stolthet över ursprunget, men beskrivs utifrån ordet “blattar” som i vardagligt tal ter sig 

rasistiskt. Även Linda Pira redogör stolt för sitt ursprung i texten Bäng Bäng [47], dock inte genom lika 

kontroversiella ordalag, “Colombia lady baba, säg vilken syn. Redline records baby, kalla mig för latin 

queen.” Flera texter redogör för etnicitet utifrån ordval vilka normalt uppfattas som negativa och även om alla 

inte uttryckligen kopplar begreppen till stolthet är det tydligt att dessa inte används som skällsord. Ken Ring 

beskriver i texten till Vi är kvar här Remix [82] att han “Slänger några laxar [tusenlappar, reds. Anm.] på nån 

neger som mitt skivbolag/hookar några bilar nu så zingisar [mörkhyade] får glida bra.”  
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5.2.3 Fattigdom 
Texter som behandlar pengar, både i förhållande till rikedom och fattigdom är vanliga teman och det är få av 

texterna som inte berör pengars relevans, betydelse och påverkan på något sätt. Många framställningar tar 

antingen upp att det finns gott om pengar för tillfället eller att man behöver eller vill ha mer. Viljan och 

drömmen som finns att bli rik relateras ibland till verkligheten som inte alltid är så ljus. Livet i förorten 

skildras som tufft och svårt på många sätt där fattigdomen är utbredd och leder till olika negativa 

konsekvenser. Kartellen beskriver bristen på pengar i texten Underklassmusik [43] på följande sätt “En 

ensamstående mamma med två lågavlönade jobb. Hennes son blir uppfostrad av programmen [förorten], 

missförstådd”. Konsekvenserna av fattigdomen och mammans slit för att tjäna pengar gör att hon inte har tid 

för sin son. Det förekommer beskrivningar av människor som lever i sådan fattigdom att de saknar pengar till 

mat, hyra och andra grundläggande behov. Ofta sätts fattigdomen som har existerat i relation till den rikedom 

som nu är en verklighet. Petter beskriver en sådan positiv utveckling i livet i texten King [88] där han skriver: 

“Det här är grillat från orten, gick direkt ifrån porten, utan para till bröd, till att kunna ta allt på kortet, kolla 

allt vi har gjort från att inte ha nånting till allt det här”. Raderna utgör en tillbakablick på den verklighet utan 

pengar som en gång var verkligheten.  

Förorten beskrivs som en plats med människor som är upptagna av att drömma och fantisera om ett 

liv med mer pengar än de har. På en plats där fattigdomen är utbredd och en verklighet för många, skapas 

drömmar och målbilder om ett annat liv. Abidaz beskriver detta i texten till Råknas [32]. “Folk dom tänker 

para, folk vill skina folk dom gillar solen”. Orden är från en text som radar upp beskrivningar av hur 

verkligheten ser ut i hans förorten och belyser bland annat människornas fokus på pengar och framgång. 

Låttiteln ”Råknas” innebär ordentliga problem. När Linda Pira i Bang bang [54] skriver att hon “... drömmer 

om att heta Linda Para” exemplifierar hon den strävan efter rikedom som är så utbredd. “Para” betyder pengar 

och liknande lekfulla anspelningar och beskrivningar av pengar går att finna i flera andra texter. Det 

förekommer drömmar om rikedom där målet är att kunna ta det lugnt, njuta och bli fri från den stress ett liv i 

fattigdom innebär. För att nå sina drömmar gör somliga snabba pengar genom att exempelvis sälja droger 

medan andra får in pengarna på lagligt sätt, till exempel genom sin musikkarriär. Nedan beskriver Carlito 

jakten på pengar och olika sätt att ta sig fram på samtidigt som den framtida lyckan är kopplad till pengar och 

rikedom.   

 
“Rockar mikrofonen medan andra bröder becknar [säljer]. Så, vi alla gör det vi kan för att ta oss fram. Jagar 
illusionen och hoppas en dag att den blir sann. Ghettodrömmar med stora pengar, stora gash. Att le åt världen och 
mötas av att den log tillbaks” - Aldrig tillbaka [84] 

  

I vissa fall ses kriminalitet som den enda vägen att gå för att tjäna pengar och bli rik medan det i andra fall inte 

är fokus på rikedom utan snarare handlar om att undvika eller komma ur fattigdomen genom att hitta sätt att 

försörja sig på. Bristen på pengar beskrivs ofta i samband med droger. Antingen ses försäljning av droger som 
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ett sätt att tjäna pengar på (som i exemplet ovan) eller så handlar det om ett missbruk där pengar ses som 

nödvändiga för att över huvud taget klara sig och täcka de utgifter som drogerna för med sig. Ken Ring 

beskriver i Aldrig ensam [74] en sådan situation med orden “Och till och med när jag var hooked på [beroende 

av] kokain, Du höll masken för barnen när du gömde varje min. Jag glömmer aldrig dagarna då barnen inte 

fattat, Att vi var så jävla blacka, vi var tvungna där att hustla. Här är det inte tal om att skaffa pengar för att bli 

rik, snarare handlar det om att överleva. 

Samhället, staten, makten eller storebror. I flera texter finns det ett negativt laddat ”dom” som 

kontrasteras mot en annan grupp, ett ”vi”. Denna grupp är ofta diffus och kan i olika texter innebära ”vi som 

bor i förorten”, ”vi människor” eller ”vi fattiga”. “Dom” utgörs oftast av de rika, staten eller de styrande i 

samhället och är de som har makt att göra något åt den fattigdom som existerar. Denna grupp väljer dock att 

blunda och inte agera tillräckligt för att hjälpa de fattiga. I Labyrints text som följer nedan utgör ”vi” alla 

människor som bor i förorter eller höghusområden. Den strukturella förklaringen till fattigdomen bär en extra 

dimension då det antyds att staten faktiskt vill eller åtminstone inte bryr sig att fattigdomen breder ut sig i 

stället för att den minskar i förorterna.  

 
“Storebror vill att vi ska gå på bluffen helt och blunda men vi ser, hur dom rika blir rikare och dom hungriga blir 
fler. Dom tog guld och gröna skogar, lämna höghusen kvar. Våra områden flödar av droger och frågor utan svar” - 
Motattack [35]  

 

5.2.4 Kriminalitet 
Kriminalitet är ett återkommande ämne i musiktexterna där orsaker till och konsekvenser av brott redogörs för 

utifrån snarlika, men ändå olika perspektiv. Kopplingen till förorten är övergripande och i Fakk en catchig 

refräng [55] redogör Aki för förortslivet och dess konsekvenser där kriminalitet genomsyrar hela texten. 

Dödsfall, våldsbrott, häleri, utpressning och överlåtelse av narkotika beskrivs i direkt relation till förorten, 

trakten; 

 

”Och trakten brinner, aina springer från ghetto-militanter. Ge hopp i orten, sen tillbaks i gropen och pressa 
grannen. För drömmen är fri tills hungern får en att vakna upp. Och vänner bli fiender, för någon kassar zutt [kilon 
hasch]. Knivhuggning och skottlossning för någon pratar strunt. Atmosfären är giftig, svårt att andas när det 
saknas luft. Här kan man råka ut för kalla bestraffningar. Barn hoppar på din mage, bajs i dina kallingar. Sjukt len, 
shonon skjuten, här kallas det för jappningar. Vissa haltar vidare, några de blir gaddningar. Ännu en ghettolåt från 
trakter vi rör oss på. Billiga varor, stöldvågor ger bra pris att köpa på”  

 

Förortsperspektivet är ofta närvarande och den kriminella koden, Omerta, nämns i flera texter som normen i 

förorten. En syn på polis som motståndare eller rentav fiende görs tydlig och förorten beskrivs som en mörk 

plats. I texten Där solen aldrig skiner [3] redogör Kartellen för polisen som fiender till förortens kriminella; 
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”Aina dom e fula dom backar oss med bandare [polisen avlyssnar, Reds. Anm.] Rånare tjuvar å traktens alla 
langare. Sen jag var ett barn har jag levt med konsekvensen. Risken för att torska när man jobbar under stressen 
.... Men på riktigt vi lever efter koder [Omerta, Reds. Anm.] Jag e döv stum och blind när dom ställer sina frågor”  

 

Polismotståndet är tydligt och uttrycket “fuck aina” återkommer på fem ställen i texterna. Nedan följer 

Abidaz beskrivning av förorten i Viktor Ax’s Säker plats [4] där narkotikadistribuering redogörs för 

tillsammans med negativa konsekvenser av att bryta mot den kriminella koden; “Uppgraderad från 

porten upp till lägenhet. Fuck aina vi har koll på våran säkerhet. Men tack vare dom så kan vi rappa 

mer. Pengarna på säker plats, inbrott värdetrans - folk kastar maradona, bobby brown, äz och am 

[Kokain, heroin, cannabis och vagina, reds. Anm.]”.  

Underifrånperspektivet är ofta närvarande och Aki beskriver i texten till När solen går ner [70] 

hur ”dom” förvandlar ”oss” till bovar. Liksom under rubriken om rasism kan man här urskilja hur 

artisten uppfattar strukturer i samhället som styrande över samhällsgången. Sammanhanget tydliggörs 

genom flera av Akis texter som finns i bilagan. ”Vi” är förortsborna, invandrarna och underklasen, 

medan ”dom” består av makthavarna, de rika. Kriminaliteten är en påtvingad konsekvens av 

orättvisorna i samhället; “O jag svarar sho ja, ser var du ser. Yo jag ser hur hatet frodas. Droger i 

området ser min broder överdosa. Ser hur dom planerar, kalkylerar varje move, ja. Förvandlar oss till 

bovar”. Alla texter redogör inte för kriminalitet utifrån ett förortsperspektiv. Organismen redogör för sin 

”kriminella karriär” i texten Uppsala [16] som i relation till övriga texters beskrivningar ter sig ganska 

oskyldig; “Undrar hur många cyklar jag egentligen kastat i ån. Snodde burkar på statoil fyllde hela 

jackan med crome. Pajade fönstret på fyris, och kubbade snabbt därifrån”. I texten Förlorad ungdom 

[80] beskriver artisten Vic Vem sina ungdomssynder; “Och jag är bland gängen, på gatan och säljer” 

där han liksom organismen inte redogör för kriminalitet i förhållande till förorten utan istället till 

tonåren.  

Ken Ring skriver i texten Nu måste vi dra [105] att “Jag växte upp i ett ytterstadsprojekt, jag 

blev ett socfall snabbt, svär ingenting var lätt. Jag satt och rökte ganja hela dagarna, jag hade inga 

pengar så vi börja bryta lagarna”. Citatet ger en tydlig bild av kriminalitetens orsak och samband, Ken 

växte upp i förorten och genom att han inte hade några pengar började han begå brott. Även om 

skildringen till viss del ter sig ur ett individuellt perspektiv kan en representativitet urskiljas genom att 

han beskriver hur ”vi” började bryta lagarna. Ett återkommande perspektiv i musiktexterna gäller en 

positiv utveckling för artisterna själva där hiphopmusiken räddat dessa från kriminaliteten. Dani M 

beskriver i Ortens favoriter - Remix [104] hur han tidigare ”hustlat” pengar och rökt hasch tillskillnad 

från idag; “nu hör jag min musik i bilarna som bränner runt. Eller från ungarnas lur när jag tar femmans 

buss, i trappen där heggen becknas [hekton säljs] och grabbar becknar zutt [säljer hasch]”. Utbyte av 
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brottslighet mot musik beskrivs även av Aki i sin text Fakk en catchig refräng [55] med orden “Från 

skuldtider till guldskivor, så sjukt hur allt har hänt. Från deala på gatorna till platina, turen har vänt. 

Behöver inte byta luren igen och igen”. Organismen skriver om sin progress i texten till Avisst [65]; “En 

massa femmor [hasch] i fickan men hyran min på kredit. Hade inte någon tid över till massa features 

och skit. Du hatade när jag var pank vad gör du nu då din fitta. När jag har en egen label och hundra 

tusen på fickan”. Till sist beskriver Abidaz i Råknas [32] hur kriminalitet är en självklar konsekvens av 

förortslivet, men att han inte längre behöver sälja narkotika utan istället tjänar pengar på musiken. “Du 

vet folket är på sin orten-skit, klart jag på den för den tog mig hit. Vi kastar alla den pussy peeps, de 

klart det känns det känns positivt. Behöver inte kasta någon kush key [behöver inte sälja kilon med 

marijuana], get money of this music”. 

Texterna redogör ofta för kriminalitet som påtvingat utifrån de begränsade villkor som man har om man 

är uppvuxen i förorten. En från normen skild syn på kriminalitet förstärks i många av texterna, bland annat 

genom motsatsförhållandet till polis och stat vilket beskrivits ovan, men även genom ordval. Istället för att 

beskriva lagöverträdare som kriminella används ord som förortsrebell [1] eller ghetto-militanter [55]. I 

Kartellens text Underklassmusik [43] beskrivs tydligt synen på brottslighet “Glöm aldrig: Det finns alltid en 

som hör dig! Alltid en som ser sig, som alltid är med dig, aldrig själv! För det han, med slips och portfölj som 

är kriminell”. Textens budskap är tydligt; det är inte underklassen som är kriminella, de verkliga brotten begås 

av makthavare och rika.  

Många texter, likt Aki’s Fakk en catchig refräng [55] visar på en medvetenhet om kriminalitetens 

negativa konsekvenser. Kartellen beskriver i Underklassmusik [43] hur gruppen lever destruktivt efter 

förortens regler; “djup gatunarcissism. Survival of the fittest a.k.a Darwinism. Klick-klack livsstil, det är vi-

tänk och våldsdåd. Bara ännu en spelare som följer gatans kod. Det är en djungel, är du svag blir du fucking 

uppäten. Kartellen indoktrinerade i program-mentaliteten, mannen”. Samtidigt lämnar såväl Abidaz som 

Admiral P redogörelser för kriminalitet som genom sitt sammanhang ter sig positiva trots att positivt 

värderade ord inte används. Abidaz skriver i texten Röd, blå, grön [36]; ”You chi chi man you no badman, jag 

har aldrig lastat nån standard. Mitt folk har vart med i leken här alla vet hur man handskas” och Admiral P 

skriver; 

”De stress mannen, yea en utsliten basketboll en utsliten basketkorg para jokk [penga-brist] smuggel sprit 
snutsirener gatuvåld. Välkommen till gatugränder folket här från alla länder är vi över 20 pers jag lovar dig att 
aina vänder. Och vi har heinken flaskor grillat lamm, ris med curry och vi har brännhet barbeque azad och 
chimmichurri. Alla här har suttit [i fängelse, reds. Anm.] mannen alla här har gaddningarna på armarna” - 
Skriker ut [72] 
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Vidare refererar en hel del texter till kriminella termer utan att för den sakens skull syfta till kriminalitet. 

Linda Pira skriver exempelvis om att plundra i texten Knäpper mina fingrar remix [1] som en referens till att 

festa; “Aldrig sett oss för, så de börjar snabbt undra, jag och min clique vi kom bara för att plundra”. Vidare 

beskriver Pira i Bäng Bäng [47] hur hon säljer hiphopmusik vilket refereras till i termer som normalt rör 

narkotikadistribuering; “Eyo du e absad [har abstinens], suktar efter mer av mig, du fastna. Du e absad, 

kriminellt belastad. Fet rhymes, ja hustlar redlines [säljer zippåsar] och kapslar. Hög volym old school vinyl, 

skrapa nålen som kanyl”. Även Stor gör liknande referenser i sin text Cashen i påsen [83] där han redogör för; 

“Bror det är dags för bax [stöld] samla para [pengar] i en burk. Är du redo len ladda mikrofonen börja veva 

den”. Även dessa referenser görs alltså i förhållande till att tjäna pengar på musik även om de normalt nyttjas i 

förhållande till kriminalitet. 

Ovan finns redovisat hur en del texter beskriver kriminalitet som en konsekvens av fattigdom och 

utanförskap i förorten. Abidaz skriver i sin text Råknas [32] hur romantisering av kriminalitet bidrar till att 

unga begår brott genom att redogöra för brottslighet och följa upp det med citatet; “Det är därför barn som 

växer upp vill bli som Gudfadern”. Romantisering av kriminalitet beaktas även av Mohammed Ali som tar 

upp hur den drömska bilden av kriminalitet leder till död och drabbar förortsborna själva; 

 

”Du vill ladda ditt magasiin, vill hänga runt massa G:s [gangsters], Du ser inget annat liv, för det du ser i din 
fantasii, får du senare kanske bli, hur kan man ta någon annans liiiv. …. Sättet som du vill leva, sättet som du vill 
vara, va, sett så många dö redan nu dom växer utan en far, va, mördar bara våra egna, ja vi mördar bara våra barn, 
fan, lever bara för dan ha, hedern är allt vi har kvar, vi sjunger” - Magasin [18] 

  

5.2.5 Utanförskap 
Livet i förorten beskrivs ofta i hiphoptexterna som hårt, mörkt och grått. Många texter gör en särskiljning 

mellan individer från förorten och övriga individer i samhället. Kartellen skriver i texten Där solen aldrig 

skiner [3] hur 

 

”Förorten förvandlar fett med liv till ruiner, ni kan hitta oss i orten där solen aldrig skiner. Det e som att solen e 
släckt å regnet bara faller, fast i ett fängelse utan nå galler, här, fast i orten där livet går fort” 
 

Ken redogör också för en negativ upplevelse av förorten i sin text Du [45] där han skriver att ”Jag såg 

dig komma, så långt ifrån, den lilla killen gick igenom livets korridor, svårt å förstå, om man inte själv har levt 

så, jag svär vi hatar alla husen som vi ser på”. Samtidigt beskriver han i texten till Själen av en vän [37] hur 

han ”Rider i betongen enda stället utan rädslan”. Ogillandet av förorten återkommer i refrängen till Näääks 

text Vi är kvar här - Remix [82] där artisten skriver; ”Jag vill inte vara här men jag är kvar här. Sex pack bärs 

fet knatch och ett par järn. Och om du inte bott här kniv heter cutt här. Vi kommer från en förort där hasch 

heter zutt läään”. 
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Trots de negativa skildringarna av förorten beskrivs även boendeområdet med stolthet. Ison och Fille 

beskriver förorten som en negativ plats. Pengebristen beskrivs som utbredd, artisterna redogör för 

polistrakasserier och brinnande bilar i deras förort på röda linjen. I förortsskildringen nedan finns den 

kriminella koden närvarande samtidigt som de beskriver en längtan efter att må bra. Något paradoxalt 

redogörs för lokalpatriotism och att stolthet över förorten är normen. En sådan ambivalens tydliggörs 

ytterligare genom de sista raderna där såväl stolthet och skam i förhållande till sin förort ingår i beskrivningen; 

 

”Det är ingen nyhet du hittar mig som jämt, här på röda. Där khara [skit, reds. Anm.] duggar tätt, duckat fett, 
inget öga [inget polisspan, reds. Anm.] …. Para jokk vanligt i min trakt, puffa jara cok. Paradox fastna på en 
bänk men vill tagga långt. Samma sång men det är en annan dag, i min hemtrakt. Arabas [bilar, reds. Anm.] i 
brand, bebecks [småbarn, reds. Anm.] sprang från min vändplats. Alla vill må tipp-topp, mjukisar och flipp-
flopps. Grilla på balkongen, sippa smuggel ur en drickkopp. Någon ringer aina folk blir stumma när dom 
kommer. Och sedda ungar växer upp och blir kungar i betongen …. Välkommen till djungeln, djungeln. 
Huvudet hålls högt och vi reppar postnummer. Lugn i en sekund, nästa är man aggro. Man blir sådär när aina 
står bakom mig med lasso, asså. Jag vill dra, jag trivs, det är knas men det är mitt. Stolt som fan men jag skäms 
när jag tar en titt. Vända ryggen är inget alternativ. Det här är hemma vända ryggen är inget alternativ” - Vår 
sida av stan [26] 
 

De ambivalenta känslorna till förorten återkommer i Oskar Linnros text Från balkongen Remix [38] där 

citatet; ”Varje gård är en möjlighet från balkongen. Vi äger allt våra ögon ser från balkongen. En fotbollsplan 

vid ett järnvägsspår. Jag var dömd till vad jag såg. Men jag såg allting därifrån”. Redogörelsen för utsikten 

från balkongen som såväl en möjlighet som dömd profetia visar på en dubbelhet i synen på förorten. Dani M 

skriver att utanförskapet är självvalt på grund av de orättvisor som samhället reproducerar;  
 

“Att fly från babylon har blivit till ett hederskap. Pass på systemet, säger upp mitt fucking medlemskap. 
Rapporterar ifrån pyramidens nedre skikt. Försöker spräcka bubblan som vi lever i. Majoriteten är fångad i 
arbetet och lever hederligt. Resten pundar och super och lider av leversvikt” - Ny start [33] 

 

Under den tidigare rubriken om kriminalitet beskrivs hiphopmusiken som en möjlig räddning från 

kriminalitet. Aki skriver i sin text Fakk en catchig refräng [55] hur klassklyftor ökar och hur pengar jagas i 

förorten vilket följs av raderna; “Trasiga liv, alla vill ba’ hitta nå’n balans. Kunde lika gärna vart jag, på väg 

mot ingenstans. Man måste kriga hela tiden, vilken ibland. Göra vad man kan, tacka musiken för jag fick min 

chans, yeah” vilket kan ses som en beskrivning av hur hiphopmusiken även kan utgöra en räddning från 

utanförskapet. I texten till Människor som ingen vill se [17] redogör Ken Ring tydligt för en mängd sociala 

problem i förhållande till förorten där den gemensamma nämnaren verkar vara just utanförskapet;  

  

”Det är väl dom utan jobb som inte har nånting. Som förlorade sin kvinna och sin ring. Som aldrig kunde köpa 
hus som drömde om en bil. Och jag tog på mig mina kläder där i Hässelby. Och utan vänner, det var vi utan 
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land. Det finns inget jävla vapen de kan lägga i min hand. För man glömmer hur det doftar när man tappat sitt 
tal. För de som tappat rösten och inte har nåt val. Det är de som inte har nån lust att lämna mig ifred. Det finns 
människor, bror som ingen jävel vill se. Och ni bor på mitt kvarter [i förorten, reds. Anm.]” 
 
 

Utanförskapet gör sig uttryckt i många former, men hiphoptexternas tydligaste fokus ligger på hur 

underklassen och invandrarna drabbas hårdast. Timbuktu beskriver i texten till Svarta duvor och vissna liljor 

[19] hur politiken drabbar invandrare och fattiga; 

 

“SD fick en jackpott. Folket blev till fimparna i Anders Borgs askkopp. Fuck dom, plöjde välfärden med en 
traktor. Lämna oss med dålig utbildning och en kass fond. Asså, piskan viner tills vi går passgång. Dunka 
jimmie gul & blå, hissa han i en flaggstång Landet vi nu bor i e fan krokigare än kungen. Drar till Djursholm 
och frågar brokigaste ungen.” 

 
Texterna redogör för utanförskapet som konsekvenser av en illa förd politik där lösningen ligger på strukturell 

nivå. Labyrint skriver i sin text Motattack [35] hur;  
 

“Storebror vill att vi ska gå på bluffen helt. Och blunda men vi ser, hur dom rika blir rikare och dom hungriga 
blir fler. Dom tog guld och gröna skogar, lämna höghusen kvar. Våra områden flödar av droger och frågor utan 
svar. Dom håller oss i utanförskap” 

 

Att problemen i förorterna beror på strukturer i samhället där myndigheter är en del av problemet tydliggörs i 

flera texter. Kartellen redogör för konsekvenserna av förortsproblematiken leder till missbruk och död där 

orättvisor och utanförskapet kopplas till svensk politik; 

 

“Det är permanent nitlott, tror du villorna hör. När det smattras i programmen och grabbarna dör? Det här är 
underklassmusik för er som lämnats utanför. Och för privilegierade så blir det bara bättre. Dekorerar sina kök 
dom renoverar toaletten. Ey, vad fan hände med den svenska modellen?” - Underklassmusik [43] 
 

Skillnaden mellan fattiga och rika återkommer i flera texter. Även Kens text Leva här [50] skildrar ett 

segregerat samhälle. Ken beskriver hur förorten blir allt mer segregerad och dess invånare lämnade åt slumpen 

medan övriga samhället blundar; ”Vi blev lämnade åt slumpen, vi lever i en annan värld, vi blev lämnade åt 

slumpen, dom vet ingenting om hur vi lever här”. Samhällets svek återkommer i K4L Maskinistens text 

Betongfort [62]; “Jag tänker på den killen innan allt punderi, han växer upp sjuk skev, lever upp till era svek, 

men ingen av er vet” samtidigt som Aki i texten När solen går ner [86] redogör för förortsproblematiken som 

en sjukdom; “Slummen den är sjuk den smittar mig och gör mig galen”.  
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5.2.6 Prostitution och hemlöshet 
Stycken som handlar om prostitution, det vill säga sexuella tjänster som ges i utbyte mot pengar, återfinns 

endast i två av texterna. Beskrivningarna antyder att något är som det inte borde vara och relaterar 

prostitutionen till droger av något slag. Labyrint belyser i en av sina texter prostitution i relation till en värld 

full av orättvisor, problem och ett ojämnt maktförhållande i världen och skriver i Motattack [35] att “Världen 

är snedvriden, hela skiten är bak o fram, några få har allt, andra säljer sig för att få ta ett gram”. I texten 

Underklassmusik [43] ger Kartellen en mer personlig beskrivning av en ung flicka. Flickan är fast i ett 

destruktivt liv med missbruk och hon prostituerar sig för att tjäna pengar.  

 
“Den fjortonåriga flickan söker efter kärlek och självförtroende. Men smutsiga hjärtan här har gjort henne 
beroende. Hon sökte efter kärlek, med huvudet hon betalade. Till drogerna hon blev slav och begav sig med 
förlorare. Hon säljer sin kropp bland knark, självmord och skott. Det är permanent nitlott” 

  

Det är bara en text som berör hemlöshet på ett direkt och tydligt sätt. I raderna nedan från texten Människor 

som ingen vill se [17] beskriver Ken Ring sina egna erfarenheter av hemlöshet, fattigdom och utanförskap som 

är tätt sammankopplade med varandra; 

  
 “Vi gick emot vårt öde, men ingen förstod att, Vi var på fel väg det blev en lång kamp 
Men när jag går för alltid håller jag min brors hand, Jag vet hur det känns att sova på en bänk 
Att inte ha en spänn jag svär man tror att det e' ett skämt, Att inte vara svensk och komma hit och ingen ser dig, 
Jag svär, jag hoppas du är med mig” 

  

I övrigt nämns “gatan” många gånger i olika sammanhang. Men att “bo på gatan”, “komma från gatan” eller 

“representera gatan” bör förstås som en bild för förorten. Livet som levs på “gatan” eller i “betongen” är ett 

hårt liv och samtidigt är det ens hem, där man är uppväxt eller bosatt och som många gånger inrymmer kärlek 

och stolthet. Att vara hemlös innebär att man saknar tak över huvudet som i föregående exempel. En annan 

betydelse av hemlöshet kan vara den att inte ha ett eget hem att gå till. Vic Vem beskriver Förlorad ungdom 

[80] en kringflackande period i livet när han säger “... så jag stack, med samma gamla snack, Blocket.se, 

andrahandskontrakt. Skillnad på en soffa och en säng, en bostad och ett hem, en kompis och vän”. Hemlöshet 

är här ett faktum och trots att Vic Vem har en soffa att sova på i en lägenhet tycks tvånget i boendesituationen 

kopplas till hemlöshet.  

 

5.3 Kamp 
Här presenteras de sociala problem som framkommit under analysen och sammanförts i temat “kamp”. Även 

denna del av resultatet syftar till att besvara studiens andra frågeställning: “Hur beskrivs de sociala problem 

som framkommer?” 
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5.3.1 Kamp mot missbruk 
Ytterst få av texterna beskriver någon sorts kamp mot missbruk av droger eller alkohol eller ens någon kamp i 

förhållande till själva bruket eller missbruket av cannabis. Det är också få texter som tar upp de anhörigas 

perspektiv och beskriver deras kamp eller känslor gentemot en annan persons missbruk. Ison & Filles 

beskrivning av en kille som dör på grund av drogerna är dock ett undantag. I Vår sida av stan [26] skriver de; 

“Mannen de ingen driveri [inget skämt]. Inget lall, shunno [killen] han blev ren, tog ett återfall. Då det brast, 

nålen i hans ven när han återfanns. Ingenting är fiktivt när livet är på riktigt”. Raderna innehåller en outtalad 

kamp mot missbruket i och med att killen en gång har blivit ren och sedan får ett återfall. Vidare beskriver Aki 

hur många fastnat i narkotikamissbruk och redogör för hur man hela tiden måste kämpa för att inte falla offer 

för drogerna . Artisten tackar musiken som en bidragande faktor till att han lyckats hålla sig drogfri; 

 
Så många borta andra fast i en kemisk romans. Trasiga liv, alla vill ba’ hitta nå’n balans 
Kunde lika gärna vart jag, på väg mot ingenstans. Man måste kriga hela tiden, vilken ibland 
Göra vad man kan, tacka musiken för jag fick min chans, yeah - Fakk en catchig refräng [55] 

 

5.3.2 Kamp mot rasism 
Ett perspektiv av kamp eller motstånd är genomgående för en rad av texterna även om många till stor del inte 

är direkt uttalade eller definierande. Som vi beskrivit tidigare är vi-och-dom perspektivet vanligt, men det 

finns även exempel på tydligare perspektiv där man hänvisar till kamp mot rasism genom exempelvis stolthet. 

Nedan följer två delar ur Stors text Pappas låt [73] där artisten redogör för stolthet över sitt ursprung när han 

säger ”Stolthet, blattar ni förstår mig”. Avslutningsvis tillkännages en uppmaning till de funktioner som 

bibehåller en främlingsfientlig struktur genom citatet; ”Svartskallar stå upp! Lyssna konstapel REVA. Det är 

såna personer ni stoppar i tunnelbanan varje morgon när dom ska till sina jobb”. Texten handlar om artistens 

pappa som är laglydig och har arbetat hårt hela livet, där stoltheten ställs i relation till denna bakgrund. 

Uppmaningen är riktad till Poliser som genom Revaprojektet utgav sig för stoppa fuskåkare i tunnelbanan, 

men i själva verket stoppade folk av utländsk härkomst i tunnelbanan i jakten på illegala immigranter. Andra 

texter uttrycker ett aggressivare avståndstagande till vad som uppfattas som rasism. Kartellen & Timbuktu 

redogör i Svarta duvor vissna liljor [19] för hur Sverigedemokraternas järnrörstillgripande fått ett annorlunda 

utfall om de fått bestämma. “Kungsgatan med Soran, hade jag varit med Hade jag tagit järnröret och lagt dom 

i koma, alla tre Yeah, fuck SD med Jimmie i spetsen sänker en, sänker två, ja då springer nog resten”. Carlito 

redogör för hur hans mamma förberett honom på rasismen i samhället i texten I våra skor [53]; “När jag var 

liten bruka mamma alltid säga mig du måste kämpa dubbelt upp och alltid preja dig fram, på grund av din 

stam, pågrund av ditt namn på grund av den du är du vet att världen är kall”. I texten Hårt mot hårt [97] 

redogör Västeråsrapparna Looptroop Rockers för hur kampen mot rasism och misogyni bör bekämpas inifrån 

de drabbade där ambition och drömmar beskrivs som vapen i kampen; “Ditt vapen är din ambition och dina 
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drömmar är din ammunition . Sätta hårt mot hårt som innebär sätta hårt mot hårt, e så sjuk trött på att bli 

spottad på”. Även Timbuktu redogör för att kampen startar inuti individen genom redogörelser för att blicka 

framåt istället för att begå destruktiva handlingar;  

 
“Vi har fanimej tatt oss hit. Där varje negerskämt förvandlades till bensin. Varenda slag jag fått varenda fula 
blick varenda stängda dörr som jag har rusat in. Men vad vi vet är att vi låter det spela för oss. Titta på vad de 
som komma skall inte det som redan har gått. ….Målet är mitt jag ska vinna det över mig själv. …. Istället för 
att bränna en bil. Mina skor ska bränna en mil” - Spring [9] 

 

5.3.3 Kamp mot fattigdom 
Kampen mot fattigdom uttrycks som en ständig jakt efter pengar och det är sällan som kampen kommenteras i 

sin ensamhet, åtskild från andra sociala problem. Många texter som tar upp någon aspekt av fattigdom gör det 

utifrån den personliga kampen för att få in pengar. Aki säger i Fakk en catchig refräng [55] att han “Letar 

skydd bakom höghusen från de kalla vindarna, svårt att va’ stabil i ett liv där det kämpas för kontanter.”, och 

beskriver den brutala verkligheten i förorten. Det förekommer också mer generella beskrivningar av 

människor i olika bostadsområden som dagligen tvingas kämpa mot fattigdomen. Ibland berör texterna 

ekonomiska förhållanden utanför förorten och utanför Sveriges gränser. Kampen är då ofta inriktad mot att 

förändra ett allmänt tillstånd i samhället där svaga grupper på olika sätt blir drabbade.  

Framför allt finns det en vilja att berätta att man nu har pengar, att livet är bra och stolt proklamera att 

man gått från att vara fattig till att nu ha det bra ekonomiskt, om än så bara för tillfället. Nimo beskriver i Para 

finns [51] en kväll på stan och skriver “när vi kommer fram vi går alla in, förut para [pengar] inte fanns nu 

para finns”. Texten handlar om att festa och ha kul. Att ha pengar innebär att man har kämpat och lyckats med 

något och det verkar angeläget att berätta för andra att det faktiskt är möjligt. Detta tycks gälla oavsett om 

pengarna tjänats på lagligt eller illegalt sätt. Det är inte det som är det viktiga. Spår av stolthet blandat med 

lättnad att för stunden inte behöva kämpa mot fattigdomen finns i texterna samtidigt som det kan uppfattas 

som rent skryt när det berättas om de pengar som finns. 

En kamp som utkämpas i samband med fattigdom är en slags inre kamp som rör möjligheten att tjäna 

pengar genom kriminella handlingar. Det handlar om de alternativ som finns och lockelsen tycks ligga i att det 

är mer lättförtjänta pengar att försörja sig på ett illegalt sätt än det är på lagligt sätt. Eftersom droger beskrivs 

som så vanligt förekommande är möjligheten och tillfällena att sälja droger många och på så sätt få in pengar. 

I exemplet nedan beskriver Ken Ring den ambivalens som finns kring hur man ska tjäna sina pengar. Det 

lagliga alternativet, som här utgörs av musiken, beskrivs som en svår väg att gå och överleva genom. 

 
… Vill hålla mig från att beckna jag svär det e så svårt, man e beroende av spotify å streamsen på en låt, nu klipper 
jag en chamsi [fem gram] delar upp den i sex, möter upp gamla vänner för att slippa denna stress, egentligen lägga 
ner musiken, lägga micken på hyllan, allt handlar bara om cash bror fuck spliffen fuck fyllan” - Spegeln [58] 
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En del av texterna har ett vidare perspektiv och fokus på kampen mot fattigdom. De berör inte bara den egna 

kampen utan belyser att någonting måste göras på ett strukturellt plan för att minska fattigdomen i samhället 

eller i världen. Sådana beskrivningar fokuserar på motståndaren som ofta är staten eller de som är rika, det vill 

säga de som har någon form av makt. Antingen uppfattas de som upphovet till att fattigdomen ökar eller så 

skildras de som allt för passiva. Kampen i texten nedan av Dani M riktar sig mot flera orättvisor och 

missförhållanden i världen däribland fattigdomen som orsakas av krig och exploatering. Här handlar det om 

en gemensam kamp, ett enat folk som ska stå upp för att förhindra en negativ och felaktig utveckling som de 

rika orsakar och driver på.  

 
“Hur kan man inte se deras agenda? Hela vår jord ja den håller på att skända. Och framtiden har symtom Utav 
västvärlds-syndrom. Men världen går att vända. Nu är det upp till oss själva  
Om vi kan enas och ingen utelämna” - Agenda [22] 

 

5.3.4 Kamp mot kriminalitet 
Trots texternas tydliga koppling mellan kriminalitet och förortsproblematik ges i princip inga exempel på 

kamp gentemot kriminaliteten specifikt. Kriminalitet beskrivs i förhållande till fattigdom och utanförskap i 

förorten och kan därigenom sättas i relation till kamp mot fattigdom eller utanförskap som har mer utvecklade 

kampredogörelser. Det finns dock ett tydligt exempel på kampen mot kriminalitet, Mohammed Ali skriver hur 

individer med utländsk bakgrund måste akta sig för att uppfylla ”slavstatistiken” och falla för den 

romantiserade bilden av brott då det inte var därför deras föräldrar kämpade och tog sig till Sverige; 

 

“Snabba cash var den väg att gå, knäsvag, för den värld jag såg, platsen som glamouriseras som en film där är han 
från, glömmer, vart fan det var, våra familjer tog hos hit för, det e långt ifrån och bli nån jävla slavstatistik för, 
självuppfyllda profetior, de vad vi ser, dom måste själv uppfylla fått sin frihet” - Magasin [18] 

 

5.3.5 Kamp mot utanförskap 
Kampen mot utanförskap beskrivs antingen i förhållande till förorten eller till etnicitet. Det finns även uttryck 

för ett kollektiv där de som på något sätt inte passar in i samhället skildras som de som utkämpar kampen. 

Kampen mot utanförskap kan uttryckas som en personlig kamp för att mot alla odds trots allt lyckas eller för 

att överleva. Samtidigt framträder ibland en större och mer riktad kamp mot det eller de som orsakar 

utanförskapet. Nedan uttrycker Ken Ring en kamp mot utanförskap i termer av att komma till Sverige och 

behöva kämpa mot utanförskapets negativa konsekvenser. 

 
“Utan hopp och utan mat. De som inte finner skydd. De som inte har nån stat. Ja man jagar sina pengar, som man 
sårar sin familj. Vi e' de fattiga som aldrig passar in. Och staten är som gamla hundar lättare att blunda. Ett hinder 
vi vill runda måste mätta alla ungar” - Människor som ingen vill se [17] 
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Direkta orsaker till utanförskap uttrycks sällan i texterna och ibland beskrivs det som något självklart som inte 

förklaras närmare. Utanförskapet liknas då och då vid ett fängelse där de utsatta är inlåsta och befinner sig 

bakom galler. I texten till Från balkongen - Redline remix [38] skriver Oskar Linnros “Vi krigar vi kämpar vi 

sliter vi jobbar det är svett och tårar .... Tänker utanför mallen, utanför gallret, där dom håller oss. Utanför 

tullarna, med tuggarna, som kommer vi någonsin nå.”. Här skildras den drabbade gruppen som “de utanför 

tullarna” det vill säga människorna i förorten som beskrivs som en bortglömd, åsidosatt och utsatt del av 

samhället. Det är tydligt att det är staten som bär ansvar för utanförskapet och som ilskan riktas mot, men det 

är även en beskrivning av den egna, inre kampen som människorna i förorten tvingas ta. Vissa texter beskriver 

framför allt en vilja att trotsa utanförskapet och de förväntningar av att inte lyckas som tycks följa på det. Det 

finns en stark vilja att nå sina mål och göra någonting av sitt liv trots utanförskapets negativa konsekvenser av 

att inte ha samma möjligheter som andra. I texten nedan uttrycker Ison & Fille en tydlig kamp för att lyckas 

och nå sina drömmar. De utsatta människorna är i det här fallet de från förorten även fast ”vi” i texten snarare 

handlar om en generation eller grupp i förorten än hela förorten i sig.  

 
“Åsidosatta i programmen vi kom alltid sist. Det är ingen lätt väg, men vi ska dit, för vi är bra folk, förtjänar bra 
skit. Vi hoppar hinder och vi ligger i, länge leve livet, länge leve vi. Huvudet högt, ryggen rak, vi tar oss upp dit vi 
ska” - Länge leve vi [11] 
 

 
Utanförskapet kan leda till många olika negativa konsekvenser. Som i exemplet ovan tycks det bidra till 

stolthet och en vilja att göra någonting positivt av sitt liv. Denna positiva aspekt är genomgående och uttrycks 

i flera andra texter. Kampen mot utanförskapet skildras, som vi sett, dels genom en egen personlig vilja och 

strävan att bryta sig loss och nå sina mål men även genom mer eller mindre riktade uppmaningar mot de som 

lever i utanförskap. I texten nedan riktar sig Linda Pira utåt till barnen och ungdomarna och ställer frågan “tror 

du på dig själv?”. Återigen är det människorna i förorten som är de människor som lever i utanförskap och 

som behöver kämpa i motvind. 

 
“Hör lekande barn på gatuhörn. Tunnelbanan som basgång på deras kör. Betongros, svårt att växa ur den miljön. 
Vi ser dom gro men drömmarna blir sällan mer än frön. Tror du, tror du, tror du, tror du, tror du, tror du på dig 
själv. Du måste akta dig från askan och låta glöden bli till eld”  - Eld blir glöd [31] 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Texterna kopplar samman droger och missbruk med livet i förorten där cannabis oftare har en positiv 

framtoning medan ”tyngre” droger oftare beskrivs utifrån beroende och överdoser. Livet i förorten beskrivs 

generellt sett utifrån negativa termer och som avskiljt från övriga samhället. Även redogörelserna för 

motsatsförhållandet till polisen vittnar om ett utanförskap. Trots den negativa bilden av förorten som 

förmedlas beskrivs samtidigt förorten som en trygg plats och som “hemmaplan” för textförfattarna. Förortens 
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utanförskap förstärks vidare genom flertalet redogörelser för fattigdom som ofta utmynnar i kriminalitet. 

Romantisering av brott förekommer i en del texter samtidigt som andra texter redogör för problematiken som 

en sådan romantiserad bild av brottslighet innebär. Många gånger beskrivs kriminalitet som en påtvingad 

konsekvens av fattigdom och brist på andra möjligheter till försörjning. 

Rasism beskrivs som bidragande till utanförskapet där en negativ syn tydliggörs gällande strukturer och 

makthavare. Underifrånperspektivet är tydligt i texterna som flera gånger uppmanar till kamp mot 

uppmärksammade problem och orättvisor. Dessa redogörelser av kamp skiljer sig från text till text där det 

ibland redogörs för upplopp och ibland för fredliga lösningar som kommer inifrån individen. Flera texter 

redogör för hiphopmusiken som en räddning från det kriminella livet. Prostitution och hemlöshet nämns i 

förbifarten, men det är ovannämnda sociala problem som ges mest utrymme. Ibland nyttjas termer som rör 

narkotika och kriminalitet som referenser till musikskapande eller andra ting skilda från brott och droger. 

Flera texter berör liknande problematik även om perspektiven inte alltid är desamma. Trots vissa texters 

tydliga uppmaningar och redogörelser för kamp, går det att urskilja en ambivalens i texternas förhållande till 

förorten, kriminalitet och droger. Det tydligaste temat för texterna är sammantaget relationen mellan sociala 

problem och förorten.   
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6. Analys 
Följande analys syftar att problematisera och fördjupa valda delar ur det redovisade resultatet. Genom 

analysen besvaras studiens tredje frågeställningen “Varför beskrivs sociala problem i texterna på de 

sätt som framkommer?”. Detta görs framför allt med hjälp av teorin om stigma och territoriell 

stigmatisering som presenterats i teorikapitlet (kapitel 2) men även genom att relatera de empiriska 

resultaten till tidigare forskning och göra jämförelser där emellan. Genom detta tillvägagångssätt 

hoppas vi kunna fördjupa förståelsen av de sociala problem som vi funnit. Analysen består av två 

delar där den första delen fokuserar på det empiriska resultatets förhållande till stigmateori och 

presenteras under rubriken “social problematik befäster stigmatisering”. Den andra delen presenteras 

under rubriken “social problematik i relation till förorten” och fokuserar på begreppet territoriellt 

stigma utifrån de empiriska resultaten. Den sammanfattning av resultaten som finns sist i det 

föregående kapitlet (5.4) kan med fördel läsas innan och under den kommande analysen för att 

påminna om de empiriska resultat som ligger till grund för analysen. 

 

6.1 Analys 

6.1.1 Social problematik befäster stigmatisering 
För att besvara frågan om varför de sociala problemen beskrivs som de gör används här i ett första skede 

Goffmans teori om stigmatisering. I enlighet med teorin befäster de sociala problem som framkommit i 

uppsatsen stigman. Att bära ett stigma leder till en negativ självbild som uppstår genom individens relationer 

till andra. I och med att kriminalitet, missbruk, fattigdom, rasism, prostitution och hemlöshet avviker från 

samhällsnormen innebär det att uppfattningar som förknippas med dessa problem verkar stigmatiserande för 

de individer som bär på eller är drabbade av dessa sociala problem. Utanförskapet, som är ett annat 

framträdande socialt problem i denna studie, kan förstås som en konsekvens av övriga sociala problem. Att 

vara hemlös innebär enligt stigmateorin att man befästs med ett stigma. Att som hemlös befästas med ett 

stigma orsakar en känsla av utanförskap då man inte, likt normen, har någonstans att bo. Hemlöshet verkar 

alltså stigmatiserande för individen och bidrar liksom övriga sociala problem till ett utanförskap. Det tydliga 

”vi och dom-förhållningssättet” som återkommer i texterna kan förstås genom det utanförskap som olika 

stigman innebär.  

Resultatet visar på en generellt sett mörk bild av förorten där droger, kriminalitet och brist på pengar 

är vanliga och framträdande problem. Redogörelserna för problematiken sker oftast i samband med och i 

relation till förorten även om inte orsak, verkan och uppfattning om problemen är samstämmig i texterna. 

Utanförskapet som följer på stigmatiseringen tydliggörs genom redogörelser för “gatans kod” där polisen ses 

som en fiende. Texternas beskrivningar av förorten visar på förorten som åtskild från övriga samhället. Denna 
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åtskillnad tydliggörs i Kartellens text Underklassmusik [43]; “Det är permanent nitlott, tror du villorna hör. 

När det smattras i programmen och grabbarna dör?”. Textraden visar på en uppfattning av förorten som 

åtskiljd från övriga samhället, referensen till  villor bör uppfattas som riktad till medelklassen vilken inte 

uppmärksammar  förortsproblemen. Det utanförskap som framkommer i resultatet liknar resultaten från 

Mucchiellis studie (2009) som redovisar att ungdomar i Paris förorter inte känner sig delaktiga i samhället. 

Denna urskiljningen från samhällsnormen stämmer väl överens med teorin om stigma som gör gällande att 

utsatta grupper tenderar att på olika sätt distansera sig från det normativa. I och med att texterna inte har en 

och samma författare kan man inte räkna med likadana uppfattningar, men vi ser ändå ett intresse i de skilda 

redogörelserna för sociala problem genom att de beskrivs i förhållande till en och samma plats: förorten. 

Drogbruk, missbruk och kriminella handlingar beskrivs ofta som sammanbundna processer vilka i slutändan 

drabbar förortsborna själva. Texterna tydliggör ett samband mellan missbruk, fattigdom och kriminalitet. 

Trots detta refererar vissa texter hellre till beskrivningar som ”förortsrebell”, ”programrebell” och 

”ghettomilitant” istället för till det mer negativt laddade ordet ”kriminell”. Kriminella handlingar, som 

samhället betraktar som icke-önskvärda och avvikande, redogörs för i texterna utifrån mer positivt laddade 

benämningar vilket kan förstås som ett sätt att hantera det stigma som det innebär att vara kriminell och inte 

tillhöra normen. Att då identifiera sig som en ”rebell” som kämpar mot (det orättvisa) systemet, kan fungera 

som ett sätt att minska de negativa känslor som uppkommer ur stigmat. Detta kan också förstås som ett sätt att 

bryta mot etablerade och normerande föreställningar om vad det innebär att vara kriminell. Detta är inte det 

Goffman menar med desidentifikationer, eftersom det är inom gruppen som den förändrade uppfattningen 

sker, och den kriminelle fortfarande ses som avvikare av samhället även fast hen kallar sig för rebell. Ett annat 

sätt att hantera stigma kan vara att vända normens negativt laddade ord för stigmatiserade grupper till positiva 

benämningar inom gruppen. På så sätt kan man förstå texternas redogörelser för “svartskallar” och “blattar” 

som ett sätt för misskrediterade individer att undvika spänningar i sociala kontakter genom att omdefiniera det 

negativa stigmat till något, inom gruppen, positivt. Sådana omdefinieringar av för normen negativt laddade 

ord framkommer även genom redogörelser för framgång eller normativa vardagliga aktiviteter vilka beskrivs 

utifrån termer som vanligtvis nyttjas i förhållande till kriminalitet och missbruk. Sådana beskrivningar som att 

använda “plundra” istället för ordet festa eller för att redogöra för sin stil som “kriminell” istället för cool 

liknar Hunnicuts och Andrews (2009) studie som redovisar hur Amerikansk hiphopmusik ofta använder ordet 

“mörda” som en referens till kreativ framgång.  

    Förhållandet till droger tycks vara komplicerat och ambivalent. Det är tydligt att cannabis ses som 

normaliserat och oftast förknippat med bruk och avslappning medan tyngre droger relateras till utifrån termer 

av missbruk. Redogörelserna för cannabis inom svensk hiphopmusik kan ställas i relation till Markerts (2001) 

studie som visar att populärmusiken i större utsträckning beskriver cannabis på ett positivt sätt medan negativa 

redogörelser är vanligare i relation till tyngre droger. De skilda beskrivningar som finns gällande kriminalitet 
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och droger går att förstå genom stigmateorins redogörelse för ambivalens mellan social identitet och personlig 

identitet. Genom ambivalensen mellan jagen kan man förstå direkt motsägelsefulla skildringar av droger och 

brott eftersom den stigmatiserade individen relaterar till såväl den stigmatiserade gruppens uppfattningar som 

till normens uppfattningar. På så sätt kan man förstå positiva redogörelser för cannabis som uppfattningar 

kopplade till den stigmatiserade gruppen, medan negativa beskrivningar av cannabis kan vara ett sätt att närma 

sig normens uppfattningar. En sådan ambivalens kan även förklara varför kriminalitet beskrivs såväl positivt 

som negativt.  

 

6.1.2 Social problematik i relation till förorten - territoriellt stigma 
I texterna framkommer en redogörelse för sociala problem som ofta direkt relaterade till förorten. Tidigare har 

vi beskrivit hur man kan förstå sociala problem utifrån Goffmans teori om stigma.. För att begripliggöra 

förhållandet mellan förort och social problematik kan Wacquants begrepp, territoriell stigmatisering, fördjupa 

förståelsen och bidra med insikter. Territoriell stigmatisering innebär att stigmat befästs beroende på 

individens bostadsort. De platser som befästs med detta stigma är marginaliserade områden där invånarna 

utsätts för stigmatisering för att de bor på fel adress. Utanförskapet i förorten framkommer tydligt i texterna 

genom redogörelser för såväl den egna synen på förorten som omgivningens, normens, syn. När det i texterna 

framkommer att ”trakten brinner” eller ”åsidosatta i programmen vi kom alltid sist”, ser vi exempel på vad 

som kan förstås antingen som konsekvenser av eller redogörelser för territoriell stigmatisering. Ofta är 

förortsskildringar och problematik sammanflätade i texterna. Droger som flödar i förorten kan leda till 

missbruk och kriminalitet beskrivs som en konsekvens av fattigdom i förorten. Wacquant redogör för hur 

bilden av områden som befolkade av kriminella, fattiga eller missbrukare bidrar till att marginalisera området. 

Negativa redogörelser för förorten är vanliga i hiphoptexterna. Kartellen beskriver förorten genom denna text 

“det är som om solen är släckt och som regnet alltid faller här”. Redogörelsen liknar det citat som 

framkommer i Campbell, Galway, Leavey och Rondóns (2014) studie om irländska ungdomar där en av 

ungdomarna beskriver sitt bostadsområde som en mörk plats. 

Parallellt med de negativa beskrivningarna av förorten existerar positiva sådana som sammantaget gör att 

en ambivalens framträder även gentemot det egna bostadsområdet, förorten. Förorten beskrivs som 

hemmaplanen, där trygghet blandas med misär. Ken Ring skildrar olika motstridiga känslor till förorten i två 

olika texter, dels genom; ”jag svär vi hatar alla husen som vi ser på” och dels genom ”rider i betongen enda 

stället utan rädslan”. Detta vittnar om den ambivalenta självbilden som stigmatisering innebär, men här 

kopplat till bostadsort. Sammankopplingen mellan individ och område är påtaglig i texterna vilket utgör själva 

essensen i det territoriella stigmat. Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan texterna och Wacquants 

territoriella stigma.  
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Wacquant skriver att invånarna i stigmatiserade områden bär på en skam och helst undviker att berätta vart 

någonstans de bor. Skammen går att finna i texterna exempelvis genom “Jag växte upp bland kriminella, 

pundare och själv var jag en blandning av dom båda och jag skäms”. Däremot uppvisar texterna tydligt att det 

är förorten som representeras och stoltheten över bostadsorten återkommer frekvent. Ambivalensen mellan 

social och personlig identitet som diskuteras under föregående rubrik kan urskiljas även i förhållande till 

förorten: “Jag vill dra, jag trivs, det är knas men det är mitt. Stolt som fan men jag skäms när jag tar en titt”. 

Genom texternas starka koppling till den stigmatiserade förorten kan man se textförfattarna som representanter 

för förortens invånare. Goffman (2001) skriver att representanterna för den stigmatiserade gruppens talan och 

sprider kunskap om stigmat samtidigt som vänner och fiender till gruppen deklareras. Vi och dem-förhållandet 

som framkommer i hiphoptexterna vittnar om detta. Stoltheten över stadsdelarna kan tydas som exempel på de 

stigmatiserades informationskontroll, att gruppens representanter genom stolta redogörelser vill bidra med ett 

positivt sätt att hantera stigmat även om avskiljningen mot normen görs tydligare. På så sätt kan man förstå 

redogörelser av typen: “säger upp mitt fucking medlemskap [i förhållande till samhället, reds. anm.]” som ett 

sätt att bidra med styrka till den stigmatiserade gruppen trots att det innebär ett tydligt avvikande från normen.  

Wacquant (2007) menar att ett territoriellt stigma går att dölja och bli av med genom att byta 

bostadsområde till ett som inte är stigmatiserat. Detta må vara sant i teorin men utifrån vårt resultat inte lika 

lätt i praktiken då det framkommer en ambivalens i förhållande till stadsdelen där man både trivs och vantrivs. 

Det ligger i stigmatiseringens natur att identifiera sig med gruppen, och i detta fall området, vilket oavsett 

materiella tillgångar fungerar som hinder för geografisk förflyttning.  

Utanförskapet är kanske den tydligaste konsekvensen av territoriellt stigma. Motsatsförhållandet till 

polis och urskiljningen från det omgivande samhället kan förstås utifrån teorin om territoriell stigmatisering. 

Wacquant beskriver att myndigheter kan missbruka sin makt i stigmatiserade områden. När ett stigmatiserat 

område definieras som laglöst ger det myndigheterna möjlighet att agera utifrån “särskilda åtgärder” som kan 

vara rent av brottsliga. Dessa åtgärder bidrar till att marginalisera området ytterligare. Wacquants redogörelse 

för myndigheters agerande i stigmatiserade områden liknar beskrivningarna som framkommer i denna studies 

resultat. Isons & Fille uttrycker att; “man blir sådär [aggro, reds. anm.] när aina står bakom en med lasso” och 

Kartellens beskriver hur “vänner [i förorten, reds. anm.] får para av polisen för att fucking sätta dit en” vilket 

kan utgöra exempel på myndighetsåtgärder i samband territoriell stigmatisering. Det tydliga avståndstagandet 

till polisen som framkommer i hiphoptexterna framkommer även i Campbell, Galway, Leavey och Rondóns 

(2014) studie där en av ungdomarna redogör för att han och hans kamrater kastar sten på polisen eftersom att 

alla hatar polisen som beskrivs som mördare. 

 Wacquant menar att invånarna i stigmatiserade områden demoniserar sitt grannskap för att bli fri de 

negativa känslor som  stigmat innebär. Detta stämmer inte överens med vårt resultat, men det finns likheter 

utifrån representanternas redogörelser för strukturella orättvisor, att texterna på så sätt demoniserar 
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samhällsstrukturer snarare än grannskap. Utifrån teorin om territoriell stigmatisering kan man vidare förstå 

varför hemlöshet och prostitution bara nämns i förbifarten i en av texterna. Orsaken till detta kan vara att 

hemlöshet och prostitution utgör social problematik som vanligen inte är specifikt sammankopplad till 

förorten. Gällande hemlöshet ligger det i sakens natur att inte vara definierad utifrån specifika geografiska 

områden, möjligtvis kan man koppla hemlöshet till stadskärnor då det oftast är där som hjälporganisationer 

brukar finnas. Prostitution utgör inte heller ett socialt problem som vanligen preciseras som ett förortsproblem 

utan utgör en social problematik som kan existera i olika områden. I Stockholm ligger exempelvis 

Malmskillnadsgatan som är den gata man vanligtvis sammankopplar med prostitution mitt i innerstaden.  
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7. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att öka kunskapen om sociala problem genom att studera hur social 
problematik formuleras i svensk hiphopmusik. I denna del presenteras de slutsatser som är kopplade till vilka 
sociala problem som återfunnits i empirin tillsammans med slutsatserna kring hur problematiken har 
beskrivits. Här lyfts gemensamma drag och skillnader fram. Därefter presenteras slutsatserna relaterade till 
stigmatisering. Här besvaras studiens tredje frågeställning om varför problemen beskrivs på de sätt som 
framkommer. I samma avsnitt avhandlas slutsatsernas förhållande till tidigare forskning för att sätta 
kunskapen i ett sammanhang.  
 
Missbruk beskrivs främst i relation till “tyngre” droger, även om alkohol och cannabis redogörs för utifrån 

perspektiv av missbruk i några texter. Missbruket ter sig vara utbrett i förorten även om cannabis som varit 

den mest frekvent förekommande drogen i musiktexterna ofta skildras i positivare ordalag än tyngre droger 

som heroin eller amfetamin. Överlag kan man fastslå att hiphoptexterna uppvisar en ambivalent inställning till 

droger. 

Rasism beskrivs utifrån egna upplevelser. I texterna framkommer en koppling mellan 

invandrarbakgrund och socioekonomisk situation där förorten som bostadsort är nästintill självskriven.  

Orsaken till rasism beskrivs som såväl strukturell som på individnivå då såväl statstjänstemän, politiker, men 

även en ignorant allmänhet kan beskrivas som rasistisk. Hiphoptexterna speglar ett starkt motstånd mot rasism 

även om motståndet kan te sig olika beroende på låttext och grupp. Ibland beskrivs kampen som något som 

startar inifrån där rasismen bekämpas genom att inte låta sig besegras medan kampen i andra texter kan ta sig 

mer fysiska former. 

Fattigdom beskrivs ofta i relation till kriminalitet, där fattigdom utgör orsaken till brottsliga 

handlingar. Fattigdomen redogörs för utifrån perspektiv av såväl absolut fattigdom som relativ fattigdom där 

problematiken är en orsak av strukturer. Fattigdomen ter sig utbredd i en förort där medelklass och politiker 

inte vistas. 

Kriminalitet är kopplat till såväl missbruk som fattigdom där kriminaliteten utgör en nödvändig 

handling genom behovet av pengar. Brotten är ibland direkt kopplade till missbruk då de ofta innebär 

narkotikadistribuering och på så sätt bidrar till marginalisering av området, men kriminaliteten kan även vara 

ett sätt att underhålla det egna missbruket. Kriminalitet redogörs för som konsekvenser av såväl strukturer 

som ignoranta individer. Den dominerande synen är att kriminalitet är av ondo men i brist på andra sätt att 

försörja sig på är en del förortsbor tvungna att begå brott. Kriminaliteten ter sig utbredd i förorten och 

uppfattningen av kriminalitet skiljer sig från text till text, där vissa texter redogör för kriminalitet som negativt 

finns även glimtar och positivitet. Överlag bör man uppfatta texterna som medvetet negativa till kriminalitet 

samtidigt som i flera delar inte riktigt övertygar med sin negativa framställning. 

Utanförskapet är framför allt påtagligt i relation till förorten, men även i förhållande till etnicitet. 

Utanförskapet beskrivs i relation till- och som en negativ följd av de stigman som de övriga sociala problemen 
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utgör och bidrar till olika sätt att kämpa emot utanförskapets konsekvenser. I texterna går det att uppfatta en 

stark gemenskap i det beskrivna utanförskapet genom det tydligt vi-och-dom-förhållande som framkommer. 

Prostitution och hemlöshet förekommer i ytterst liten utsträckning i texterna, då i relation till förorten. 

 

I hiphoptexterna återfinns två tydliga teman; förortstemat och kamptemat. Båda dessa temans förhållande till 

social problematik går att förstå genom teorier om stigmatisering och territoriell stigmatisering. Så vad kan vi 

lära av redogörelserna för sociala problem i samtida svensk hiphopmusik? Först och främst visar de ofta 

ambivalenta redogörelserna i texterna på sociala problems komplexitet. Resultatet indikerar att det inte finns 

något svart eller vitt gällande social problematik och dess förhållande till individ och samhälle. För att nå en 

djupare förståelse för problematiken måste man se till orsakerna bakom. Ett exempel är sambandet mellan 

brottslingen och dennes kriminella handlingar. I resultatet ovan tillkännages förhållandet mellan kriminalitet 

och fattigdom genom flertalet redogörelser för kriminalitet som ett nödvändigt ont för att kunna försörja sig. 

Att begå brott i syftet att tillskansa sig pengar kan tyckas självklart, men att i Sverige begå brott för att kunna 

överleva anses vanligen inte som lika självklart. En sådan syn skiljer sig från den generella uppfattningen om 

en i Sverige fungerande välfärd där kriminalitet är en avart och inte en nödvändighet. Resultatet delger 

däremot en bild där den kriminelle inte beskrivs som asocial, missanpassad eller girig – utan istället som en 

hårt kämpande individ. Denna bild stärks genom återkommande positiva termer vilka fungerar som 

synonymer till ordet brottsling i empirin. Samma sak gäller de i empirin uppvisade förhållningssätten till olika 

sorters narkotika. Vi menar att samhällslösningar på problematik bör grunda sig i flera perspektiv och inte 

enbart bygga på normativa uppfattningar. Om brottslingens kriminalitet bygger på en uppfattning av hen inte 

kan försörja sig på annat sätt måste det tas hänsyn till. Det är här denna studie kan bidra – genom att visa på 

olika uppfattningar av, och förhållningssätt till, social problematik.  

Resultatet pekar på att det finns ett samband mellan stigmatisering, territoriell stigmatisering och social 

problematik som är tätt sammankopplat med etnicitet och socioekonomisk status. Teorier om stigma ger också 

en förklaring till varför de sociala problemen beskrivs på det sätt som framkommit och som redovisats ovan. 

Slutsatserna visar att bostadsort, etnicitet och sociala problem utgör en grogrund för stigmatisering vilket 

påverkar såväl livsval som uppfattningar av möjliga livsval. Stigmatisering bidrar även med en misstro och en 

negativ syn på samhället. Den starka misstro till samhällets institutioner som är en del av resultatet från denna 

studie har genom Mucchielli (2009) och Campbell, Galway, Leavey och Rondón (2014) tidigare visat sig 

hänga samman med exkludering och marginalisering. Denna studie ger utifrån en svensk kontext ytterligare 

stöd för ett sådant samband mellan stigmatiserande individer eller områden och de uppfattningar och 

reaktioner mot samhället som följer. Vi kan också se att sociala problem kan formuleras på individnivå, men 

att dessa måste betraktas i sin kontext för att man ska kunna förstå varför de ser ut som de gör. Sociala 

problem befäster stigmatisering, oavsett vem som formulerar dessa. Samtidigt påverkar stigmatisering de 
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drabbade individernas möjligheter till olika livsprojekt negativt. Dels utifrån andra människors bemötande 

men också genom den egna uppfattningen av vad som är möjligt. Denna studie visar på olika uppfattningar 

om vad som är social problematik och vidare genom stigmats natur; hur individens uppfattning av problematik 

kan vara högst ambivalent. I resultatet ser vi hur gemenskap uppstår i utanförskapet, en gemenskap som 

utöver att fungera stärkande även kan verka självsegregerande för de drabbade individerna. Den kampvilja 

som genomsyrar redogörelser för utanförskap visar på de möjligheter socialt arbete har att tillgå.  
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8. Diskussion 
Resultatet från denna studie bidrar med insikter från ett område som normalt sett inte utnyttjas inom forskning 

om socialt arbete. Svensk hiphopmusik är populärare än någonsin och vår uppfattning är att populärmusik 

säger något om det samhälle där musiken skapats. Denna studie visar att samtida svensk hiphopmusik har 

mycket att berätta om sociala problem och det samhälle vi lever i. Slutsatserna visar på olika förhållningssätt 

till social problematik. Kärnan består av ett utanförskap som är tätt sammankopplat till andra sociala problem. 

Dessa tar sig uttryck i kriminalitet och missbruk där förortsborna pekas ut som en särskilt utsatt grupp. 

Kopplingen mellan de sociala problemen och förortsområdena ger en fingervisning om att det i dessa områden 

möjligen finns liknande tankegångar och att det är dessa individer som resultatet bör ställas i relation till. 

Teorier om stigma och territoriell stigmatisering har i denna studie visat sig vara användbara för att förklara 

den bild av de sociala problemen som framträtt. Texternas upprepade redogörelser för vissa typer av social 

problematik samt en tydlig ambivalens i förhållande till hur de sociala problemen verkligen upplevs utgör 

värdefull kunskap för både praktiker och teoretiker inom socialt arbete. Särskilt viktig blir dessa insikter för 

socialarbetare som möter utsatta människor. Det faktum att resultatet visar att det finns ambivalenta tankar 

och känslor kring sociala problem innebär att det finns en förändringspotential där det sociala arbetet kan 

bryta in, påverka och bidra till en positiv förändring för människan.  

Med hjälp av teorin om stigma har resultatet kunnat fördjupas och vi ser hur sociala problem 

reproduceras och till och med kan förstärkas genom den egna självuppfattningen. En självuppfattning som har 

flera sidor där en sida kan delges normen, exempelvis socialarbetaren, medan en annan kan delges den 

stigmatiserade gruppen, säg bekantskapskretsen. Vad vi kan uppfatta genom musiktexterna är ambivalensen 

till olika företeelser och i det sociala arbetet utnyttja denna förståelse. Kan det vara så att en individ berättar 

för socialarbetaren, sanningsenligt, att han inser att det är dåligt att röka hasch samtidigt som en del av honom 

ser det som normalt i hans umgängeskrets och inte alls dåligt? En viktig insikt denna studie bidrar med är att 

samhällsnormen och samhällets institutioner verkar kunna ha en bortstötande funktion på utsatta individer. 

Detta kan försvåra möjligheterna att hjälpa dessa människor och pekar på ett hinder som det sociala arbetet 

måste ta sig över för att kunna bidra med förändring. Denna kunskap visar på nödvändigheten för 

socialarbetare att anpassa sig efter och närma sig utsatta människor med en medvetenhet om sin roll som 

samhällelig företrädare då “Socialt arbete börjar där brukaren är” [egen översättning] (Marsh, 2002, s. 341). 

Detta är särskilt viktigt eftersom resultatet pekar på en generell misstro och fientlighet mot flera 

samhällsaktörer. Genom misstro till, och skilda värderingar från, socialarbetare och andra samhälleliga 

företrädare är det svårt att bygga upp en god kontakt och vidare kunna bidra till en positiv utveckling hos 

brukaren. En medvetenhet om detta möjliggör att hänsyn kan tas och bidrar till att socialarbetare på ett mer 

effektivt sätt kan arbeta tillsammans med brukaren gentemot en god framtid. Som socialarbetare bör man vara 

medveten om den makt man besitter i relation till andra människor. Marsh (2002) belyser vikten av att 
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brukaren känner sig förstådd samtidigt som socialarbetaren måste kunna svara på brukarens behov och 

definition av problem.  

 Härigenom bidrar studien med viktig kunskap angående sociala problem från ett område 

(hiphopmusik) som inte tillhör de klassiska studieobjekten för forskare inom socialt arbete. Akademiker, 

politiker och beslutsfattare som vanligen formulerar de sociala problemen utmanas i och med dessa insikter att 

lyssna på andra grupper i samhället. I studien har en röst som vanligen inte är delaktig i att sätta agendan för 

socialt arbete fått möjlighet att göra detta. Dessa formuleringar av sociala problem kan förhoppningsvis nå ut 

till de som är verksamma inom socialt arbete och påverka människor som annars inte skulle tagit del 

kunskapen. Vi har inom ramen för denna studie inte haft möjlighet att verifiera dessa slutsatser annat än till 

tidigare forskning. Avsikten med denna studie har varit att ge en rättvis bild av hur sociala problem formuleras 

inom samtida svensk hiphop. Trots att fokus har varit att utvinna generell kunskap som på ett positivt sätt kan 

bidra till socialt förändringsarbete ser vi risken att våra resonemang kring förorter och sociala problem kan 

bidra till att spä på negativa uppfattningar och förutfattade meningar. Vår intention är att visa på viktiga 

perspektiv på problematik där individer och platser inte skuldbeläggs utan att studien istället öppnar för en 

förståelse för strukturell problematik och stigmats inverkan på individ och samhälle.  

8.1 Förslag på forskning 
I och med studiens slutsats och diskussion har det framkommit nya forskningsfrågor relaterade till denna 

studie. En fråga som framkommit i och med denna studie är; hur kan man förstå relationen mellan svensk 

hiphop och förorten? Genom resultatet ser vi tydligt att texterna ofta relaterar till social problematik i förorten. 

Därför väcks frågan om musikens specifika roll. Kan svensk hiphop fungera som ett motstånd till territoriellt 

stigma genom empowerment till sin publik i förorten? En annan aspekt av detta blir den motsatta; kan hiphop 

bidra till att befästa (territoriell) stigmatisering? Båda dessa frågor har ett fokus på lyssnaren och vilka effekter 

hiphopens budskap får i realiteten.  
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Bilaga 1 - Låttexterna 
 
1. Linda Pira - Knäpper mina fingrar - Remix 
http://rapgenius.com/Linda-pira-knapper-mina-fingrar-remix-lyrics 
 
Flyger när vi glider 
Smider planer med musiken 
Spinner hos varenda DJ, DJ 
Flyger när vi glider 
Smider planer med musiken 
Spinner hos varenda DJ, DJ 
 
Jag och min clique 
Ingen dick, vi river hela klubben 
Fånga allas blick med sjuka trix för vi lever för stunden 
Hon whinear ner den 
Poppar den droppar den kan inte stoppa den 
Shuno vi plockar dem, ingen skäms 
Haffar hela natten, tänker aldrig gå hem 
 
Sluta eka som du vore med i P1 
Helt rätt Rosh, varje move blir en nyhet 
Mode:n skithet 
Rewind selecta 
Min flow och min show, min rhyme- perfekta 
Aldrig sett oss för, så de börjar snabbt undra 
Jag och min clique vi kom bara för att plundra 
Namnet var Ro-ro 
Sprider hot och oro 
Kastar shuno som en docka, chokad av min vodoo 
Femtastic ja 
 
Kleopatra, lika många tjänstemän 
Styr med hela facking handen som en dirigent 
Hur många shunnos verkar avis 
Festar sönder stället så en nykterist blir bakis, aa visst 
Mina ord hettar munnen som wasabi 
Vad sa vi? Backa bak från henne hon är farlig 
Man kan fråga sig om min stil är laglig 
Får allt som jag pekar på för jag är boss bitch 
 
Knäpper fingrar, när vi går loss 
Baby hör du 2Pac, alla ögon på oss 
Jag gillar hur du rör dig 
Det är som du läser mig exakt 
Du vet hur man uppför sig 
Det är så svårt för mig att vara på min vakt 
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Staden hade stängt insläppet 
Knäppte mina fingrar 
Gå in, rulla hela min clique 
Trängde mig till baren 
Knäppte dem igen (tjoo) 
Börja blanda min drink 
För vi får allt som vi pekar på 
Richie Rich 
Allt som vi pekar på 
Richie Rich 
Rullar händerna i luften så dom ser 
Knäpper fingret varje gång vi gör entré 
 
Om din flickvän visste om 
Att du var här med mig 
Hon skulle inte tycka om 
Aaliyah lärde mig 
Om jag bara knäppte mina fingrar 
Skulle vi nog redan vara på väg 
Gillar dig men jag kan inte gå 
Gillar dig men jag är inte sådär 
 
Chilla laid back 
Vad ska jag bevisa 
Tuffah i min shisha 
Oldschool Queen Latifa 
Rappers ockupera distrikt 
De vill ha tax för mina väggar 
Diplomerade hits 
Låt mig va 
Kom ej nära mitt space 
Jag klipper skallar 
Så dom kräver ett fade 
Namnet var Rawda 
Spelar min låt, kan aldrig pausa 
X in da house vi gör kaos 
Ja ni fattar (skånska) 
 
Knäpper våra fingrar som såhär 
--- bara sådär 
Knäpper sina händer 
Ber på knä jo jag svär 
För att få ta del av vår sfär 
Kom i blå tåget till hon med blå håret 
Skavsår på låret och pluntan i resåret 
Ring på varje fing 
Värda ingenting 
Inte min poäng jag ser ut som pengaregn 
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Ja vet att vi kommer olägligt, känns det tungt? 
Jag kommer bli väldigt odräglig om en liten liten stund 
Vi tar det ton för ton i era rum --- 
 
Staden hade stängt insläppet 
Knäppte mina fingrar 
Gå in, rulla hela min clique 
Trängde mig till baren 
Knäppte dem igen (tjoo) 
Börja blanda min drink 
För vi får allt som vi pekar på Richie Rich 
Allt som vi pekar på Richie Rich 
Rullar händerna i luften så dom ser 
Knäpper fingret varje gång vi gör entré 
 
Jag är ingen brud som leker följa John 
Jag skiter i vad Simon says det spelar ingen roll 
Så var beredd att va på språng 
Alla vänder rygg och sviker dig någon gång 
Jag är en bitch med attityd 
Mamma skapade mig 
Jag säger black bitch stereotyp 
Sharkeisha - se mig och fly 
Vill off the tv jag flödar 
För knark och pengar vi dödar 
Jag slaktar allt i min väg 
Ja allt för nöjet jag prövar 
 
Queen B Pira från the red line recs 
Headline shows blir till headline checks 
Jag stänger ingen, stänger igen 
Baby jag sprängde jantelagen, big bang, länge sen 
Slänger ut en remix är att samla hop de tyngsta 
Guzz som knäpper fingrarar alla bytear från min insta 
Sim salabim du som saladin crew 
Wazza Salazar beat 
Wallah alla rim mord 
 
2. Öris – I brist på bättre ord (Transkriberad) 
I brist på bättre ord, i brist på bättre ord  
I brist på bättre ord, i brist på bättre ord 
 
Vi va boys, men du fucka mig som Franke mannen 
När man pushar ger man nån ett finger tar dom halva armen  
Jag borde vetat bättre, knark och pengar förändrar ens vänner  
Samtidigt som man själv förändras.  
Jag förstår att man kan växa ifrån varann,  
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Men när man ses kan man alltid hälsa på varann 
Men i ditt fall hoppas jag att vi aldrig möts  
Jag hoppas olycka på allt du gör och allting dör  
Du kanske tror att det är cashen, eller messen till min flickvän 
Du sa för mycket till snuten å bröt den första regeln 
Mannen nu när ryktet är ute så får du akta ryggen eller få din näsa bruten  
Bildligt talat du kan suga på din jävla kuken  
Hoppas bruden lagar pulig mat, du kan tji äta ute 
Lojal är nånting man är jag kan tji lära ut de  
 
Du är så jävla dum i brist på bättre ord 
 
Vi va tillsammans när jag åkte in på kåken  
Jag va singel när jag mucka så du åkte in i låten 
Låter det som lojalitet, låter det som kärlek?  
Inga besök under tiden jag behövde närhet  
Vi fick snacka varje vecka 10 minuter 
Men när jag ringer ingen där, ah ni är väl ute  
Skicka massa brev, fick inga svar  
Och när min första permis bara hade timmar kvar  
Fick jag ett sms där du sa att det var slut 
Ringde upp du klicka bort, tillbaks till vardagen i en bur  
Nu så här i efterhand vet jag att du träffade nån 
Ta betalt för det nästa gång 
Men jag hatar inte dig, nej jag hatar ingen  
glad att vi kan prata när du ringer, så det bara ringa  
kan förlåta men kan aldrig glömma  
Jag kan förlåta men kan aldrig glömma  
 
Du är så jävla dum i brist på bättre ord 
 
3. Kartellen - Där solen aldrig skiner (Redigerad) 
http://svenskalyrics.se/kartellen-dar-solen-aldrig-skiner/ 
 
Uppväxt i orten skunkspliff i porten  
En i loppet plus fullt clip till pistolen 
Skottsäker väst mannen ta mig på orden 
Lägg kartellen under stress å vi tar dit till skogen 
Hustlare fickan ska prassla fastnare 
Aina ligger bakom men grabben han e vassare 
Aina dom e fula dom backar oss med bandare   
Rånare tjuvar å traktens alla langare 
Sen jag var ett barn har jag levt med konsekvensen 
Risken för att torska när man jobbar under stressen 
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Vissa spelar hockey andra spelar bandy 
Jag lärde mig att spränga som shuno dynamit harry 
Banditens väg enda vägen för mig jag lever livet snabbt 
Driftar för mannen jag ska ha min cut 
Förorten förvandlar fett med liv till ruiner  
Ni kan hitta oss i orten där solen aldrig skiner 
 
Det e som om solen är släckt och regnet bara faller 
Fast i ett fängelse utan nåt galler här 
Fast i orten där livet går fort 
Fast jag ångrar inte ett jävla fucking skit av det jag gjort 
Vi jagar para jagar guld och diamanter 
Bränt våra broar och bränt våra chanser 
Svär fast i orten jag satsade stort 
Jag satsade allt på ett kort och ångrar ingeting jag gjort  
 
Det finns inga fängelsen som krossar oss nej   
Mannen sätt oss på fucking guantanamo bay 
Nej men på riktigt vi lever efter koder   
Jag e döv stum och blind när dom ställer sina frågor 
Två stycken ppk 7.65 yxan backar upp med automatkarbin fem 
Ni vet hur vi gör det det e kartellen kom igen 
Och vi gör det om igen för betongen min vän  
Vi är det bästa som har hänt denna svenska rapskiten 
Kartellen in this motherfucker svär det va på tiden 
Masse lägg beaten å låt mig flippa loss 
Och sätt din sista röding på att inget stoppar oss 
Jag e förortsrebell kickar skiten från en cell   
Aina ta den här låten skicka in till SKL  
Jag svär det jag --- det som --- och svarta pengar 
Hitta mig i orten där himlen alltid regnar  
 
Polisinformatören gillar skoja ajabaja  
vi knulla han som bögen knullar dojjor i pattaya  
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Fuck aina dom lyckas aldrig släcka våran låga  
Sug på k u k 7.62a  
Nu lyssnar hela Sverige när vi greppade micken  
Vi gjorde nått av ingenting precis som maskinisten 
Har gått åt fel håll mannen sen jag va tolv 
Lägga handen på en kolv för jag skurar inga golv 
Så hatare hata jag vet att du är lack 
För mina grabbar skjuter fiender å dina skjuter tjack 
Har gått en lång väg så fuck att bli signad 
Enda pappret jag signar e ett papper från China 
Det e dags att du fattar vi är number one underground 
Gangster makes the motherfucking world go around 
Kartellen i betong där samhället sviker 
Så hitta oss i orten där solen aldrig skiner  
 
4. Viktor Ax – Säker plats (Transkriberad) 
De Abi. Ata wedi. Folk vill inte höra om orten men det här vi e  
Uppgraderad från porten upp till lägenhet 
Fuck aina vi har koll på våran säkerhet 
Men tack vare dom så kan vi rappa mer 
Pengarna på säker plats, inbrott värdetrans 
Folk kastar maradona, bobby brown, äz och am  
Pengarna på säker plats, inbrott värdetrans 
Folk kastar maradonna, Bobby Brown, äz och am  
 
Pengarna på säker plats, dubbla upp dom brorsan  
Låt dom veta låt dom se oss rulla upp brorsan  
Abidaz the fucking shit med grabbarna från fittja  
Målar hela taket vitt kickar “debackolivs”  
Vi lever det vi gaggar om  
Jag sitter uppe sent packar dom, plastar dom  
Man kan fastna homes, maradona det e min blatte 
“Endiamo” varje dag vi stöter på diablo  
Gäris gillar suga musten ut, glider kusten ut legat lågt upp till nu  
Nu vi vill upp till 7siffrigt bror du gitti  
Du dizzie back med Abi han e sjukt driftig  
Du disney fucking lallish ger mig luft  
Bror du vet alla förväntningar vi lever upp till dom 
Ge mig mer inkomst inget droppa rim som Kingkong  
Dom vill inte höra det som kommer till dom, men vi e här  
 
Folk vill inte höra om orten men det här vi e 
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Uppgraderad från porten upp till lägenhet  
Fuck aina vi har koll på våran säkerhet  
Men tack vare dom så kan vi rappa mer  
Pengarna på säker plats, inbrott värdetrans  
Folk kastar maradona, bobby brown, äz och am  
Pengarna på säker plats, inborott värdetrans 
Folka kastar maradonna, Bobby Brown, äz och am  
 
Pengarna på säker plats det vet du bror  
Så fuck it låt dom veta var en neger bor  
Abidaz e fucking knark  
Jag lägger modes och målar hela fucking trakten svart 
Vi går fucking back, folk vill inte höra tugg, natta  
Men folk i orten här behöver luft andas  
Vi kör för life, men det är in och ut  
Folk som håller sig till Abi vet det blir nåt bus 
Dom vet det blir nåt kul  
Man blir “ädi” man glömmer allt, skit i cashen vi tömmer mag  
Time for action ta sönder ambro “azibach” we love the town  
Instängd i min ortenskit, försöker göra nåt positivt  
Mina rhymeskills tog mig hit jag är cok med driftig bror produktiv  
Vi säger shit som jag alltid sagt, gäris gillar back abidaz  
Shit från kåken “de guy som en” vi bytte språk, men kom ikapp  
Helt fast i programmet len, benim lack som banhotel  
Mixa upp från min --- 
Vi väntar in min vatohämnd, vi e här 
 
Folk vill inte höra om orten men det här vi e 
Uppgraderad från porten upp till lägenhet  
Fuck aina vi har koll på våran säkerhet  
Men tack vare dom så kan vi rappa mer  
Pengarna på säker plats, inbrott värdetrans 
Folk kastar maradona, bobby brown, äz och am  
Pengarna på säker plats, inborott värdetrans 
Folk kastar maradonna, Bobby Brown, äz och am 
 
Går jag all out, gör jag kaos eller ingenting  
Fuck ett mellanting, glittra till max jag är tingeling  
Flyger fritt inget finger in, sparkar in din dörr  
Inget pling, real life, ingen film  
Den här scenen är min det är dags att smutsa ner den  
Låt mig bara rulla sedeln fuck en förebild 
Gatan var vår skola källaren var vår labbplats  
vissa gick o gola nu karriären den är sabbad  
Dags för abbiat ladda magget vaknar ångest och du fattar  
Denna gången får du lära dig av andras tabbar  
Rysk roulette genom livet ingen stress allt är skrivet  
Göra para på å bara vara gump-efterbliven  
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Lämna luren i bilen det är standardrutinen  
När jag drar med mig ammo ner och går den gröna milen  
Ringer upp till Abidaz Ey är det payday  
Pengarna på säker plats och ingen såg dig, dig 
 
5. Kitok – Sista utposten (Transkriberad) 
Ah kör vit läderjacka som Christian oSawyer 
En sån där slapp jävel som vill ha rocknroll 
Så skjukt faller downer från motsatt håll 
En pantad clown som bara skrattar i moll 
Men du är O M G vad är det jag ser 
Nån som nyss fyllt 27 måste ha mer å ge 
Men jag, men jag vaknade med blodsmak i munnen 
För jag, för jag trodde att musiken var försvunnen 
 
Om man är född i Jokkmokk 
så ligger världen långt bort 
 
Från super8 till Lana del Ray  
Till pks-kvalitet när jag åker skate kan ni se 
Världen skimra som TVns brus 
Jag vill bländas av Glasvegas motljus 
Och utan dig så kan jag inte vara fri  
Och när du pratar är det typ som poesi 
Och allt som fastnar kommer att sändas 
Och jag har växt men jag har inte förändrats 
 
Det kan va skönt att komma bort från alla jävla troll 
Och bara ska jag impa först på impossible 
Att det ska va så svårt att ta ansvar 
Ska vi festa ska vi göra det på allvar 
Sen följer overkliga sommardar 
Helt O-verkliga sommardar 
Helt O-verkliga sommardar 
Helt O-verkliga sommardar 
 
Sista utposten 
Sista utposten, för coola kids 
 
6. Organismen - Molly Sandén  
http://svenskalyrics.se/organismen-molly-sanden-ft-oris/ 
 
Vi måste snurra hjulen, bara låta det hända 
Måste göra det nu, fast vi lovat att vänta 
Bara hon och jag undrar om gudarna förlåter detta 
Kan försöka förklara men egentligen inget som går att berätta 
Du och jag kan vända dygnet om vi biter tag 
Det är lika bra vi låter alla nattens timmar bli till dag 
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När dimman lägger sig så får vi se om vi är kvar 
Om inte vi försvunnit upp i tomma luften blivit gas 
Förväntningarnas vindar blåser hårt i våra segel 
Nervositeten gör det svårt att stå på båda benen 
Ger varandra löften som vi båda lovar på vår heder 
Som jag känner nu så vill jag aldrig sova något mera 
Inte längre något skådespel som står på schemat 
Nakna för varandra känner pulsen rusa å den skenar 
När rysningarna kommer alla håren står och spretar 
Lämnar vi världen för en plats där inte nån går och letar 
 
Om jag blundar med ena ögat blir du nån annan 
Om vi lutar oss tillbaks får vi tiden att stanna 
Ser inte vad som är skrivet i pannan 
Kom så nära du kan, låt oss flyga tillsammans 
Det är resan som är enda målet, delar på det 
känner på det, kelar på det, tänder på det, smakar på det 
kramas av det, hoppas att vi aldrig vaknar från det 
Väderkvarnar här, så jag slipper sakna Skåne 
Djupa andetag, så så djupa andetag 
Morgondagen ser ut att skjutas fram en dag 
Morgondagen ser ut att skjutas fram en dag 
Djupa andetag, så så djupa andetag 
Värmen som vi generar skulle kunna lagras 
Värma upp nån annans hus i över 100 dagar 
Kör för fulla muggar, tomma magar 
Alla regler undantagna, för att se den underbara tavlan 
 
Jag borde säga stopp men jag vill ändå jämnt ha mer 
Har svävat högt så länge att jag börjar längta ner 
Måste göra rätt har inte tid för enkla fel 
Jag borde säga stopp men jag vill ändå jämnt ha mer 
Jag borde säga stopp men jag vill ändå jämnt ha mer 
Har svävat högt så länge att jag börjar längta ner 
Måste göra rätt har inte tid för enkla fel 
Jag borde säga stopp men jag vill ändå jämnt ha mer 
 
7. Daniel Adams Ray - Där regnbågen tar slut 
http://artists.letssingit.com/daniel-adams-ray-lyrics-dar-regnbagen-tar-slut-949wmp8#axzz2xSUOROyo 
 
Hela världen är ett luftslott 
Och jag bor där regnbågen tar slut 
Det finns alltid nåt bättre någon annanstans 
För jag bor där regnbågen tar slut 
Hela världen är ett luftslott 
hela världen är ett luftslott 
Jag spottar från botten av mina plastlungor 
Trevar från ångor i ett täcken av ångest 
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Det känns som att jag varit fastbunden 
I 30 år har jag ställt mig på ett led i ett lämmeltåg 
I väntan på att vänta så 
Knockades jag av Special Blend förlorade min bästa vän 
Tänker på det dagligen även om det var längesen 
Lever inte som jag lär lever bara som jag är 
Hela världen är ett luftslott 
Jag är på riktigt i en låtsasvärld 
Gräset här är så grönt det kan bli 
Finns inga krig så jag ödslar min tid åt att döda tid 
Livet går i 130 hjärtat slår i 97 
Allting är så nytt just nu ändå kan jag filmens slut 
Dom hoppar från rymden jag faller på jorden i alla versioner 
 
Hela världen är ett luftslott 
Och jag bor där regnbågen tar slut 
Det finns alltid nåt bättre någon annanstans 
För jag bor där regnbågen tar slut 
 
Mina ögon är tända broarna är brända 
Jag gjorde det ensam 
Jag besegra min rädsla fick ödet att hända 
Blev trött på att vänta 
Jag tog mig längst fram mot all förväntan 
Jag gjorde det ensam 
Så nu är jag ensam fast i ett gränsland 
I jakt på 21 gram 
 
Hela världen är ett luftslott 
Och jag bor där regnbågen tar slut 
Det finns alltid nåt bättre någon annanstans 
För jag bor där regnbågen tar slut 
 
8. Abidaz - Nitti5 (Redigerad) 
http://rapgenius.com/Abidaz-nitti5-lyrics 
 
Vad vet dom om våran tid turntables med nålar i 
Växt upp vi har kommit långt sen den tiden när vi gled tjålad bil  
Allt du vet du målat dit, du vet jack så du kollar hit 
Bara para strictly bizz, ge mig fet hus jag kan sova i 
Rullar fin skit mannen jag är E.T, ringer hem till mamma säger take it easy 
Back in the days hon såg mig bara göra skit, men nu för tiden hela skiten i en tidning  
Vi lägger cash har aldrig fuckat med någon leasing 69-66 som --- 
Dont get it twisted våran skit på riktigt fuck what you think is what we think 
Bror de 100 dom som har lyssnat länge och följt skiten kan svaret 
Vi har inte backat än, om du snackar krig, när det kommer dit tar ansvaret 
Fuck dom hära åren som kommer snackar bara checkar, guld och pokaler 
Och när vi är färdiga och kommer ut från allt har vi inga skulder till staten 



65 
 

 
Nitti-5, 19-95. nitti-5, 19-95 
Nitti-5, 19-95. nitti-5, 19-95 
 
Nitt5, det var länge sen. Cityhäng, Kungsträdgården (T-centralen) 
Vi va så bäng, kaxigaste tjejen jag ba “Nej” Abi du ba “Nej” 
Kom igen, hörru kom igen du är student, det är som ett skämt 
Så deppigt det är faktiskt hemskt Abi säg till hen, säg nittonhundranittifem 
 
nitti-5, 19-95. nitti-5, 19-95 
nitti-5, 19-95. nitti-5, 19-95 
 
Sen dess gör jag många timmar i studion, svär på allt det sjukt snabbt tid går 
För många häromkring som står högst på pallen men du rappar som det va vi två 
När jag tänker högt för nån att ens försöka komma oss nära oss det blir skitsvårt 
Det var långt tillbaka jag satte oss på kartan och visade folket vart vi står (när var det?)  
 
Jag har varit busy som fan tjänat några spänn 
Tackat ja till en del skit som jag ångrar sen 
Du har säkert dealat med ditt, skaffat kidsen 
Men Abidaz, jag har saknat dig på micken 
Ah tjo, det var tider, hade strider 
Redan då jag visste allting var skrivet 
Om jag kommer ihåg rätt det var då dom fria OJ 
Samma år dom skicka Eazy-E hem 
Våran grej tung bror, eran grej är tji fett 
Lagt kort ligger, ingen reset 
Hörde folk trodde shunno var debutant 
Men debutanten gjort det sen 1995  
 
9. Timbuktu – Spring  
http://rapgenius.com/Timbuktu-spring-lyrics 
 
Blodsmak i munnen, lungan känns som den kollapsar 
Två röda från att smaka döden över asfalt 
Strö över min aska, så fyllda med havssalt 
Benen tar mig framåt men just nu går det så sakta 
 
Spring som om du hade snutar i hälen  
Kuta som om det bodde gudar i själen 
Fötterna svävar på tusen frågor 
Med ett hjärta i brand som ett hus i lågor 
Viljan är min enda odödliga del ställ mig i graven 
Jag kommer inte vika ner, kommer inte lägga mig 
Aldrig jag viker jag vill ha en guldmedalj men bara skriker 
Ett varv till, för vi ger mycket mer än dem 
För all den tid jag spillt, så det känns att man levt en gång   
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Ett varv till, för vi ger mycket mer än dem 
För all den tid jag spillt, så det känns att man levt en gång 
Så det gör den smärtan värd, och det syns att du siktat upp 
För nu är vi nästan där så jag ger det min sista suck, spring 
Det finns ingen genväg, bara en väg (Spring) 
Spring tills det känns i din benväv 
Till alla som någonsin gått fel väg 
Dom som bär på vikten av en hel värld (Spring) 
För inget som lever står still (Spring) 
Jag vet att du vet vad du vill 
Dina ben gör ont och ja din rygg e knäckt 
Och denna verklighet är byggd på självrespekt 
Vi bygger på varje steg 
Vi har fanimej tatt oss hit 
Där varje negerskämt förvandlades till bensin  
Varenda slag jag fått varenda ful blick  
Varenda stängda dörr som jag har rusat in  
Men vad vi vet är att vi låter det spela för oss 
Titta på vad de som komma skall inte det som redan har gått  
När vi vänder från svag till stark är dom redo när vi bryter loss 
Mina fötter får luft som en albatros 
Och kommer aldrig ge upp nu när halva gått (Spring)  
 
Jag springer, jag springer, jag springer 
 
Det här blir en enkel match, blandat med en ångestkamp  
Det här blir en höjd insats, jag tar mig fram någonstans 
Jag låter fan ingenting komma ivägen nånsin 
Visst jag springer över världen kompis 
Springer tills det bara blodiga stumpar  
Hjärtat river det är passionen som pumpar 
Målet är mitt jag ska vinna det över mig själv  
Om det är någon bedrift kan det hela vara över ikväll 
För denna döden är blek och jord i livet e allt 
Och jag såg lönen som steg så jag tog klivet längst fram (Spring) 
 
Sand under foten hela kroppen skriker andas 
Huggen i bröstet just där livets skit har samlats 
Allt negativt förvandlats, vassa vägar vandrats, jag vill ta mig framåt 
 
Fuck det jag vill vara snabbast 
Varje meter e en svårvunnen seger 
Kramp i låret så att jag vet att jag lever (Spring) 
Som om det var din enda frälsning (Spring) 
Som om det var din enda räddning 
Så låt dom tro på nånting 
För ingen tror på något  
Svårt att se mig omkring 
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Ser bara rök och lågor 
Istället för att bränna en bil 
Mina skor ska bränna en mil 
Och sen ska jag bränna en till 
Ja sen ska jag bränna en till 
Istället för att bränna en bil 
Mina skor ska bränna en mil 
Och sen ska jag bränna en till 
Ja sen ska jag bränna en till (Spring) 
 
10. Labyrint – Fakkin fin 
http://svenskalyrics.se/labyrint-fakkin-fin/ 
 
Äntligen jag fann dig, tack för att du finns 
Tack för att du äntligen ville bli min 
En naturligt fin skönhet unik av sitt slag 
Den enda som ger mig tankar på att skaffa barn 
Så jag säger åh har aldrig nånsin tänkt så 
Titta på vad du gör med din shuno  
Du är den som får hans hjärta att slå så hårt 
Så exceptionell och speciell 
Du är så jävla snäll att jag vill ha dig för mig själv 
Så vackra drag, du är så underbar  
Woaahwooah vilken katt jag har 
Så sexig att jag dör, lättsam och skön 
Jag ångrar ingenting det känns så rätt det vi gör 
Så intelligent, det bästa som har hänt 
Vill ha dig som mer än min vän 
 
Du är så fakkin fin, så fin så fin så fin 
 
Du är så fakkin fin, jag svär du är den bästa 
Så attraktiv, vill ha dig som min nästa  
Ingen annan i mitt liv som ens kan testa min fantasi  
Jag svär jag tror du är den rätta 
För du vet vad du gör när du gör vad du gör  
När du ler och du förför med dina ögon 
Kan inte hålla mig ifrån dig det är som du förtrollat mig  
Guzzar hatar på dig för det stör dom 
För du har allt jag vill ha, intellekt du är smart  
Dina ord dom gör mig svag när jag hör dom 
Dom lockar mig ur balans och min puls slår så snabbt  
Och mitt hjärta ur takt, ja det gör dom 



68 
 

Vill vara din framtid, jämt vara där och inte släppa 
Du och jag som vill, känns så rätt det känns så äkta 
Göra dig till min, hålla fast och aldrig släppa 
Så fakkin fin på alla sätt, kan inte grepp 
 
Du är så fakkin fin, så fin så fin så fin 
 
Låt mig va ärlig ett tag, vill ha dig nära varje dag  
Och ge dig kärlek det jag har du är min kvinna  
Och jag dyrkar dina drag jag sa varenda steg du tar  
Vill bara vara dig till lags min gudinna  
Och jag känner av din Voodoo  
Sätt dig här bredvid låt oss byta några ord 
Bara din lukt kan göra mig bängalo  
Får smaka lite mer baby jo du är så god så god 
Sättet som du är yo du får någonting och ske  
Och vi kan sitta å bara prata flera timmar 
Tills kläder åker av och det är bara du och jag ett tag  
I våran värld vi har låt oss försvinna 
I våran bubbla där vi kan bo, fastna första gången som jag såg hur du log 
Du får en rude-boy att inte vara rude  
behöver inget mer baby yo det är bara me and you för 
Du är min, vill inte ha någon annan  
Det finns ingen som dig så hos dig ska jag stanna 
Naturligt vacker, inte falsk som dom andra, jag svär på min mamma 
 
11. Ison & Fille – Länge leve vi  
http://rapgenius.com/Ison-and-fille-lange-leve-vi-lyrics 
Tugga me min tuggis sen unga dar  
Svävade iväg på hur de kunde va 
Ville komma dit, kom för att ha para  
Men jag hade vilja, hade driv like a motherfucker 
De e okej, vi e cool ändå, sa dom nej sa vi jo ändå, förståru?  
Som ett mål va för svårt o nå, jag sa stick len o låt mig gå 
De ordagrant, blev en skolad man 
Tog min plats i världen, de gav mig blodat tand 
Nu jagar vi till parter där vi aldrig fick 
Åsidosatta i programmen vi kom alltid sist  
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Det är ingen lätt väg, men vi ska dit, för vi är bra folk, förtjänar bra skit 
Vi hoppar hinder och vi ligger i, länge leve livet, länge leve vi  
 
Huvudet högt, ryggen rak, vi tar oss upp dit vi ska 
Fuck va nån säger, back vi gör grejer 
Länge leve vi  
 
Kung överallt kolla statistiken, tung överallt (mmh) 
Världen räcker inte till, kronan jag bär räcker inte, vill ha en till 
Jag vill, jag kan, jag lovar, jag klarar annat de här ska jag ordna 
De ett hoppskott, ett frivarv, ge mig hammaren, för de spikat 
Och hungern är återupplivad, kolla här jag har gamet i min ficka 
Tog hem titeln, länge leve oss, blir alltid magic varje gång vi gör oss 
Och det e klart vi gör oss, klart jag är magic, passa-titta-bort 
Men nu tänder vi, nu häller vi, kör vi 
 
Huvet bland molnen, fötter på jorden, vart jag än tittar ser jag mina runt bordet Moden e på bordet, alla 
bär kroner, o alla vi ler gjorde de ingen trodde  
Jag skiter i, går min egen väg (vilken shono) 
Ligger i den lådan jag är värd (vilken shono) 
Ducka dig som fucka me min plan (fan tror dom) 
Ingen ro tills vi är exakta där vi ska va, kör vi 
 
12. Syster sol – Full fokus (Redigerad)  
http://systersol.se/wp-content/uploads/Full-Fokus.pdf 
Reggaemusic håller mig sann  
Sen den första dan jag hörde ett sound  
Ge mig baktakt till en bassline 
Du kanske tar mig för en knarkare och whitetrash  
Men syrran jag har full fokus  
Du kanske ser mig som en flummig liten hippiebrud  
men jag lovar jag har full fokus  
Jag råkar bara vara hooked på reggaemusic  
och inget annat hokus pokus  
Stolt så helst såld på rötter och kultur  
 
Jag glider fram som en --- äkta drottning ---  
Ibland i stadsmiljö eller ute i vårt avlånga land 
Alla sköna shunnos som --- känner mitt namn “She the empress”  
Bländande stil, sann reggaeprofil  
Skiter i vad som är norm för syrran håller det real  
Kanske sweet sensi hälsar på occasionally  
Ständigt kaos omkring men i mitt sinne är det still  
Syrran hon e tung, jag lovar och svär  
För hon skiter i systemet, becknar det där  
Syrran hon e grym, jag lovar och svär  
För jag hustlar systemet  
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Du kanske tar mig för en knarkare och whitetrash  
Men syrran jag har full fokus  
Du kanske ser mig som en flummig liten hippiebrud  
men jag lovar jag har full fokus  
Jag råkar bara vara hooked på reggaemusic  
och inget annat hokus pokus  
Stolt så helst såld på rötter och kultur 
 
Så folk e big mouth babbela, tror att dom känner en  
Pratar bakom ryggen samma här ute som i fängelsen  
Rykten bland hatare som ljuger ihop händelsen  
Tror att jag sover men jag vaknade för längesen  
Full fokus ser dom i mitt kikarsikte  
Långt där borta jag ser smutsfolk sprida rykten  
Onda ormar som vill hugga dig i ryggen  
Horungar som ändå ler i ditt ansikte yo  
Fördomar och hat skapar konflikter yo  
Bla bla bullshit ey skitprat och jidder  
Jag spelar med och bara flyter tills det brister  
Men fortsätt peka och jag bryter av dig fingret yo  
 
Du kanske tror att jag är dum för jag kickar lite flum  
Men jag har, full fokus  
Underskattar intelligensen yo jag fattar vad som händer  
Jag har, full fokus  
Jag råkar bara vara hooked på reggaemusic  
Och inget annat ,hokus pokus  
Stolt så, helt såld på rötter och kultur  
Mellan basen och rytmen hittar ni mig  
Bunden för livet det e så det e  
Mellan basen och rytmen hittar ni mig 
 
13. Ken Ring – Ensamma mammor (Transkriberad) 
Gumman, här kommer axeln och vila på  
Jag vet att det är svårt och att du bara sliter på  
Jag ser hur du bär dina matkassar hemåt  
Du ser så ledsen ut säg mig har det hänt nåt  
Är du sjuk eller är du bara deppig  
Livet e inte slut bara för att du fick en baby 
Pappan han stack, men vad är han egentligen värd  
Jämfört med guldklimpen som är på ditt knä  
Även om du är ensamstående så finns det hopp  
Har du förstått vad du egentligen har fått  
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Det som gud gav dig gåvan att leda ett liv  
För varenda jävla kliv så tar du ett steg bredvid 
Tonåren är borta det är väl dags nu att ändra sig  
Le för ditt barn så ditt barn sen kan älska dig  
Och en dag så kommer lyckan om du ber om den 
Livet är en cirkel det här är bara en del av den 
Ensam blir stark, när jag bär dig i min famn  
Då syns inget nånsin kallt  
Ensam blir stark, när jag har dig nära  
Vet jag att jag klarar allt 
Ingen sömn genom nätterna på grund av ditt barn  
Med påsar under ögonen till jobbet i stan 
Ingen ser men det gör ont inuti 
Vännerna försvinner för man har ju ingen tid 
Men leendet på barnet det är väl det som gör att du kämpar  
Från jobbet till dagis till parken och klättra 
Hem å steka plättar, tvätta städa på  
Somna till en lukt som bara finns när dom är små  
Det är en ängel som vaknar nästa morgon 
Men det glömmer man snabbt för man har så jävla bråttom  
Dag efter dag man måste leva för någon annan 
Det är väl därför dom flesta bara älskar sin mamma 
Men ingen ser smärtan hos en kvinna som är ensam 
Hon fäller tårar å känner bara rädslan 
Det enda som faktiskt får henne å må bra 
Är när hon ser hennes barn och får en kram 
 
Ge aldrig upp nu, är vad jag tänker när jag ser dig 
Glöm aldrig bort att ditt barn alltid är med dig 
Och en kvinnas roll i ett barns liv är viktigare än något  
Ge allt du kan även om du inte får nåt  
Du är så stark jag vet att bördan den är tung  
Du bara längtar efter dagarna, den tiden du var ung  
Men det är nåt du måste glömma för att överleva i nuet  
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Vakna mitt i natten när du hör det där ljudet  
Å jag vet att det kan göra riktigt ont 
Även om man har barn kan det kännas helt tomt  
Jag vet att ni gråter när barnen har lagt sig  
Trött på alla sms å trött på alla tjaffsen  
Men barnen dom växer å det gör väl också föräldrarna  
Så när bråken är slut och det är lugnt där på kvällarna  
Och ditt barn har blivit stort vilket som sker rätt fort 
Då vill vi tacka dig för allt du har gjort, vi älskar dig mamma 
 
14. Cleo – Andas (Redigerad) 
http://svenskalyrics.se/cleo-kristin-amparo-andas/ 
Jag önskar att pengar kunde köpt mig mer  
Här står jag med en sextusenkronorsjacka och en ny garderob  
Hur gött är det?  
Dom borde sett mina fel, ja så lätt att flyga upp  
Men jävligt svårt att komma ner  
Jag är lite vis men lite tid 
Mamma sa att jag var fri  
Men har aldrig känt mig lika inlåst inuti 
Jag levde livet jävligt dåligt utan han 
Jag vill att vi två ska veckla ut varandra 
Jag är så trött på att känna kyla 
Hjälp mig jag står och ylar ”välj mig!” 
Jag håller mig kvar för livet 
Det känns så tungt just nu och behöva ta det där klivet 
Var står det skrivet 
Att alla de sakerna jag tagit för givet skulle ta slut nu  
Lämna mig strandad vart har jag hamnat  
Jag borde stannat kvar där jag trivs  
Kan låta självklart men att följa hjärtat har sitt pris 
Om jag inte har min stad var är basen då  
Längtar efter mycket men jag har det bra ändå  
UÅ (umeå) Andas, jag borde blunda  



73 
 

Jag borde minnas att jag gjort vad jag kunnat 
 
Bara andas, in och ut. Lugnt nu, hitta centrum från början till slut 
Bara andas, in och ut. Lugnt nu, hitta centrum från början till slut 
 
Jag vaknade upp i en säng långt ifrån min egen  
Kände inte igen hon som mötte mig i spegeln 
Fick äta medicin, dom sa att så var regeln  
Mot min egen vilja fick jag sitta bakom regeln 
Långt ifrån allt som var tryggt  
Raserades allt som jag byggt 
Vännerna som hälsa på hade så svårt att förstå  
Att i min värld kunde jag flyga högt över bergen  
Öta luften och måla den i alla färger  
Jag ville vandra runt i skogen, leta efter ljuset  
Långt ifrån staden och livet i bruset  
Men det var jag som hade fel, vilken jävla skam 
Vän efter vän, ja vännerna försvann  
Tack för att du hälsade på även om du valde att gå  
Jag har hört att det kan bli så  
Men jag kommer igen, jag ska över alla hinde.  
Med tårfyllda ögon med ett hjärta som brinner  
Forma mörker till musik som jag ger till min publik  
Sjunger mig sakta tillbaks mot mitt centrum 
 
Bara andas, in och ut lungt nu, hitta centrum från början till slut 
Bara andas, in och ut lungt nu, hitta centrum från början till slut 
 
Jag lämnade det jag var och det jag skulle bli 
Nu är jag rädd för att min son växer upp och frågar  
”Mamma, hur kunde ni?” 
Skulle springa om jag bara visste vart  
Jag är så trött och mina ord har en bitter smak 
Längst ner i bubblan där ligger jag rinner av  
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Andas genom små små hål och lungorna brister snart  
Vad finns på andra sidan, kan du peka ut  
Kan vi leka mamma pappa barn kan vi leka Gud?  
Kan vi styra upp ett liv som till synes verkar fungera bra? 
Kan vi öppna upp för annars drunknar jag  
Vaknar upp med han på bröstkorgen  
Träffade han igår när jag var full på Möllebången 
Du vet sån ångest, han var fin och jag var själv  
Han skjutsade mig, det var på cykel, hela vägen hem 
Hans säng är mjuk, stänger ögonen och hoppas att  
Han ska smeka mig så jag får glömma, och bara somna snabbt  
 
Bara andas, in och ut. Lungt nu, hitta centrum från början till slut 
Bara andas, in och ut. Lungt nu, hitta centrum från början till slut 
 
15. Som fan – Bizznizz (Transkriberad) 
Jag e en business man Jag e en business 
Det går lätt i kras, jag står med fötterna i glassplitter  
Inne på twitter när natten blir till dag, med mitt ekipage  
Som kan spåras hela vägen bak till 30-tal, välfärdens festival 
Jag sitter sippar på min lemonad 
Drömmer om den dag då drömmarna slås in i cellofan 
Då dom visar mig till kassaapparaten  
Från apanaget bryter lite bröd utanför katedral 
Hittills har det varit rörigt som ---  
Längs mina sötebrödsdagar ligger marmelad 
Men är så fresh är vad vi kallar för vår talisman 
Han bara spottar ur sig pengar som en bankomat 
Jag känner hunger som jag tuggar på nåt salladsblad 
Liksom står vid slutet tar tunneln under ramadan 
Skriver mina egna rim jag rider ingen paragraf 
Det enda sättet ni kan nå mig på snabel a 
 
Lyssna jag är bissy man, jobbar bara på vår businessplan 
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Jag e ingen businessman, jag är en business man, jag är en business man 
 
Jag är Sveriges svar på 
Infoga namn på nån utlänning som är bra på 
Samma sak fast på nåt globalt språk 
Jag är den jäveln på min egen bakgård 
Ey största fyren i denna ankdammen 
Ni tuggar brödtext, mannen jag är amfangen 
Ni är söta men jag törstar efter saltvatten 
Så ni kan ligga där å guppa där vid sandbacken 
Medan jag och min ensamble rör oss mot atlanten 
Evolution här ute enda upp på strandkanten 
Vill inte ha en bit mannen vi vill ha allt sammen 
Skygglappar tills vi kommer till den anhalten 
Skrattsalvor hela vägen till pantbanken 
All earth thank, tack mannen, stasha allt i madrassen 
Sover gott om natten chillar å väntar på bankkraschen 
 
Om ni vill boka oss till erat fucking hiphopjam 
Snacka inga fyra element asså finns det cash 
Era gratisjobb dom går ju stick i stäv 
Med våran inkomstkurva som e vinkelrät 
Höh, din brud följer mig på instagram 
Hon stalkar varje steg jag tar som en “livingcam” 
Så fort hon ser mig så blir hon till en riktigt stans  
Skriker oh boy som jag var peps eller killercamp 
Vi är hipsterfans som ett vintagebrand 
Dom bara springer för livet i sina fitnesspants 
Vi rullar förbi dom i svartvit minivan 
Vi e feta, då tappar några “killar gram” 
Brudar ställer sig på rad som det var riverdance 
Alltså dom bara gräver guld som dom var trinidad 
Dom fiskar efter nycklarna, beenie man 
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Men vi vill bara leka lite, disneyland 
 
16. Organismen - Uppsala 
http://artists.letssingit.com/organism-12-lyrics-organismen-uppsala-9f7m9w3#axzz2xSUOROyo 
 
Du kan inte ljuga för mig jag ser hur du mår 
Märker att du blivit lite trött nu på senare år 
Klart att folk drömmer sig bort till solsken och letar ett moln 
Där varje intressant butik är känd som en resebyrå 
Alla drar så fort dom får en chans, ingen vill hit- utan ut i stora vida världen på sitt direktiv 
boka resan redan nu, skynda ni hinner i tid 
och får man inte tag i nån biljett så finns piller o skit- stadsparken den var inte någon bagatell 
fann min första kärlek där, tappa bort den samma kväll 
jag hade en häxa som ja snott ihop o blandat själv 
kan nästan känna smaken än idag ifall jag harklar mig 
du var där den första gången jag vart åtalad 
ville göra dig fin så jag bombade hela gågatan 
tänk så mycket tid som gått, vi kan väl va du med varann 
 
uppsala, --- 
uppsala, vi kan väl va du med varann 
 
du satte dina krokar i mig jag fastnade hårt 
undrar hur många cyklar jag egentligen kastat i ån  
snodde burkar på statoil fyllde hela jackan med crome 
pajade fönstret på fyris, och kubbade snabbt därifrån  
ingen är så kall som du kan va i vintertider 
annika och lotta söp ner mig, vakna upp på intensiven 
ja har sovit i en snödriva, va nära o mista livet 
vilken tur att du var med mig hela tiden vid min sida 
ser på dig så mycket mer än bara en gammal vän 
folk dom flyttar i från dig nämner aldrig ditt namn igen 
jag försöker blicka framåt även när du var så grå 
var så förälskad i dig hoppas att du kan förstå 
 
jag tror att jag fortfarande är kär i dig 
uppsala, jag hatar hur dom pratar om oss  
 
jag var som en eker i ditt oändliga hjul 
sommarn hängde i luften skolan var äntligen slut 
cyklade runt och letade vänner tills de blev kväll 
egentligen letade man nog mest efter sig själv 
har känt varandra så länge inte tappat lusten ens 
du tog mig i din famn jag föll som ett augusti regn 
du var min bästa kompis du var min första vän 
och jag vill bara att du ska veta jag har inte glömt dig än 
 
uppsala, jag saknar vad vi var 
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uppsala, jag saknar vad vi var 
 
17. Ken Ring – Människor som ingen vill se 
http://artists.letssingit.com/ken-ring-lyrics-manniskor-som-ingen-vill-se-qqc6lp3#axzz2xSUOROyo 
 
Det är väl dom utan jobb som inte har nånting  
Som förlorade sin kvinna och sin ring 
Som aldrig kunde köpa hus som drömde om en bil  
Och jag tog på mig mina kläder där i Hässelby 
Och utan vänner, det var vi utan land  
Det finns inget jävla vapen de kan lägga i min hand 
För man glömmer hur det doftar när man tappat sitt tal  
För de som tappat rösten och inte har nåt val  
Det är de som inte har nån lust att lämna mig ifred. 
Det finns människor, bror som ingen jävel vill se 
Och ni bor på mitt kvarter, svär jag lever för er  
Ni som vet hur det e' att aldrig se nåt mer 
än de små smulorna som de slänger där i hörnan  
ja, jag svär på vår bror för de döda'n 
och jag vet att det krävs så mycket mer 
vi e' dom som bara gud orkar med 
 
Men vi lever, vi lever, vi lever, vi lever, vi lever, vi lever. 
 
Utan hopp och utan mat  
De som inte finner skyd 
De som inte har nån stat  
Ja man jagar sina pengar, som man sårar sin familj  
Vi e' de fattiga som aldrig passar in  
Och staten är som gamla hundar lättare att blunda 
Ett hinder vi vill runda måste mätta alla ungar  
Det är klart jag undrar varför mamman bär på påsarna  
Känner hennes smärta när hon krossar genom gårdarna 
Jag känner tårarna, det känns som vi förlorar 
Vi gick emot vårt öde, men ingen förstod att 
Vi var på fel väg det blev en lång kamp 
Men när jag går för alltid håller jag min brors hand 
Jag vet hur det känns att sova på en bänk  
Att inte ha en spänn jag svär man tror att det e' ett skämt  
Att inte vara svensk och komma hit och ingen ser dig  
Jag svär, jag hoppas du är med mig 
 
Jag lever, jalla bror vi lever, vi lever, vi lever, vi lever 
Vi lever, vi lever, vi lever, vi lever, vi lever, vi lever 
Vi lever, vi lever, vi lever, vi lever, vi lever, vi lever  
 
18. Aleks, Mohammed Ali, Masse – Magasin (Transkriberad) 
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Du vill ladda ditt magasiin, vill hänga runt massa G:s, Du ser inget annat liv, för det du ser i din fantasii, 
får du senare kanske bli, hur kan man ta någon annans liiiv  
Jag säger livet som du lever stressar sönder mammas liv,  
ett annat liv det står i spelet för du jagar fantasi, 
tömmer sitt magasin, drömmen från ett magasin,  
aldrig varit fin, det annars anarki, för du vet att skulder betalas du vet det e så,  
grabbar dom jagar dinero, peso, kalla dom galna, kalla å begravna,  
det så vi ser dom, bättre dagar, gör det lätt å klaga, för det e så dom ser oss,  
bäst på gatan, det känns som satan, e bäst och saknas e allt jag ber om,  
sättet som du vill leva, sättet som du vill vara, va,  
sett så många dö redan nu dom växer utan en far, va,  
mördar bara våra egna, ja vi mördar bara våra barn, fan, 
lever bara för dan ha, hedern är allt vi har kvar, vi sjunger;  
 
Du vill ladda ditt magasiin, vill hänga runt massa G:s, Du ser inget annat liv, för det du ser i din fantasii, 
får du senare kanske bli, hur kan man ta någon annans liiiv 
Livet jag lever det e cok soft, kommit så långt bort,  
Bortifrån sånt som kan dra mig ner, du vet det spelar ingen roll om man “hakar sig omlopp”, -  
som Biggie sa pengar kan ge mer problem,  
du vet jag växte upp i stockholm å här är det soft om,  
om man har en ficka som är full av deg, men jag har ingen tur i spel, nej nej nej,  
men ärligt vad gör de, för tack vare er så har jag tur i kärlek. 
--- i dom i dom i dom, stänger av känslokalla,  
inget som smälter frosten i dom i dom i dom,  
snabba cash var den väg att gå, knäsvag, för den värld jag såg,  
platsen som glamoriseras som en film där är han från, glömmer,  
vart fan det var, våra familjer tog hos hit för,  
det e långt ifrån och bli nån jävla slavstatistik för,  
självuppfyllda profetior, de vad vi ser, dom måste själv uppfylla fått sin frihet,  
men har skött det fel, om vi skrapar på ytan finns en vilsen skäl,  
som aldrig känt han platsar in, därför laddar han och tömmer magasin   
Du vill ladda ditt magasiin, vill hänga runt massa G:s, Du ser inget annat liv, för det du ser i din fantasii, 
får du senare kanske bli, hur kan man ta någon annans liiiv 
Livet jag lever det e cok soft, kommit så långt bort, bortifrån sånt som kan dra mig ner, du vet det spelar 
ingen roll om man “hakar sig omlopp”, som Biggie sa pengar kan ge mer problem, du vet jag växte upp i 
stockholm å här är det soft om, om man har en ficka som är full av deg, men jag har ingen tur i spel, nej 
nej nej, men ärligt vad gör de, för tack vare er så har jag tur i kärlek. 
Jag står på egna ben för jag har tur i kärleeeek, jag tvättar min själ ren, för jag har tur i kärlek, jag känner 
mig så hel för gud han ger mig kärleeeek, så se det som jag ser det när man lever kärleeeeeeiiiik,  
Det e inte tur vännen vi är välsignade 
 
19. Kartellen & Timbuktu – Svarta duvor vissna liljor 
http://rapgenius.com/Kartellen-svarta-duvor-and-vissna-liljor-lyrics 
 
Dom gamla är inte fria och dom unga får ingen framtid  
Ja, dom tar dig och skickar hem dig fast du bott här hela ditt liv  
Svarta duvor dyker och liljor finns inte kvar 
Men drömmen i oss lever trots att landet blir begravt  
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Mannen, Reinfeldt är en maskot 
Bildt en riktigt killer 
Han målade sitt mästerverk i röd blod spillage  
Och fyra blankt svarta backspeglar stirrar på mig 
Fem antenner och riktade mikrofoner 
Jag satt några timmar där och Säpo, no biggie 
Det var nånting dom sa, att jag har mordhotat Jimmie  
Ha, Sebbe fucking Staxx gör vad han vill 
Så Säpo är ni med? Här kommer ett hot till! 
Kungsgatan med Soran, hade jag varit med 
Hade jag tagit järnröret och lagt dom i koma, alla tre  
Yeah, fuck SD med Jimmie i spetsen  
Sänker en, sänker två, ja då springer nog resten 
För vi färgade gator med programrebeller och soldater  
Bomberjackan blev kostym  
Dom grep sin chans men rasism är ett resultat av ignorans  
 
Palme fick ett nackskott, SD fick en jackpott  
Folket blev till fimparna i Anders Borgs askkopp  
Fuck dom, plöjde välfärden med en traktor  
Lämna oss med dålig utbildning och en kass fond  
Asså, piskan viner tills vi går passgång 
Dunka jimmie gul & blå, hissa han i en flaggstång  
Landet vi nu bor i e fan krokigare än kungen  
Drar till Djursholm och frågar brokigaste ungen  
Från stekpanna till underliga lekplatser och gungor 
Stenkastande massor och snedsnackade tungor  
Mamma Svea har blivit iskallt — till SMHI  
Ge det tjugo vintrar till och sen förstår vi 
Socialdemokrati, Alexander Bards idioti  
Din vardag som nyvald liberalslav sitter väl fint  
Sverige baby, en boulevard av brustna drömmar 
Och det dem en gång var vill dom fan att du skall glömma  
 
Svarta duvor dyker, alla växter vissnar 
Gamla sjuka sliter, Reinfeldt släckte gnistan  
Jobba till 75, hur många blir 75?  
Dom e Cruella De Vil och vi e dom fucking 101  
Bär mina svarta prickar och deras blickar flackar 
Har fått ont i huvet svär, så mycket skit dom snackar 
Dom målar vit färg på svarta duvor  
Medans familjer splittras av svensk-märkta kulor  
Fucking yes, jag är kontroversiell, mannen 
Vit som fan därför darrar hela jävla makten  
Ingen förebild för dina barn  
Men dina barn har blivit robbade på allt på min sida av stan  
Varför? kom igen det är mitt land, ditt land 
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Fuck SD tills dom skickas ut från riksdagen  
Svensk politik handlar bara om para  
Å det bästa med Sverige är Zlatan!  
 
Dom vill bygga ett land på hat 
På ignorans och rädsla  
Nej tack, det är bra 
Vi behöver kärlek till varje människa  
Så i 2014 får vi se vad vårt land är gjort på  
Och jag hoppas att jag får se att rasisterna försvann 
Och att fascisterna försvann  
För hjärtat sitter här till vänster  
Så tänk efter vilken sida ni vill skall leda detta land 
 
20. Organismen – Medicin (Transkriberad) 
Jag vet jag brukar sikta högt, det får bära eller brista å det brast till slut.  
Har alltid gillat dina attribut, så på nåt sätt så var det alltid du för alltid nu.  
Om jag har en timme kvar så kan vi dela tiden, låta timmen som vi delar definiera livet, jag menar 
givetvis att ligga men det fattar du nog, det fanns en tid då jag bara tacka o drog, men nu har jag växit 
upp baby långt om länge, å alla andra tjejer var bara sånt som hände, jag vill bara dra ett sträck över alla 
år vi missat, nu är vi här ihop, så får jag lov en sista, 
Ref: Jag kan va din Plura, å du kan va mitt kokain, å när jag får en liten snuva, så kan du va min 
medicin, du kan va min ”hydda”, jag kan va din flaska ”till”, om vi båda blir förkylda så får vi ta det när 
vi ses  
Jag vill ha dig som feta ungar vill ha pommes frites, rensa bordet bort med tassarna för allt är bara mitt, 
låter inte nån få en chans ingen annan kille i världen, slukar i mig varje smula hela vägen till desserten, 
ånga på som vanligt tappar fästet av och till, det då du ger mig en knuff i sidan hjälper mig så jag står 
still, fattar beslut när jag inte vet vad jag ska ta mig till, jag kan ge dig vad du vill, sång och dans och vad 
du vill, vi går bra ihop som svart och vitt, snacks o dipp, sax o klipp, hasch o spliff, lax o dill, hatt o slips, 
natt o film, ja menar vi är inte längre unga, jag behöver dig om jag ska funka:  
Ref: Jag kan va din Plura, å du kan va mitt kokain, å när jag får en liten snuva, så kan du va min 
medicin, du kan va min ”hydda”, jag kan va din flaska ”till”, om vi båda blir förkylda så får vi ta det när 
vi ses 
Vår medicin, vår medicin, vi måste ta vår medicin, å medicin, medicin, vi måste ta vår medicin, medicin 
å medicin, vi måste ta vår medicin, medicin fortsätter upprepas massor av gånger. 
Ref. Igen.  
 
21. Mohammed Ali & Aki – Rapstjärna (Transkriberad) 
Ja man får ju inte säga neger numera, men dom svarta.  
Destruktiva musiken, nej men den vill jag inte ha här.  
Då får vi problem. [ohörbart].  
Ja, jag tjänar lite cash hära. Ja dom kallar dig för rapstjärna barabrabap . 
För du ska veta att jag är rapstjärna, ey kom och ta en bild med mig,  
låt mig fylla upp ditt glas. Vi börjar tjäna lite cash hära,  
säg vad fan är det med dig, du som hade paraknas. 
Dom kallar dig för rapstjärna, får jag ta en bild med dig,  
min syrra skulle bli så glad. Ja dom kallar mig för rapstjärna,  
säg vad fan hände med dig, du som brukar vara så “smart”.  
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Känner motivering det är en sån dag. Kräver en uppdatering gör en omstart.  
Nån sa jag var dryg fått en kaxig attityd.  
Tycker att han leker mangas han som alltid varit blyg.  
Dom fått en uppfattning av mig, av mig, dom sa du hör aldrig av dig,  
dom pengar du kommer få ut hört att du redan sålt ut,  
ignorans och arrogant tror han är smart en besserwisser,  
sprid de runt så resten visste pissar på alla pessimister..  
För du har ingenting att gå på, säger random shit på måfå.  
Men vet du vad jag skiter i vad dom säger ger en puss till alla dom,  
avundsjuka, bara kärlek hat på en och samma gång.  
Jag vet du älskar mig, älskar mig, önskar mig det bästa. Gästlista nästa gång vi festar.  
För du ska veta att jag är rapstjärna, ey kom och ta en bild med mig,  
låt mig fylla upp ditt glas. Vi börjar tjäna lite cash hära,  
säg vad fan är det med dig, du som hade paraknas.  
Dom kallar dig för rapstjärna, får jag ta en bild med dig,  
min syrra skulle bli så glad. Ja dom kallar mig för rapstjärna,  
säg vad fan hände med dig, du som brukar vara så “smart”.  
Eyo Ali var inte skitsmart, skolan gick keff, hamna på bidrag,  
åt helvete med plugget kugga varje test ett krisbarn.  
Pappa jag fick stryk av med jämna mellanrum,  
allt jag ville det var hänga runt, men, var sällan dum,  
hade visioner större än skolbetygen, fanns inga tvivel,  
skaffa hiphoparstilen, innan jag noppa ögonbrynen.  
Innan jag fattade kärlek brukar dö för blondiner.  
Innan vi bytte heineken mot vita, röda viner.  
Back then, jag bodde i Borås, och att jag skulle bli nåt stadsbarn var svårt å tro då.  
Och ännu mindre trodde jag då att jag skulle signa dealen med familjen som föder nya akis och linda 
pirer.  
Jag träna Kobe Bryant moves gjorde “basgrejs” hade jordan sneakers innan det vart innerstadsgrej.  
Men det var back then på gator i Borås, För en sekund så kändes lilla staden som New York, och jag var 
en rapstjärna, ey kom och ta en bild med mig,  
låt mig fylla upp ditt glas. Vi börjar tjäna lite cash hära,  
säg vad fan är det med dig, du som hade paraknas.  
Dom kallar dig för rapstjärna, får jag ta en bild med dig,  
min syrra skulle bli så glad. Ja dom kallar mig för rapstjärna,  
säg vad fan hände med dig, du som brukar vara så “smart”.  
Jag sa till mamma kommer va på tv snart, länge sen när ingen visste vem jag var,  
vem ja va, jag sa till alla o walla svär på gud ni kommer se nån dag,  
länge sen när ingen visste vem jag var, vem jag var,  
för nu jag skriver autografer  och skriker fuck staten utan tvekan för ni vet vi får betalt sen, publiken 
skriker ut vårat namn-amn och grabbarna vill skaka våran hand, för dom vet jag är en rapstjärna. 
 
Ye dom kallar mig rapstar, tror jag e “chillin millin” och gör “rix” i mitt cashhav, egentligen är allt som 
vanligt - tvärknas, pank letar broder jag kan krita en knatch av.  
Shit. Borde lyssnat när jag gick i skolan, äh, telefonintervju när jag sitter på toan,  
shit folk ba rycker i en å vill fota, shit skolgården får flipp när jag hämtar min dotter från skolan,  
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men hey, jag gör det jag alltid har älskat alltid kämpat är själv förvånad det går bättre än förväntat, det ba 
tacka för allt å skåla,  
linda papper runt våra gåsar reflektera över tiderna som var svåra.  
Eller fortfarande är egentligen, det är bara att jag lever på det här nu, äntligen.  
Drömfantasi para känns surt när man fattar, Markolio enda rapparen som köpt hus till sin mamma.  
För du ska veta att jag är rapstjärna, ey kom och ta en bild med mig,  
låt mig fylla upp ditt glas. Vi börjar tjäna lite cash hära,  
säg vad fan är det med dig, du som hade paraknas.  
Dom kallar dig för rapstjärna, får jag ta en bild med dig,  
min syrra skulle bli så glad. Ja dom kallar mig för rapstjärna,  
säg vad fan hände med dig, du som brukar vara så “smart”.  
 
- Å så ska rappa --- å rappa borta i tensta å elda bilar där istället för här 
- Ja 
- Fast det här har du aldrig hör mig säga,  
- Nej 
- Men det är vad jag tycker 
 
22. Dani M – Agenda (Redigerad) 
http://rapgenius.com/Dani-m-agenda-lyrics 
 
Dom har visat upp sin makt  
Gjort det klart och tydligt att 
Dom skiter fullständigt i oss, oss  
Ser dom rusta upp sitt namn 
Redo att plundra ännu ett land  
Dom skiter fullständigt i dom,dom 
Tänk på alla krig dom hjälper till och sponsra  
Tänk på alla liv dom hjälper till och krossa  
Tänk på alla smutsiga affärer  
Äckel kolonisatörer, dom skapade tredje världen 
Tänk på hur vi hamna här från första början  
Mörka delar i historien dom försöker dölja  
Tänk på hur dom våldtar våra länder  
Något som pågått allt för länge, nåt som hände 
 
Och som håller på att hända 
Hur kan man inte se deras agenda? 
Hela vår jord ja den håller på att skända 
Och framtiden har symtom 
Utav västvärlds-syndrom  
Men världen går att vända 
Nu är det upp till oss själva 
Om vi kan enas och ingen utelämna 
Pass på all ideologi 
Man måste tänka fritt för att bli fri  
 
Säg mig vem ska rädda vår värld  
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Om inte historien har lärt oss 
Dom tillåts att göra samma saker gång på gång  
Alltihop det styrs av 1 procent 
Resten lever i fängelse  
I en illusion att vi har nått att säga till om  
Tänk på alla folk som dom ser till att splittra 
Få oss hata på varandra så dem slipper blicka  
Tänk på att dom även äger media  
Så för de nyheter vi ser har redan speglas för att passa dom  
Reta fattigdomen som dom själva skapat  
Dom gör allt för rikedom, lyder inga lagar  
Samma liga som står bakom varje krig 
I modern tid, det är så det är och kommer bli 
 
Håller på agenda 
Seru vad som håller på att hända? 
Hela vår jord yo det håller på att skända 
Och framtiden har symtom, utav västvärlds syndrom 
Men världen går att vända, nu det bara upp till oss själva 
Om vi kan enas och ingen inte lämnas 
Pass på all ideologi, man måste tänka fritt för att bli fri 
 
No me trate de con fundi por que veo 
Lo que ta pasando 
Allting är för mig uppenbart 
Så försök inte lura mitt folk 
Och sluta ljug för mitt foolk  
Nosotros velmo el ta pasando 
Så sluta snacka skit för vi ser vad som händeer, eeey 
Sanningen finns där bara viiiii-iiii 
Öppnar våra ögon 
För sanningen ska sätta dig fri 
Och dom kommer inte vinna mot ett enat folk, ohoh 
Nej nej nej nej nej 
För du vet, för du vet 
Du vet, du vet att, du vet att 
Ja du vet att, du vet att 
Yo vi vet att, vi vet att 
Du vet att, du vet att 
 
23. Ken Ring – Rus  
http://svenskalyrics.se/ken-ring-rus-sa-mycket-battre/ 
 
När vinet glöder här i glasen Å man börjar bli gasen 
Då lossar tungans band Hej tjo klackarna i taket 
När killen här e naken Och inga ord kan bli för stora 
Men vad har jag å förlora På vår fest e det bira å bärs  
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En billig bag-in-box å en rasta med knatch  
Ni som har gått omkring här å vart så jävla blyga 
Känn ruset så ni slutar upp å smyga 
Å sen kanske vi kan bryta barriärerna Köra lite hippie-style 
Slita av kläderna Och alla rusar i famnen 
Då mitt skepp söker hamnen 
Hej tjo klackarna i taket Nu visar vi helt naket 
Hur modiga vi är Hej tjo klackarna i taket 
Å brorsan han e galen Vill visa vem han är 
Senare när berusningen har lagt sig 
Å du går igenom det som jag har sagt till dig 
Å du tycker det jag sagt e rätt meningslöst 
Ja då skrattar jag nervöst 
Å jag undrar hur du ser mig 
Måste se upp för jag beter mig 
Mitt hjärta 
Det har en frusen inneboende 
Som inte mår bra 
Men jag har trots självförtroende 
Å hjärtat plockar fram det jag gömmer å minns 
Å han som vi glömmer 
Ja jag vet att du finns 
Livets gåtor 
Jag svär dom är så uppenbara 
Vila på min arm nu 
Låt mig förklara 
Hej tjo klackarna i taket 
Nu visar vi helt naket 
Hur modiga vi är 
Hej tjo klackarna i taket 
Å brorsan han e galen 
Vill visa vem han är 
 
Hej tjo slå klackarna i taket Nu visar vi helt naket 
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Hur modiga vi e Inga ord kan bli för stora 
Vad har jag att förlora Å så e de med de 
 
24. Organismen – Jag och min guzz 
http://svenskalyrics.se/organismen-jag-min-guzz/ 
 
Har fått ett nej så många gånger jag har blivit van 
Vill inte se mig på toppen, vill se mig i min grav 
Har blitt frågad av alla runt mig vad jag lider av 
Jag har inte svarat nån bara gett dom ett smil tillbaks 
Historian blir kort, med det livet jag lever 
Jag fyller lungorna med rök eller sprit i min lever  
Jag offra allt jag hade bara för ni skulle se mig 
nu har jag pengar tillslut men ingen o fira det med mig 
Vad ska du göra när bästa polarn hamnar på kåken  
Morsan är full i kemikalier och tappar allt håret  
Själv är man fast i nån håla med en flaska i låschen 
syndarens kläder är skräddasydda så dom passar på mig.  
Vi gör ett sista klipp, proppa hela bilen full 
Beckna allt en sista gång bara för gamla tiders skull.  
Allt jag rörde blev till skit, nuförtiden så blir det guld  
Jag tar maten ur dina händer och stoppar i min mun 
Nu är det jag o min guzz mot hela fucking världen 
Som två kometer stormar fram igenom atmosfären 
Jorden är framför våra fötter vi har haft i sär den 
Det bara jag o min guzz mot hela fucking världen 
Det bara jag o min guzz 
det bara jag o min guzz 
Det bara jag o min guzz mot hela fucking världen 
Det bara jag o min guzz 
det bara jag o min guzz 
Det bara jag o min guzz mot hela fucking världen 
Ey, jag ber dig skita ner dig. 
De så jag bryter isen 
Pengarna bultar i min ficka som av syfilismen 
Varenda krona som jag spenderar o kastar omkring e hyllningar till dagar då jag inte hade nånting 
Varenda gång jag nuddat botten har jag studsat upp. 
Vi snackar baouta stenar, inget du knuffar runt. 
Jag rensar tallriken, middag, mellanmål, frukost, lunch 
Det vissa tycker luktar gott tycker andra luktar skunk 
Kan inte ge mig order, jag skriver med samma känsla som dyker upp när första skrattet bryter genom 
gråten. 
Jag spottar fram de, håller masken som jag spelar poker 
Rullar det som rullas kan, ikväll tömmer vi hela påsen  
Jag rusar genom branchen, visar ingen padom 
Inte lika kul som på twitter, dagen vi springer hoop 
Jag dräper konkurenterna, målar himlen i blod. 
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dräper konkurenterna, sen målar jag himlen i blod. 
Nu är det jag o min guzz mot hela fucking världen 
Som två kometer stormar fram igenom atmosfären 
Jorden är framför våra fötter vi har haft i sär den 
Det bara jag o min guzz mot hela fucking världen 
Det bara jag o min guzz 
det bara jag o min guzz 
Det bara jag o min guzz mot hela fucking världen 
Det bara jag o min guzz 
det bara jag o min guzz 
Det bara jag o min guzz mot hela fucking världen 
 
25. Mohammed Ali – Vi e familj 
http://svenskalyrics.se/mohammed-ali-vi-e-familj-ft-dani-m/ 
 
Vi e familj, inget kan ändra på de, de e va de e e va de e e. 
Drömmar om vem man skulle vilja va, glömmer vem man är. 
Dom vill veta vart du ska framför vart man är.  
Se de lätt o glömma de man har när ditt glas är alltid halv tomt, när de du har blir de du hade och de ända 
som e värt nått blir en skuld man bär på.  
Svävar bort bland mina tankar allt för ofta, vet att jag kan ha de svårt o softa med. Ständig kamp o 
klockan ingen ser. ?Skaller? o de kaos som jag måste brottas med, slut på krafter hoppar över paus vill 
alltid orka mer.  
Har slutat lyssna på mitt ego, jag skäms för alla saker som jag fått er gå igenom. 
Varit väldigt vilsen, dragit hem polisen, missbrukat, gjort brott, levt olagligt tillstånd.  
Dagen då jag insett, jag lever för de e dom.  
Låt dom slippa huvudvärk för glädje jag vill ge dom, lyckas med musiken, tillsammans skörda vinsten, o 
hoppas på ett långt liv som jag får dela med dom med min familj. 
 
Jag vet att jag har varit frånvarande med allting som jag gör, jag gör de för er. Vi är familj inget kan 
ändra på de de e va de e e va de e e. Jag vet men tro mig jag har fortfarande inte glömt er neheeej vi e 
familj inget kan ändra på de de e va de e e va de e e. 
 
Målar upp mig själv som gör en starka men även jag har bra o sämre dar men du håller upp mig, så vissa 
dagar har jag svårt o tacka men känner mig ändå aldrig svag för du håller upp mig, upp mig och de känns 
som att ibland så handlar allting om mig. Men nu vill jag ingenting än att finnas där för dig, hade varit 
ingenting om du inte funnits där för mig, men jag lever med de, jag lever med de, men nu vill jag 
ingenting än att finnas där för dig, hade varit ingenting om du inte funnits där för mig, så jag lever med 
det 
 
Jag vet att jag har varit frånvarande med allting som jag gör, jag gör de för er. Vi är familj inget kan 
ändra på de de e va de e e va de e e. Jag vet men tro mig jag har fortfarande inte glömt er neheeej vi e 
familj inget kan ändra på de de e va de e e va de e e. 
 
Lever ett stressat liv, mammas ledsna min har ingen plats i världen,  
abstinensen skär i själen som en vässad kniv du lever destruktivt, droger, billig sprit slösar allt du äger, 
trubbel ens i kalla vädret får mig att vilja fly.  
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Tog avstånd från mitt egna kött o blod för jag fick nog av lögner pundarrykten ord mot ord som ingen 
tror, jag dog inombords du är ändå min familj du är mitt ansvar, va fanns kvar? tomma sms och missat 
samtal. I början av karriären var du där o trodde på oss nu du intagen självmords benägen, gud förlåt oss. 
Upptagen här på scenen uppträden kan inte nå oss, ångesten jag bär den väger o lång väg o gå. Men bara 
dig själv kan du ta hand om, va dig själv o blickar framåt de som hänt har hänt önskar dig mycket 
framgång. Relationer repareras men blir aldrig som dom va så de är va de är dagens sanning på varje dag! 
 
Jag vet att jag har varit frånvarande med allting som jag gör, jag gör de för er. Vi är familj inget kan 
ändra på de de e va de e e va de e e. Jag vet men tro mig jag har fortfarande inte glömt er neheeej vi e 
familj inget kan ändra på de de e va de e e va de e e. 
 
 
26. Ison & Fille – Vår Sida Av Stan (Redigerad)  
http://rapgenius.com/Ison-and-fille-var-sida-av-stan-lyrics 
 
Här i betongdjungeln 
Här i betongdjungeln 
Här i betongdjungeln 
Är det jävligt svårt och hitta rätt 
 
Det är ingen nyhet du hittar mig som jämt, här på röda. Där khara duggar tätt, duckat fett, inget öga --- 
Para jokk vanligt i min trakt, puffa jara cok. Paradox fastna på en bänk men vill tagga långt. Samma sång 
men det är en annan dag, i min hemtrakt. Arabas i brand, bebecks sprang från min vändplats. Alla vill må 
tipp-topp, mjukisar och flipp-flopps.  Grilla på balkongen, sippa smuggel ur en drickkopp. Någon ringer 
aina folk blir stumma när dom kommer. Och sedda ungar växer upp och blir kungar i betongen.  
 
Det är utanför tullarna, Air Max, mjukis 
Paraboler, tuffa typer, rullar något med krut i  
Ett felsteg blir lavett, spikat; inget kanske  
Killen gått och blivit krigare, orten; danke  
Danke? Djungeln har tagit många av mina  
Många köpta blommor byttes ut mot dom som redan vissnat  
Inget svårt och skriva, minnen alltid haft dom 
Jag överlevde trakten allt efter blir bara halvsvårt  
Spelets regler ger inte om du kan inte ta en  
(boom, boom) Där var en till tvungen att ta en 
Anpassa mig till sitsen, sitsen aldrig vanliga  
Nästa hållplats är dörren rakt ut i Narnia 
Livets hårda skola blev klar, vill inte hänga  
Tugg dog när Hakan sa, grabbar dags och stänga 
Stanna kvar för med dom äldre man ville hänga 
Fanns redan en kung så alla rocka kejsarn 
 
Stämningen är råare, blir strängare med åren  
Ingen lyssna eller såg en så vi greppa megafonen  
Alla i samma båt tills att skeppet börjat kantra  
Lämna oss i vraket men vi växte upp till pantrar  
Mycket sker som dom där uppe bara vill tysta ner 
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Mycket svek, bland dagens unga här i mitt kvarter  
REVA kontrollerar folk, aina registrerar folk  
Makten vilseleder och fortsätter separera folk  
 
Välkommen till djungeln, djungeln 
Huvudet hålls högt och vi reppar postnummer  
Lugn i en sekund, nästa är man aggro 
Man blir sådär när aina står bakom mig med lasso, asså 
Jag vill dra, jag trivs, det är knas men det är mitt  
Stolt som fan men jag skäms när jag tar en titt  
Vända ryggen är inget alternativ  
Det här är hemma vända ryggen är inget alternativ  
 
27. Daniel Adams-Ray - Drömfångare 
http://artists.letssingit.com/daniel-adams-ray-lyrics-dromfangare-pxgqv2g 
 
Jag ropade lejon och dom trodde det var falskt larm 
Som att leva drömmen bara var något abstrakt 
Denna asfalt döljer ingen sandstrand  
För det brinner och det ringer inga brandlarm  
Tusen tårar, undanstoppade i bankfack 
Bakom masken, jag drunknade i på fastland 
Det är svårt att fatta för något som aldrig ramlat 
Hur man hela tiden velat vara nått annat 
Såg din livstid utan att du sett en anstalt  
Brusandes i tystnaden som på ett blandband 
Jag ville trycka stopp, men vägen sakna anhalt 
Världen var min canvas, jag färgade den nattsvart  
Tills jag fattade att jag var som en lampknapp 
Själ av pansar, redo att förvandlas 
Fågel Fenix när jag reser mig ur askan  
Hellre för nära solen än att tappa tron i en ankdamm  
 
Dom säger att allt redan gjorts och trycker på autopilot 
Med tiden blir vi pappfigurer 
Brickor i ett sammelsurium 
Men drömmarna vi har kan dom aldrig ta 
Drömmarna vi har kan dom aldrig ta 
 
Jag hade spik men jag byggde ett slott  
Jag fick en chans, jag har skrikit så mycket det gått 
Jag var på glid, hela mitt liv blev ett stycke för kort 
Jag har skit i princip, kunde inte lyckats med nått 
Dom säger att det inte finns någon vinnare i krig 
Jag går ändå in i slag varenda dag för att vinna mitt krig 
Checkar av att göra-listan för att vinna mig tid 
Dricker för att glömma problemen och minnet förblir  
Det här är livsverk, det är alltså värk av livet 
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När varenda liten cell i kroppen värker i dig 
Vill slänga mig över ratten och vända bilen  
Sjukt att ingen av er ens verkar märka skiten  
Jag kan inte bli stoppad i samma form som er 
När jag fattade det kändes det som om en bomb slog ner 
Säg inte någonting mer 
Har mina drömmar i horisonten, ingen av oss vet hur långt det är  
Dom säger 
 
Dom säger att allt redan gjorts och trycker på autopilot 
Med tiden blir vi pappfigurer 
Brickor i ett sammelsurium 
Men drömmarna vi har kan dom aldrig ta 
Drömmarna vi har kan dom aldrig ta 
 
Dom säger att allt redan gjorts och trycker på autopilot 
Med tiden blir vi pappfigurer 
Brickor i ett sammelsurium 
Men drömmarna vi har kan dom aldrig ta 
Drömmarna vi har kan dom aldrig ta 
Drömmarna vi har kan dom aldrig ta 
 
28. Amsie Brown – Min kvinna (Transkriberad) 
Min kvinna, är inte en mans kvinna, men vi lever vårt liv å skiter i andra, idag hon är med mig jag sa 
imorgon med nån annan, min kvinna är inte en mans kvinna, men vi lever vårt liv å skiter i andra, idag 
hon är med meeej. 
 
Grabbarna som passar dig, den gussen har span, man är uppväxt i djungeln så man är van, pass på dom 
jag ska länka baby på stan, hon är nåt jag vill ha, mycket av varje dag, men ibland baby girl du är borta 
för länge, jag ligger här ensam och svettas i sängen, saknar din doft som blomman på ängen, jag minns 
den där kvällen, när det var du och det var jag, å inga andra jag höll dig hårt i min hand, kysste dig mukt 
å höll andan, du å ja blev som ett med varandra, vi gör det på klubben vi gör det på stan, vi gör det i 
studion och på verandan, inte är vi som alla andra, inte alls som dom,  
Min kvinna, är inte en mans kvinna, men vi lever vårt liv å skiter i andra, idag hon är med mig jag sa 
imorgon med nån annan, min kvinna är inte en mans kvinna, men vi lever vårt liv å skiter i andra, idag 
hon är med meeej.. 
 
Dom säger för mycket av henne det gör dig dum och att kärleken vi har ej skulle va sund, sssh, låt mig 
tala till punkt, vi har vart med varandra sen jag var ung, första gången vi sågs vart jag mållös och stum, 
allt gick i slow-mo precis som en dröm, men nu hon är min drottning och jag hennes kung, jag hennees, 
jag och baby-boo vi håller rätt temperatur och när hon är med mig så stänger jag av min lur och när hon 
är med mig så stänger jag av min lur, hon säger ingen får mig någonsin att blomma som du, ingen får mig 
någonsin å brinna som du, skina som duuu, gå åt som duuuu, yla som duuu, jag vill ha dig nu 
 
Min kvinna, är inte en mans kvinna, men vi lever vårt liv å skiter i andra, idag hon är med mig jag sa 
imorgon med nån annan, min kvinna är inte en mans kvinna, men vi lever vårt liv å skiter i andra, idag 
hon är med mig. 
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29. Mashup International - Ut och in (Transkriberad) 
Ah. Vi var inni-minni-my, macaroni fiftyfive, ja va A-T-G, du var alltid fett hype, ja va 4 du va 5, vi va 
doktor – patient, men först och främst så var du min bästa vän, å nu står jag här å ba snackar massa skit, 
massa hårda jävla ord på ett hårt jävla beat, alla mina osäkerheter dränkta i sprit, men jag vet att du vet 
hur jag ser ut inuti, å det gör det fett svårt att behålla masken på, för nu känns det som igår när du 
plåstrade mina sår, å ja kan inte gömma mig för dig hur mkt jag än vill, för du känner mig utantill. 
 
Du vänder mig ut-o ut-o in, känslorna utanpååå, du känner mig, utan-utantill, samma sak nu som dååå, 
du vänder mig, du vänder mig; a-a-a-a-å-å 
Yo, sitter med huvet tungt, superfull, mitt i natten, borde för länge sen ha bytt ölen mot vichyvatten, jag 
färdas fort ifrån citykärnan och discodansen, men att jag glömt dig är ditt livs största missuppfattning, för 
vi kan gör allt vi kan hjälpas åt, tills bitarna faller på plats å med kalejdoskop, viska den hemligheten 
hamnar den i andras öron, Jasmin o Aladdin, men nån drar undan mattan för dom, den här går ut till alla 
vänner där jag bor, till alla ni som känner sån passion, även när du sjunger på din sämsta ton, full gas ut 
till ”Norrgårdens” station, du har båda dina händer på min jord, som du har satt en liten lapp på ur 
funktion, men alla gånger då du vände dig och dog, jag tror det gjort till en bättre person, 
 
Du vänder mig ut-o ut-o in, känslorna utanpååå, du känner mig, utan-utantill, samma sak nu som dååå, 
du vänder mig, du vänder mig; a-a-a-a-å-å 
 
Du gör min dag, ee du gör min framtid, oo, på gott och ont, din kropp för alltid, du gör min dag åå, på 
gott o ont ee, 
 
Du vänder mig ut-o ut-o in, känslorna utanpååå, du känner mig, utan-utantill, samma sak nu som dååå, 
du vänder mig, du vänder mig; a-a-a-a-å-å 
 
30. Mofeta och Jerre – Mamma sa (Transkriberad) 
Ni gav mig kärlek, lärde mig en hel del, här e mannen jag blev, mamma det ert fel 
 
Kom ihåg va din mamma sa, när du var ett litet barn, å-å-å-åhh, å kom ihåg vad din pappa sa, å väx upp 
till en stor stark karl, å-å-å-åhh 
 
Mamma sa mycket bra, som att läxor e ett plåster man rycker av, som att om jag gör mitt bästa så lyckas 
jag, som att alltid blicka fram inte blicka bak, jag tänker likadant, hon sa att om man går i skolan blir man 
rik, å annars får man slava i resten av sitt liv, hon sa att pengar inte växer på träd, men dom kan växa sig 
större om du vattnar dom väl, men det finns inga pengar som kan köpa dig din hälsa, när du kommer hem 
till nån glöm inte o hälsa, försök o göra rätt, fast du blir frestad, o glöm aldrig att din mamma vill ditt 
bästa,  för mamma sa att jag var så söt, va så snäll, va så go, att jag skulle bli nåt stort, hon pussa mig på 
kinden sa att jag var speciell, nu tycker hon jag har för höga tankar om mig själv, 
 
Kom ihåg va din mamma sa, när du var ett litet barn, Ni gav mig kärlek, lärde mig en hel del, här e 
mannen jag blev, mamma det ert fel, å kom ihåg vad din pappa sa, å väx upp till en stor stark karl, å-å-å-
åhh, 
 
Pappa sa ingenting, lät mig löpa fritt, va i sin egen värld, så jag fick sköta mitt, men han kunde lacka som 
en galning, lärde mig gråt inte utom på begravning, sassa, brassa, mandelmassa, min farsa, kunde inte 
passa in, men lärde mig att passa, fotboll hela dan, premier league, serie a, körde mig till träningen, heja 
på mig bredvid plan, en dag blir du den som för vår talan, så läs på väl om du behöver svara, pappa var 
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bra på att övertala, men aldrig att han slog mig, han föste bara, trösta mig, torka tårar i mitt örngott, pappa 
sa ta inte segern i förskott, för vissa kör med fulspel, å det finns alltid nån där ute som är bättre än du är 
 
31. Linda Pira – Eld blir glöd http://artists.letssingit.com/linda-pira-lyrics-eld-blir-glod-
zlz2p6r#axzz2xSUOROyo 
 
Plötsligt känns det som jag borde förstått. Eld blir glöd 
Det är inte över än, jag tror det finns hopp. Eld blir glöd 
 
Plötsligt känns det som jag borde förstått 
Inget är förevigt 
Eld blir glöd 
Det är inte över än, jag tror det finns hopp 
Allting har en mening 
Eld blir glöd 
 
Klättra upp för berget, du såg ett stup 
Måste samla mod för att hoppa över nu 
Greppa min hand så tar jag din  
Elden är bara glöd, inte död ännu 
Full syn, full fokus vidgar upp vyn 
Låter vinden spela melodin 
Mot sorgligare toner tillbaks på Avenyn 
Hör lekande barn på gatuhörn 
Tunnelbanan som basgång på deras kör 
Betongros, svårt att växa ur den miljön.  
Vi ser dom gro men drömmarna blir sällan mer än frön  
 
Tror du, tror du, tror du, tror du, tror du, tror du på dig själv 
Du måste akta dig från askan och låta glöden bli till eld  
 
Plötsligt känns det som jag borde förstått 
Inget är förevigt 
Eld blir glöd 
Det är inte över än, jag tror det finns hopp  
Allting har en mening 
Eld blir glöd 
 
Vad vet du om att vakna, jag är kvar i min sömn  
För det vi saknar kommer aldrig bli glömt  
Säger skål till alla bovar i handklovar tills baren blir tömd  
Verkligheten är knas 
Jag önskar allt var en dröm 
Du vet, det här är för mig 
Glädjetårar när vi gråter, ber en bön backstage 
Ifrån gården upp till lougen, applåder och eloger 
Tänk för några år sen, back in the days 
Flyg iväg med mig bror  
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Syster kämpa mot misär där vi bor  
Axar från denna värld, visar vad jag är värd 
Letar efter styrka i min själ, i mitt blod  
 
Tror du, tror du, tror du, tror du, tror du, tror du på dig själv 
Du måste akta dig från askan och låta glöden bli till eld 
 
Plötsligt känns det som jag borde förstått 
Inget är förevigt 
Eld blir glöd 
Det är inte över än, jag tror det finns hopp 
Allting har en mening 
Eld blir glöd 
 
Plötsligt känns det som jag borde förstått 
Eld blir glöd 
Det är inte över än, jag tror det finns hopp 
Eld blir glöd 
 
32. Abidaz – Råknas  
http://rapgenius.com/Abidaz-raknas-lyrics 
 
Det är inte ens skoj du får råknas  
Jag hörde några skott här i trakten 
Det gäller och va tuff, inte sårbar 
För annars du får gitta från trakten  
 
Riktiga banditer, du hittar dom i underjorden 
Hundra flaskor sprit len, dom super män under borden 
Dom checkar stilen om du gör nått du inte borde 
Femhundra lax i potten och allting ligger fram på bordet 
Om någon skulle bli klippt, det finns inget snack om mordet  
Orten håller tyst och låter nära sköta ordet  
Ingen säg ett knyst, för ingen här vill lägga golen   
Folk dom tänker para, folk vill skina folk dom gillar solen 
Det finns inget snack om den saken, dom planerar rusta upp med automatvapen 
Kontrollera, backa upp och dom vill bazz staten  
När det är dags dom kastar zutten ner på askfatet, hatet  
Dom penetrerar hela landskapet, det gäller tajma snurra aina kolla fanskapet –  
En riktig schlyna tar i tizen, inga ryggrader  
Det är därför barn som växer upp vill bli som Gudfadern  
Det är inte ens skoj 
 
Det är inte ens skoj du får råknas 
Jag hörde några skott här i trakten 
Det gäller och va tuff, inte sårbar 
För annars du får gitta från trakten 
Och när saker hettar till det finns få kvar (inte många) 
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Jag hörde några skott här i trakten 
Det gäller och va tuff, inte sårbar 
För annars du får gitta från trakten 
 
Du får gitta från trakten  
Du vet att det är knas för dig så nu du trycker på landet 
Tro mig att det var bra för dig för rykten här är som cancer  
Benim back och det sprider sig 
Det tar sig ända till platser där du gömmer dig så dom hittar dig 
Du vet folket är på sin orten-skit, klart jag på den för den tog mig hit  
Vi kastar alla den pussy peeps, de klart det känns det känns positivt 
Behöver inte kasta någon kush key, get money of this music  
Skivbolagen har hål i snacket så hela skiten är luftig 
Ge mig para len det här dunder 
Det är ingen här som kan det bra så håll dig där det här är trubbel 
En gammal räv som kom tillbaks han sa till mig det här tugget 
För hamna här men drar nästa drag, ingen 50-50 tar rubbet 
Det är inge idé att ta upp dig, ge mig suedi para Carl kungen 
För här i trakten de är samma dans vi har galen äz det finns bubbel  
Abbish drar och drar och går under 
Abi damn damn han tar kurver på E4:an inga konstigheter 
För pulvret alltid i pungen om du fuckar upp det blir konstigheter, tro mig  
 
33. Dani M – Ny start (Redigerad) 
http://lyricstranslate.com/en/dani-m-ny-start-lyrics.html 
 
Dom kallar det framtid 
Dom kallar det utveckling 
När dom styr ditt liv, i större utsträckning  
Det är samma slaveri 
En annan översättning 
Dom har bara gett någonting äckligt en helt ny beteckning 
Dom kallar det framtid 
Dom kallar det vetenskap 
--- --- ---  
Att fly från babylon har blivit till ett hederskap  
Pass på systemet, säger upp mitt fucking medlemskap  
Rapporterar ifrån pyramidens nedre skikt  
Försöker spräcka bubblan som vi lever i  
Majoriteten är fångad i arbetet och lever hederligt  
Resten pundar och super och lider av leversvikt  
Samma visa, vi har inte kommit nånstans 
Utvecklingen går bakåt, trenden den är konstant  
Det är bara nya sätt att styra oss, ny dominans 
Blodspengarna talar och ger oss inte en chans 
Yo, medicinföretag... patent  
På vår hälsa och ser till att.. dom jämt  
Proppar oss med antidepp, flödar gatan med benz  
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Dom vill inte bota din sjukdom nej dom vill ha dig som patient  
Förgiftar oss med vaccin, undanhåller botemedel  
Fascinerande vad vissa av oss gör för en sedel 
Ser ingen heder, det är skam hur vi lever 
Det är sånt som får oss shunnos att tappa hopp om mänskligheten 
Yo, livsmedelsjättarna får monopol på maten  
Och genmodifierade är det vi föder våra barn med  
Ungar som uppfostras av tv-apparater  
Surfplattor och mobiler så dom inte håller sig vaken  
Jag ser nya sätt att döda med avancerade vapen 
Psykologisk krigsföring ja tortyr är redskapet 
Manipulerar naturen 
Ja jag ser en värld som är helt fucking skruvad och galen, för 
Vi har gått så långt ifrån oss själva, vilket misstag 
Vi behöver en ny start, för 
Vi har gått ifrån allt vad det är att va människa 
Vi behöver en ny start  
 
34. Ken Ring – Hon Sjunger 
http://svenskalyrics.se/ken-ring-hon-sjunger-sa-mycket-battre/ 
 
Det här är berättelsen om ett flyktingbarn ifrån Syrien, 
hon växte upp där i Damaskus. 
Pappa jobbade för regimen. 
Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket, 
smygtittade genom hålet, 
allt hon såg var bara röken. 
Mamma stod och skrek på några män som höll i henne, 
och pappa han låg blixtstilla på golvet utan sitt leende. 
Hon tänkte ropa men det var tur att hon var tyst, 
för i nästa sekund så såg hon hur hennes mamma nu blev strypt. 
Hon hoppade ut genom fönstret 
och bara sprang så fort hon kunde. 
Hon ramlade, energin var slut hon var ju ungen. 
Hon hoppade in bakom ett skjul och fösökte pusta ut. 
Hon satt och grät i flera timmar, 
vart är hennes familj nu? 
En kvinna gick förbi, 
och råkade höra henne gråta. 
tog upp henne från marken, 
och i en bil började hon åka. 
Hon blundade, 
och visste inte ens vart hon nu var. 
Allt hon såg i sina tankar var hennes vänner som var kvar. 
 
Och hon sa 
Lalalalalalalalala lalalala lalalal 
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Nu satt hon på ett flyg, 
med en släkting ifrån byn. 
Hon tänkte ”finns det någon gud?” 
när hon sneglade mot skyn. 
På Arlanda, 
klev hon ut med en påse i sin hand. 
Körde rakt ut mot höghus 
där ingen visste hennes namn. 
De sa: det här är ditt nya land, 
jag svär det kommer bli taman. 
Hon log men inombords så såg hon blod 
och ingen lycka alls. 
Mitt i betongen, satt i fönstret flera dagar. 
Alla sa: Kom igen, kom igen! 
Gå ut och lek med barnen! 
Men hon ville bara sitta där och titta ut över gården. 
Ja, det tar faktiskt ett tag för ett barn att förstå sig på den. 
Men när hon äntligen tog sig mod att gå ut och säga ”hej” 
gick hon fram till en tjej men allt hon fick var bara ett ”nej.” 
 
Sen sjöng det: 
Lalalalalalalalala lalalala lalalala 
 
Åren flög förbi, 
men tiden läker inte alla sår. 
Fösökte hålla huvudet högt, 
när jag såg henne igår. 
Jag vet hur det kan kännas, 
för en ensam invandrare. 
Platsen där vi bor det är platsen där vi hamnade. 
Gick vidare i livet, 
blev gravid och fick en dotter. 
Den värsta smärtan släppte, 
men ingen har förstått den. 
Hon levde för sitt barn, 
varje dag hon gick och slavade, 
som städare. 
Hon sparade det lilla de betalade. 
Allt hon såg när hon sov var bara bilder från sin forna tid. 
Som när hon (?) det är då minnena kan måla liv. 
Hon tänker hur det kändes där på dagis första gången, 
hennes dotter satt i cirkeln och tillsammans sjöng de sånger 
 
35. Labyrint – Motattack 
http://rapgenius.com/Labyrint-motattack-lyrics 
 
Låt dom aldrig nånsin trycka dig ner 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
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Jag sa,vem sköt Palme, ugglan i skuggan vet 
Satelliter i himlen, dom buggar din lägenhet  
Onda makter och pakter, dom träffas i hemlighet  
Planerar nåt ruttet och skevt 
Storebror vill att vi ska gå på bluffen helt  
Och blunda men vi ser, hur dom rika blir rikare och dom hungriga blir fler  
Dom tog guld och gröna skogar, lämna höghusen kvar  
Våra områden flödar av droger och frågor utan svar  
Dom håller oss i utanförskap  
Och världens tillgångar kan bara tillräknas ett tusental  
Och resten som är kvar, vi får kriga för smulorna  
Bofors sponsrade kulorna som sköt fredsduvorna  
Fråga Carl Bildt, Reinfeldt, resten av frimurarna  
Sverige styrs av dom där giriga tjuvarna  
Dom vill tysta ner oss, låsa in oss i burarna  
Vi startar en revolution, explosion spränger murarna  
 
Det känns som spelet är riggat 
Och vi kan aldrig få nån makt utan en motattack  
 
Stå upp rakt  
Låt dom aldrig nånsin trycka dig ner 
(Yeah, chanser försvinner, broar brinner, trakten fuckar upp oss)  
Upp, upp snart, för alla ser igenom deras system  
(Yeah, fast i komplotten här på botten, men vi sparkar uppåt)  
 
Yo, vi lever i en tid av kostymskinheads och lasermän  
Storföretag, moderater och var för en  
Skandaler, uppgjorda valer, rasiståklagare, hemliga möten i buskagen  
Ritualer bland statsmän, yeah  
Är uppfostrad att vara vaksam 
Världen är snedvriden, hela skiten är bak o fram 
Några få har allt, andra säljer sig för att få ta ett gram  
Explosion, revolution sätter gator i brand  
Fast i mitt drömmande, all makt åt folket 
Teknologi har gjort oss ree och vi tappar kontrollen 
Mer reklam på deras kanal kan inte zappa bort det  
Får lust och beväpna mig och inte rappa om det  
Fuck medias rubriker som dom skriver i bladet 
Att vara paranoid är en bra grej  
Syna dom tills säkerhetspolisen tar mej 
Och jag tror inte på att Reinfeldts livvakt tog livet av sig 
 
Ser vi ut o va dumma bre 
Han kom säkert på dom på nåt hemligt möte 
 
Stå upp rakt 
Låt dom aldrig nånsin trycka dig ner 
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(Chanser försvinner, broar brinner, trakten fuckar upp oss) 
Upp, upp snart, för alla ser igenom deras system 
(Yeah, fast i komplotten här på botten, men vi sparkar uppåt) 
 
Dom vill att du ska spela död som hunden, kräla på marken  
Injicera, överdosera och beckna knarken  
Tills du blir låst eller vilar under marken  
Långt ifrån dom som sitter på banken  
(Dom vill att du ska) 
Ta deras ord som lag 
Storhetsvansinne vilken galenskap 
Om halva Sverige fick chansen idag, att rösta på SD så röstar dom ja. 
Äckliga rasistgrisar med pistoler  
Som tränar prickskytte på lejon där vi bor  
Sen, säger att vi kan förändra med orden 
Bränn polisen som tog dig  
Åklagaren som frimurar med satan  
Plockar oss som äpplen på träden från gatan  
Och dom håller ainas rygg trygg 
(Utklädda mördare) 
Så det är klart jag är folkskygg bror 
Det känns som spelet är riggat 
Och vi kan aldrig få nån makt utan en motattack 
Stå upp rakt 
Låt dom aldrig nånsin trycka dig ner 

 Chanser försvinner, broar brinner, trakten fuckar upp oss) 
Upp, upp snart, för alla ser igenom deras system 
(Yeah, fast i komplotten här på botten, men vi sparkar uppåt) 
 
Det känns som spelet är riggat 
Och vi kan aldrig få nån makt utan en motattack 
 
36. Abidaz – Röd blå grön  
http://rapgenius.com/Abidaz-rod-bla-gron-lyrics 
 
Sitter och trycker på blå, pengar kommer från gröna 
Mannen vi skiter vi är färgblinda kontakter ute på röda 
Mina grabbar alltid vart råa, husen alltid vart höga 
Lyssna noga hör skott i skogen det är så tjuvarna övar  
Vi ska hela vägen in sen ut, inget snack om den saken 
Koncentrerad när det är tid, vem är du, jag sitter hackar på staden 
Sen finger fuckade staden, hon kom snabbt för hon älskar mig  
Jag ska ingenstans jag har kranen, jag är riktig baba till barnen  
Ata Wedi mannen du kiri, du fucka upp för du snacka skit 
Blir slice:ad upp som en kiwi, bror jag skiter på alla linjer  
Tar fem lax för en leasy och alla fansen dom ökar 
Sho hela livet vart tre färger, det är röd blå grön över allt 
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Röd Blå Grön, över allt 
Röd Blå Grön, över allt 
Röd Blå Grön, över allt 
 
Röd blå grön, över allt det är här vi snurrar dom hör allt 
Det är ögonmått bror skit i gungan min Abidaz den dödar 
Araban är på högvarv, tre streck på min outfit, hela plattan den mördar 
Jag hämtar mer checks från min bankish, jag kör 24-7 det är in och ut 
Ni känner oss ni vet det blir något bus, ah penetrate jag stoppar i dom 
Jag sa äz blaze och cocaino, fuck sånt, spela shotta vi jap sånt  
Vi från gatan du bär på kläder dom skräddat efter din passform 
You chi chi man you no badman, jag har aldrig lastat nån standard 
Mitt folk har vart med i leken här alla vet hur man handskas  
Det finns vissa beats som bara Can kan, du vet SoBlue vi kör anfall 
Från norrtug till söder --- som mitt landsflagga det är röd blå grön, över allt 
 
Folket här i trakten fuckar ur när dom här min skit  
Hela vägen ingen backar ur bror vi dör för skit 
Fuck och sitta prata på sin lur, shuno skött det fint  
Akta dig för vad du slänger ur dig, de prövotid 
De prövotid, de prövotid 
Akta dig för vad du slänger ur dig, de prövotid 
Fuck och sitta prata på sin lur, shuno skött det fint 
Akta dig för vad du slänger ur dig, de prövotid 
 
37. Ken Ring – Själen av en vän  
http://svenskalyrics.se/ken-ring-sjalen-av-en-van/ 
 
Hej min gamla vän, det var ett tag sen vi pratade 
vi brukade snacka varje dag ja svär jag saknar det. 
sitter här i studion och försöker göra låtar 
men allt för ofta så slutar dom i tårar 
jag vet att jag lova att alltid köra på  
men ibland så känns det bara som att det inte kommer att gå 
försöker vara stark när jag går igenom motvind 
springer överallt du vet Ken jag går stort in 
alla är emot mig bror det känns som att jag är ensam 
rider i betongen enda stället utan rädslan  
önska du var här och kunde joina min turné 
på varenda jävla scen så är det som om du står brevé 
grabbarna är tokiga du vet hur vi dyker upp 
jag ser dig inhalera varje gång då vi bryter zütt  
jag svär jag tackar dig för alla våra minnen 
hoppas du är stolt när du ser mig från himmlen 
jag saknar dig, jag saknar dig miin bror. jag saa jag saknar dig, meer än vad du tror 
vii sees på andraan sidaan eeey men tills dess kommer jag sakna diig, sakna dig min broor  
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Jag släppte rätt mycket sen du försvann från vårt team 
puffar fortfarande weed men du vet jag är en fin  
Fick ett hederspris förra året 
Vid samma tid då alla torskade för rånet 
Svårt att förstå men, johan han flippade 
Och på nått sätt Hässelby ba tystnade 
Och nu längtar jag tillbaka till min hemort  
Och ba blejza upp en fet vid nån gömd port  
Alla småbarn dom springer runt i massa gäng  
Idag är det trendigt att sitta helt bäng  
Inte som när vi va små bre 
Allt har eskalerat  
Känns som ingen riktigt fatta vad vi mena 
När vi växte upp i Stockholms betongblock 
Det va vi som fan gjorde hela hiphop 
Nu sitter jag vid mixern Och skriver igen 
Känns som du e här jag känner själen från min vän 
jag saknar dig, jag saknar dig miin bror. jag saa jag saknar dig, meer än vad du tror 
vii sees på andraan sidaan eeey men tills dess kommer jag sakna diig, sakna dig min broor  
 
Jo ja har familj nu har fått fyra ungar 
Saker har förändrats sen vi satt där på gungan 
Du skulle sett hur dom ser ut 
dom är så vackra 
Vem kunde tro att ja skulle bli en pappa 
När vi beknade zatla på bänkarna i västerort  
Och den dagen då jag värmde mig hos Dig brush 
Varma macker medans mamma va på jobbet 
Blanda upp oboy med lite blaze du tyckte om det  
Fan vad jag saknar dig 
Ba sitta här å digga 
Och dirigera mig hur verserna Ska ligga 
När allt är så tyst så behöver jag din styrka 
Hoppas själen av min vän sen kan få mig att lyfta 
Och låt mig ba flyga upp mot himelens rike aldrig titta bakåt bara glömma detta livet 
Jag vet att det e sent men min dröm den är kvar 
Och idag så är det du som säger Godnatt till mina barn 
Vi ses bror 
jag saknar dig, jag saknar dig miin bror. jag saa jag saknar dig, meer än vad du 
Troor 
vii sees på andraan sidaan eeey men tills dess kommer jag sakna diig, sakna dig min broor 
uuhyeaahyaayea 
Jag sa jag saknar dig min bror, allting känns så tomt varför gör det ont, ooh saknar dig min bror. Jag 
saknar dig min bror. Jag saknar dig saknar dig 
 
38. Oskar Linnros & Linda Pira – Från balkongen - Redline Remix 
http://rapgenius.com/Oskar-linnros-fran-balkongen-redline-remix-lyrics 
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Klippta vingar, folk flyger med droger, alltid tu balkong på femte plan i mitt område  
Propellern orkar inte så vi står i lågor  
Dödskrascher skriver alltid mina rhymes svarta låder 
Mayday mayday 
Kapten pira ut i etern 
S.O.S. radiovågor tjuvkikas av piketen, så vi snackar koder dom som vet förstår  
Från balkongen, jag kan se det från min gård  
 
Jag är kapabel att göra vad som helst, står för gatan, tunnelbanneräls  
Min mamma sa va lugn bara va dig själv går rakt igenom eld 
Stadens sanning, luft under vingarna, det är dagens sanning 
Gudalik specialbehandling talar för församling 
Min predikstol, balkongen där du bor, jag dricker jesublod  
Det är vin och vi har levt ett liv vi trott är vinets skrivna ord 
Lekamen – förlåt för mina synder Fader 
Jag vill dra men den här staden håller kvar mig 
 
Ååååh, varje gård är en möjlighet från balkongen  
Vi äger allt våra ögon ser från balkongen 
En fotbollsplan vid ett järnvägsspår 
Jag var dömd till vad jag såg  
Men jag såg allting därifrån 
 
Ja, ey Vi krigar vi kämpar vi sliter vi jobbar det är svett och tårar 
Vi drömmer vi längtar, vi tävlar mot klockan till dom som vågar  
Tänker utan för mallen, utan för gallret, där dom håller oss  
Utanför tullarna, med tuggarna, som kommer vi någonsin nå  
Såg min chans, jag tog den, talar nu inför tusental som varje dag var kroner  
Skulle jag äga tusentals 
Det här är min plikt för min distrikt, broder tusen barn  
Som står med öron, ögon öppna och är tusentals 
 
Översikt från balkongen, självinsikt var någonting vi fick från sånger  
Spegelbild i form av ort som barnaformer  
Finta ödet hårt, överstegsfint  
Vi når allt det våra ögon når 
Från balkongen där vi står och den betong vi är ifrån  
Där sorgen blir till glädjetår 
Där himlen grå får färgen blå 
Barn utav utanförskap, det vi skapa gjorde Sverige vår  
Så, så, så 
Faller vi ner tusen meter 
Kan vi stå, stå, stå 
 
Ååååh, varje gård är en möjlighet från balkongen 
Vi äger allt våra ögon ser från balkongen 
En fotbollsplan vid ett järnvägsspår 
Jag var dömd till vad jag såg 
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Men jag såg allting därifrån 
 
Kontrollerar hela trakten som en vråk  
Spelar inte monopol 
Men vi äger hela staden ändå  
Hiphop är min gård, men  
Jag har varit bland molnen 
Såg en chans, tog den  
Ta den om du kan få en 
Råsunda, Blåkulla, Ställ er upp  
Låt dom höra hela blå tunnelbanelinjen när vi stämmer upp 
Aldrig kallat mig bäst, jag sliter för och bevisa det 
300 000 sålda men ingen här vet vem Khilen är 
Bortom din hållplats, bortom mitt fönster 
Följde blues ord, tog mig bortom dimhöljet 
Jag var typ en nörd då, rörde mig rätt försiktigt, mitt i en Håkan Hellström text, fast på riktigt 
Ja men alltså det är dags, låt mig skörda nu, bryt, ska dom stoppa mitt flyt nu får dom mörda mig 
Ingen utsiktsplats är den samma, men äkta känner äkta därför känner vi varandra Ayla 
 
39. Syster Sol - Throw it on the floor 
http://systersol.se/wp-content/uploads/Throw-It-On-The-Floor.pdf 
 
Throw it on the floor Boy I’m not gone’ do that Girl please throw it on the floor Ooo then you gonna have 
to work that Dirty Jens: -Jag vill bara dansa och att du ska kasta ner din göt i golvet Syrran: -Jag fattar 
men då får du kämpa lite mer Dirty Jens: - Om vi låter dansen tala vet jag att du kommer med mig hem 
Syrran: -Ey bwoy, inte en chans! Vers Syrran Oooo ständigt hustle jag pallar inte med Slår aldrig fel 
baby Så fort jag kliver in i dansen bwoy vill du se mig gå ner Ooo inget smooth talk bara rakt på sak som 
nån prydnad som nån sak Vill du ha min booty får du ta det slowly Jag är inte typen som niger för en man 
Jag vill ha en cool vibb mer än bara ful shit winar du med syrran winar du med  Stil Sluta gör dig till, håll 
det real, jag ser dina höfter jag vet att du vill Refr Throw it on the floor Boy I’m not gone’ do that Girl 
please throw it on the floor Ooo then you gonna havet o work thatVers Dirty Jens Kasta ner din göt i 
golvet, älskar när du gör så Rör på hela höften vet att jag dör då så hör på Kan du sluta spela svår 
Kommer ändå vara vi två när vi går För spelet är igång och du vann en första rond Vi står där och dansar 
och snackar om Att du tycker om att jag är rolig och sånt med mera ser att din kropp börjar agera jag rör 
mig som Baghera, precis som jag planerat jag e Adam och det är du som är Eva Vi e formade som lera, vi 
kan gosa vi kan kela du vet var det kommer leda efteråt så kan vi skeda 69:an vi e fria, vi kan synda du e 
Maria, tar din väska vi ska glida jag e hästen du ska rida i mål och vi kan få fira så snälla kan jag få se dig 
kasta göten i golvet baby ”Snack” Refr Throw it on the floor Boy I’m not gone’ do that Girl please throw 
it on the floor Ooo then you gonna have to work that 
 
40. Linda Pira – Knäpper mina fingrar http://www.metrolyrics.com/knapper-mina-fingrar-lyrics-linda-
pira.html 
 
Klockan den var ett, var på plats 
exakt alla ville sitta där vi satt 
Dansgolvet bäcksvart, dansa som vid sexakt 
DJ:n växla musiken, svettas som på Sats 
III Na Na, känd från Brown och marijuana 
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Som shuno Cobain från Nirvana 
Fidel Castro, comouflage och bandana 
Fiffelcashclow, vill ha gash som Rihanna 
Jag rullar aldrig solo 
Mina tjejer hypas upp av varje shuno 
Supermodeller utan nån portfolio 
Pumpar våran låt, skriker 
Sa dom hade stängt insläppet 
Knäppte mina fingrar 
Går in, rullar hela min clique 
Trängde mig till baren, knäppte dom igen 
Shoo, börja blanda min drink 
Vi får allt som vi pekar på, Richie Rich 
Allt som du pekar på, Richie Rich 
Upp med handerna i luften så dom ser 
Knäpper fingret varje gång vi gör entre 
Klockan den var tre när vi ax 
Exakt alla ville gitta när vi stack 
Shotgun i bilen, axa sick-sack 
Saxa i filen snabbt som gunshot 
Knack, Knack, Knack dags att öppna nu fort 
Fem guldringar står och bankar på din port 
Gina dress right, Kraschar din fest som 
Lisa Left Eye Yes I, Biggie best I, flow es a loca 
med en touch som Donnie Doka 
Alla dina rhymes och flows är mediocre 
Du är bara förband åt din deadline bitch 
Linda Pira med sin Redline clique, thats it 
Sa dom hade stängt insläppet 
Knäppte mina fingrar 
Går in, rullar hela min clique 
Trängde mig till baren, knäppe dom igen 
Shoo, börja blanda min drink 
Vi får allt som vi pekar på, Richie Rich 
Allt som du pekar på, Richie Rich 
Upp med händerna i luften så dom ser 
Knäpper fingret varje gång vi gör entre 
 
Stor: Shoo, när man var liten och man valde glass 
Grävde genom lådan i en kvart 
Måste inspektera hela sortimentet 
Sorter och smaker ifrån flera jävla kontinenter 
Vi har haft Pochahontas och Prinsessan Jasmine 
Törnrosa, somnat in, jävligt fin 
Gilla min dingaling, king som jag var l'vi 
Kista Habesh G'ri, liknar Halle Berry 
(Return of the Mack) 
Esta rico suave 
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Frankie did it my way 
Klubb hetare 'n Zimbawe 
Fan 'r mina boys in the hood?  
Menace II society, up to no good 
 
Sa dom hade stängt insläppet 
Knäppte mina fingrar' 
Går in, rullar hela min clique 
Trängde mig till baren, knäppte dom igen 
Shoo, börja blanda min brink 
Vi får allt som vi pekar på, Richie Rich 
Allt som du pekar på, Richie Rich 
Upp med händerna i luften så dom ser 
Knäpper fingret varje gång vi gör entre 
 
41. Nimo – S.H.U.N.O (Transkriberad) 
Jag ser höghus, låghus, bländad utav blåljus,  
sjukt vad dessa shunos gör för å tjäna lite smågrus,  
högt rus, lågt rus, bländad utav stråkljus, -  
jag svär det sjukt vad dessa shunos gör för å få mus.  
Jag ser en trubbelflicka gitti på sin bubbeldricka,  
hon sköljer ner sin sorg å sen hon låter suben (zutten?) kicka,  
halv tre såg ut som hela jävla klubben flippa,  
jag höll min kant jag har en mugg att sippa 
Ref: tjena, shu, visst det bra lo, allt tamam, ba piano, fast ingen här ser vad jag ser,  
inget här vet hur jag mår, titta å le in i kameran,  
känns som alla här bara vill skaka hand, känns som alla här bara vill ta ett kort, förra året var vi luft nu 
vill dom va som han, men jag e en S-H-U-N-O, 
jag ska bli full o röka weed med min bror, gadda upp min kropp ingen tid för nå ho(es?),  
bara spilla lite sprit för mina people som dog 
 
Yeah. Jag ser en trubbelshun gitti på sitt bubbelgum,  
står massa gäris runt å alla vill ge mun till mun,  
tanka spinner runt o runt, brorsan, vilken fucking blunt,  
brukar älska allt det här, fan, nu ser jag det som fucking strunt, 
Ref: tjena, shu, visst det bra lo, allt tamam, ba piano, fast ingen här ser vad jag ser,  
inget här vet hur jag mår, titta å le in i kameran,  
känns som alla här bara vill skaka hand, känns som alla här bara vill ta ett kor,  
förra året var vi luft nu vill dom va som han, men jag e en  S-H-U-N-O,  
jag ska bli full o röka weed med min bror, gadda upp min kropp ingen tid för nå ho(es?), bara spilla lite 
sprit för mina people som dog  
 
42. Stor – Pappas låt - Remix 
http://lyricstranslate.com/en/stor-pappas-l%C3%A5t-lyrics.html#ixzz2xqYQGOhv 
 
Min pappa packa sina väskor och drog 
Gav upp drömmar om en revolution  
Ser hur min farmors tårar rinner 
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Måste härifrån nu, folk försvinner  
Hela staden är i lågor, landet brinner 
Men elden blev till aska över världen, flög med vindarna 
glöd föll ner från himlarna, 
Det var ni, Sverige, öppna grindarna  
Släpa tunga väskor genom snön 
Packade med sorger som gav nätter utan sömn 
Pappa var en hjälte, bruka skura golv 
Städa korridorer och kontor åt rika folk  
Tänkte på sitt hemland, hörde deras skrik 
Låtsades som att tystnaden runt om var ljuv musik 
Kunde inte språket, prata inte ett ord  
Men alltid mat på vårat bord Och aldrig hål i våra kardborrskor 
Stolthet, blattar ni förstår mig  
Stolt att va er son, erat blod i mina ådror 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Jag har aldrig sett min pappa gråta 
Fastän han haft rätt 
Aldrig sett han stjäla, det har aldrig nånsin skett 
Har bara sett han knega och ta hand om sin familj  
Men media gillar oftast måla upp en annan bild 
Så lätt att bara gå under när kampen är för stor 
Och allt jag sagt passar även in på min vackra mor 
Men det här är något som väldigt sällan nämns i våra snack 
Tyst i våra låtar för många farsor stack, men flesta stanna 
Du var en av dom, nu är du gammal 
Vita hårstrån, övervunnit platsen där du hamna 
Född i Sverige, dom säger andra generation 
Ge mig inte äran att bli kallad invandrare 
Har inte gjort det pappa gjort 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Lärde mig historier, pappa du var atlas 
Jag var din värld, du bar mig, satt på dina axlar 
Såg ut på världen, litet storstadsbarn  
Med en superhjälte bredvid mig på trottoarn 
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Svårt att förklara allt det här man till man 
Många ord man vill ha sagt men inte kan 
Tacksamheten blir för stor 
Det fastnar i min hals som kvävet i min röst 
stryper orden jag vill säga 
det jag bär på i mitt bröst 
Minns när jag var liten och du alltid hade svar 
Skulle vilja backa tiden, hur många dagar har vi kvar 
Men är tacksam att du var här och jag vet du gav ditt allt 
Vem som helst kan göra barn men för att vara far så krävs en man 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Gracias Papa! 
Svartskallar stå upp!  
Lyssna konstapel REVA 
det är såna personer ni stoppar 
i tunnelbanan varje morgon när dom ska till sina jobb 
 
43. Kartellen – Underklassmusik (Redigerad) 
http://rapgenius.com/Kartellen-underklassmusik-lyrics 
 
Olof Palme:  
"De har höga inkomster, en bra slant undanstoppad, de har intressanta och av status fyllda jobb, en och 
annan dold löneförmån ingår säkert. De bor i rymliga och välutrustade hus med grönområden, trädgårdar 
och är genom bostadssegregationen garanterade grannar av samma slag. Dom kan unna sig semestrar i 
fritidshus, båtar eller semesterresor till intressant resmål. Deras barn går kanske just nu och ser fram emot 
en sommar fylld av språkläger, seglingsturer, ridning och allt vad det kan vara. Och andra sidan har vi 
alla de människor som lever med knappa ekonomiska marginaler de har år efter år sätt sin köpkraft 
minska. De bor kanske i hyreshus i väntan på nästa stora hyreshöjning, de har inga fritidshus och båtar, 
och deras ekonomi tillåter inga påkostade semestrar. Deras barn får kanske tillbringa merparten av 
sommarlovet med att dra runt på gårdarna mellan hyreshusen"  
 
En ensamstående mamma med två lågavlönade jobb  
Hennes son blir uppfostrad av programmen. Missförstådd  
Det är mammas tårar nu som sörjer sonens död   
Det är ett annat öde, pusha laddet  
Han som ingenting hade  
Flippa, dribbla, sicksacka programmen 
En illusion ackompanjerad utav västen och gun'en  
Och hans granne, lillgrabben, iakttar allt ifrån sitt fönster  
Duckar slag från sin fulla pappa vars själ är sönder  
Lämnad och frånvarande, stämplad av jourhavande  



106 
 

Lillgrabb, följer nu programmens mönster  
Preppa sin chans, naiv som fan 
Trodde alla vann, och det är sant  
Vissa dog och andra på kåken försvann  
Och hans hjärna förtränga allt det mörka med brott  
Han målar upp luftslott efter fucking luftslott  
Dem säger hoppet är det sista som lämnar din kropp 
Han kommer nå till toppen och begå samma misstag som oss  
 
Dom kallar dig för langare, dem ser dig som en kriminell  
Sånt gör dig bara starkare, vägen till himlen kan va genom hell 
Glöm aldrig: Det finns alltid en som hör dig! 
Alltid en som ser sig, som alltid är med dig, aldrig själv! 
För det han, med slips och portfölj som är kriminell  
 
Den fjortonåriga flickan söker efter kärlek och självförtroende 
Men smutsiga hjärtan här har gjort henne beroende  
Hon sökte efter kärlek, med huvudet hon betalade 
Till drogerna hon blev slav och begav sig med förlorare 
Hon säljer sin kropp bland knark, självmord och skott  
Det är permanent nitlott, tror du villorna hör  
När det smattras i programmen och grabbarna dör?  
Det här är underklassmusik för er som lämnats utanför  
Och för privilegierade så blir det bara bättre  
Dekorerar sina kök dom renoverar toaletten  
Ey, vad fan hände med den svenska modellen?  
Egotripparnas tid det e individualism samhället  
Och landet styrs av kamouflerade nyliberaler  
Med sitt motherfucking silverbestick med dekaler 
Inom filosofin det kallas moral luck 
På ren svenska vi kan säga att de föddes med flax  
 
Dom kallar dig för langare, dem ser dig som en kriminell 
Sånt gör dig bara starkare, vägen till himlen kan va genom hell 
Glöm aldrig: Det finns alltid en som hör dig! 
Alltid en som ser sig, som alltid är med dig, aldrig själv! 
För det han, med slips och portfölj som är kriminell 
 
Det här är underklassmusik, från botten utsatt  
Bär ett gatuperspektiv, mot toppen helt black  
Men jag skiter i, högavlönad av makten i programmen  
Som finns i Jordbro, Tensta, Rinkeby  
Där vänner förvandlas till fiende 
Där vänner får para av polisen för att fucking sätta dit en  
Ska jag hämnas dem gånger jag har blivit sviken 
Här ute, praaa praaa, det är moralmatematiken  
Gatan ser, gatan hör, dem pratar tills en annan bli klippt  
Det är ingen här som ler, livet är en bitch  
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Ingen fucking lek mannen, djup gatunarcissism 
Survival of the fittest a.k.a Darwinism  
Klick-klack livsstil, det är vi-tänk och våldsdåd  
Bara ännu en spelare som följer gatans kod  
Det är en djungel, är du svag blir du fucking uppäten  
Kartellen indoktrinerade i program-mentaliteten, mannen  
 
44. Abidaz – Kvalitet och kvantitet  
http://rapgenius.com/Abidaz-kvalitet-and-kvantitet-lyrics 
 
De Stress idiot 
Dom försöker göra kvalitet & kvantitet 
Men vi dom enda häromkring som har kapacitet 
Sitter i min ort här i min fastighet 
Försöka hålla mig till en men jag är fast i fler 
Jag vill göra allt i låg hastighet 
Så ni kan höra på en gång och ingen fucking mer 
Ni hört det snackas om I'm the one this year 
Men varför snacka om dom som ni aldrig ser 
 
Ja svär på allt, varje dag jag tänker aldrig mer 
Jag säger godnatt till mina barn som jag typ aldrig ser 
Så tänk över vart ni e vilken plats ni ger 
För jag är trött på den här skiten bro, fatigué  
Om du inte kan France, practicé 
För jag e international, bam Stanko V 
Publiken är i trans dom applåderar 
Me and my niggas splittar skiten som tacodelar 
 
Varför snacka om dom som ni aldrig back 
Ata wedi, ata wedi dom kan mitt snack 
Bro, You'll Never Walk Alone de som jag alltid sagt 
För cutten den skär upp och desin gör dig handikapp  
En mille värt från Adidas, jag och min bror här vi hann kriga  
En han dog min broder han vila, dom andra dom e stabila 
Vi kasta dom som vi tvivla på, när benim släpper en skiva 
Bror hela trakten kan fira då  
Back shunno, back kort, en kula genom din kampsport  
Du har laddsnuva, habbtorsk, på med luvan helt andfådd  
Bangura, Abåw, haganegern han kan flow 
That thrill shit, that untold, that payback is that Django 
Lansering och samspråk, jag e nöjd om vi njam vårt 
Dom plocka upp, men de stam då, det är R6 så byt landskod 
Vi kan nu och vi kan då, först man kryper sen man går 
Dom flesta ryker, en man står, dom älskar skiten that encore, that 
 
45. Ken Ring – Du (Transkriberad) 
Duuuuu, yeah allt jag vill e, duuuuuuu, allt jag vill e, duuuuuu, yeah, allt jag vill e du.. 
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Jag såg dig komma, så långt ifrån, den lilla killen gick igenom livets korridor, 
svårt å förstå, om man inte själv har levt så,  
jag svär vi hatar alla husen som vi ser på,  
inget liv ingen brud ingenting,  
önskar man hade några kronor så man kunde dra en till,  
det var där, som jag såg dig första gången, kom hem å satte kräm på dig å hörde första sången, vi älskade 
hela natten lång, du blev gravid [..], jag drog min första rap i London,  
jag ville dit men, du tog mig back till betongen,  
å jag gled dit men, när jag gick dit så blev det jävligt halt här på golven,  
jag slipprade, hittade dig snabbt och börja flippa dig,  
från tryckare vi lyckades å rippa dig,  
vi smitta dig, vi rista dig, in i våra hjärtan låt mig hissa dig 
Ref: Duuuuu, yeah allt jag vill e, duuuuuuu, allt jag vill e, duuuuuu, yeah, allt jag vill e du.. 
Ja, jag tänker ofta, på vad du sa, när jag måste softa, måste ha det bra,  
och kanske grabbarna dom bryter någon lag idag,  
men vänta ett tag komihåg att du e den jag har, jag fattar hur det funkar här i svängen,  
de va bra när vi bompade refrängen,  
men det e bob marley varje dag här på luffarängen,  
å de va du som alltid var den där tuffa tjejen, jag fick nå barn,  
men inte gav jag nå unga grejer, jag va i stan,  
jag va nog gone me nå unga kunder,  
å lever livet som jag har här med mörka lungor,  
du e den enda ta mig (tommy?) högre, högre, högre 
Ref: Duuuuu, yeah allt jag vill e, duuuuuuu, allt jag vill e, duuuuuu, yeah, allt jag vill e du.. 
 
46. Gnucci – Finders keepers http://www.sing365.com/music/HotLyrics.nsf/Finders-Keepers-lyrics-
Gnucci/11421FD682D5C98848257C62000651F9 
 
Many thing are up with gold and arm  
That's way we high up --- 
To me is long, hands in the air  
Cuz the money's gone  
--- cuz we can't get along  
I get what I want, if not for free then on my --- 
If not the gold I search --- 
--- pretend that is dum ---  
You should know better than you leave 
What you got by me 
What you got for me  
What you got on me  
Ooh come on bitch please  
Really you suck me 
Yeah must stick the hands in the air  
Like all things in life --- 
I'mma get it, got it  
 
No matter, catch it like a dessease  
Hold the --- to my body  
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You can't rob and not belong to me  
You try, die, I dare to try  
Find this keepers high, take a --- 
Got it with your life --- 
Find this keepers high, take a --- 
Got it with your life --- 
 
Find this keepers high 
Find this keepers high 
 
They can think it up  
Bust a few step and a'all tio shine  
Hands in the air but --- 
Hold in tight and never get ' 
--- I get what I need if not this for free 
They gotta be cuz every' 
And fuck things up  
We sell you --- an.d reveres  
Back up  
'I bump for what you got  
No matter what time  
I squeeze and ' 
Get it in like I believe and --- 
Rob my tidies and the fuck you up  
No --- that's not how it's done  
I push one shut to get my point across 
No shut got 'that you got ' 
I tell the truth with my fine --- 
I got my sticky hands in the like ' 
I get it got it  
No matter be on  
Tight on my heart you can be when I belong  
You try, you die, I dare you try  
Finders keepers I ' 
Got it with your life 
Finders keepers I ' 
Got it with your life 
Finders keepers I ' 
Finders keepers I ' 
 
Got it with your life 
Through the bones shout at loud  
Still with my stick and  
Should not go  
With my my fine dress to go  
Love it all that way they go 
I'mma thing about my control  
I'mma creepy out get it my --- 
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Give what you deserve and --- 
Play my rights, I'll do you wrong  
Finders keepers I ' 
 
47. Linda Pira – Bäng bäng  
http://svenskalyrics.se/linda-pira-bang-bang-lyrics/ 
 
Colombia lady baba, säg vilken syn 
Redline records baby, kalla mig för latin queen  
Madrina shades, mörkt nagellack 
Svartmålade läppar, blåser en dödskyss mwah 
E du redo papi, dags för Linda Pira 
Ser hur gatan snackar riktig ghetto nyhet, aljazeera  
Cirkulerar under staden, siluett 
Axar ner för gatan, petar mina naglar med stilett  
En bärs en till baba, jag tror du måste sluta röka bush weed baba  
(ja e inte som dom andra guzzar du ser i din terräng) 
Eyo mitt nam är Linda Pira och mitt flow de gör dig bäng! 
 
Bäng bäng bä-bä-bä-bäng 
Bäng bä-bä-bä-bä-bäng 
 
Eyo du e absad, suktar efter mer av mig, du fastna 
Du e absad, kriminellt belastad  
Fet rhymes, ja hustlar redlines och kapslar  
Hög volym old school vinyl, skrapa nålen som kanyl - ^^ 
Eyo du absa, suktar efter mer och vill bli maxad 
Du absa, mina para prasslar, fet rhyme ja hustlar i redlines och kapslar 
Formulett old school kasett får dig studsa, ricochet 
Beatet kaos, bängbäng EEK-A-MOUSE, ser dig storma in på stället och din DJ trycker paus 
Lägg den här på replay om du vill att folk ska vakna 
Mannen hela jävla stället jagar efter colombianskan 
Bäng bäng bä-bä-bä-bäng 
 
48. Stor – 50 personligheter (Transkriberad) 
Va dig själv [allt de bästa staden är med?] Den som lääät dig gå, läläät dig gåå,  
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Yo, ba va dig själv, eyo länge sen, sen ja kom hem till mamma med polisen, -  
99 gäri, fubujeans å freestyle, slog mig på skallen inför aina när dom drog,  
skickad till mitt rum, jag hörde gråten från min mor, det gjorde ont,  
fan jag hade skam, jag la min freestyle [lyssna?] Bam Bam,  
Lyssna gamla svenska rhymes å blam ba,  
ville knulla upp hela världen fan sparka roundkicks som Van Damme,  
en sån ung man, liten tjock å ful, quasimodo notre dame,  
ja hade hiphop, japp min bäste vän, enda sedan 141 ja represent,  
jag kan inte förstå att jag bytt ut dig ju mot gendish å bäläks, 
baby du å jag går baks för länge sen, jag blev fan --- stor,  
jag lazea sönder folk på scenena, hem mot fem, jag va ett lejon bland hyenorna,  
rökte första weedet, speja efter sirenerna, ensam blatte långt ifrån chilenarna,  
så ingen lärde mig det hära, jag hade ingen storebror,  
ingen förebild som liknar mig i porten där du bor,  
min mamma flytta mig från orten innan jag hade blivit stor,  
så vad du ser å vad du hör, det kommer allt från en person,  
men det e lugnt, ha, jag cok nöjd,  
ribban upp på svensk hiphop e cok höjd, allting e tamam,  
ajaib de frid å fröjd, ja e en underman som --- du en lite blockflöjt. 

Dom som läääät dig gååå, läläät dig gå, Yeah, ah, både botten å på toppen vem förstår din känsla, dom 
som lääät dig gååå, läläät dig gå, ah, 
Eyo vi tappar aldrig hoppet ser du tavlan som jag penslar,  
Michelangelo svär jag jobbar på sixitinska,  
svensk hiphops framtid säger rapsen verkar synska,  
stor från redline recs e kungarna latinska, enda sedan byn, ey, född på karolinska,  
dom chall min flow å --- vänder utan skam, fiskar i det tysta,  
skriker sällan ut mitt namn, 50 nya stilar ni kan välja här i bland,  
luffare å plocka upp återanvända den som pant, plockar upp mina skräp bre,  
ha, ni för dumma för å förstå, ey det dags att jag förlät dig,  
jagar smulor när jag äter jag äger bara döda majestäter, förståru bre,  
ST, dj salla, redline records, eyo din rapkarriär --- va händer lever du, 
Ensam, Ah, både botten å på toppen, vem förstår din känsla, tappar aldrig hoppet ser du tavlan som jag 
penslar, ah, 
 
Den som lääät dig gå, läläät dig gåå,  
allt de bästa staden är med  
Den som lääät dig gå, läläät dig gåå,  
eyo länge sen, eyo länge sen. 
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49. Öris & Ågren - Vad e klockan  
han står och väntar där vi sa 
va e klockan? han har nog väntat där ett tag 
va e klockan? vi bestämde en kvart men jag glömde det snabbt 
rulla upp, rökte upp, gick på dass  
 
jag måste schappa till platsen  
halvt springande med andan i halsen 
jag och försening är som handen i handsken 
det passar mig bra, passar knappast den andre 
snälla, låt mig förklara  
att jag kommer sent går inte att försvara 
jag får skylla mig själv och sticka hem  
med samma femma som jag kom med, samma visa nästa gång 
 
va e klockan? jag e alltid sen 
va e klockan? jag kommer alltid sent 
va e klockan? jag e alltid sen  
kommer alltid sent hon e kvart i tre 
 
va e klockan? jag e alltid sen 
va e klockan? jag kommer alltid sent 
va e klockan? jag e alltid sen 
kommer alltid sent hon e kvart i tre 
 
va e klockan? 
 
hon står och väntar vid stationen 
hon vill ju känna på kanonen 
vaknar för sent, så jag sticker för sent 
och jag kommer för sent, minst en timme för sent 
om hon vill kan hon gå om hon tröttnat på väntan 
tror nog att hon väntar, hon har tröttnat på längtan 
efter nån som bryr sig om fittan  
har bara haft dom som skjuter och missar 
men med mig e det mitt i prick 
lite sug-i-sug, lite slick-i-slick 
helt för mycket stress i denna världen 
jag kan komma sent för jag vet att jag e värd det 
 
va e klockan? jag e alltid sen 
va e klockan? jag kommer alltid sent 
va e klockan? jag e alltid sen  
kommer alltid sent hon e kvart i tre 
 
va e klockan? jag e alltid sen 
va e klockan? jag kommer alltid sent 
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va e klockan? jag e alltid sen 
kommer alltid sent hon e kvart i tre 
 
va e klockan? 
 
50. Ken Ring – Leva här (Transkriberad) 
Jag ser hur dom tassar iväg, dom vill väl bygga en egen värld,  
sakta men säkert så rör dom sig bort, å ingenting har vi fått,  
skott flyger vilt --- om du vill, här ute så går vi bort för en mill,  
storebror spanar och sätter sin lagar, jag måste ducka under radarn,  
det e dom svaga för alltid mot makten försöker rädda barnen som fallit där i kampen,  
å nån lämnas ensam å fryser i en port, då e det nåt som dom redan har gjort,  
 
Vi blev lämnade åt slumpen, vi lever i en annan värld, vi blev lämnade åt slumpen, dom vet ingenting om 
hur vi lever här  
 
Lika bra att dom drar på å lämnar oss kvar, mitt i ett heroinhav,  
man e slav till systemet som håller än i knogarna,  
å aldrig får man smaka på loverna, som dom redan räknat ut alltihopa,  
mjölka varje krona, löftena är tomma, 
medans mammorna ropar på hjälp med en tår på sin kind ingen vet hur det känns,  
dom vet det --- när dom drar med det sista, å ber om att få se mig i en kista,  
dom bygger en planet å vill ha den för sig själva, men vilken ska jag välja  
 
Vi blev lämnade åt slumpen, vi lever i en annan värld, vi blev lämnade åt slumpen, dom vet ingenting om 
hur vi lever här 
 
Frågan e om den här platsen inte känns lite bättre än vart fan dom än drar,  
whooo, det e lugnt vi e kvar här, lever som vi alltid gjort,  
men betongen e lag här, fuck om dom lämnar oss, med en slumpen e god där vi bor ja vi ses, tjena mors  
 
Vi blev lämnade åt slumpen, vi lever i en annan värld, vi blev lämnade åt slumpen, dom vet ingenting om 
hur vi lever här 
 
51. Nimo – Para finns (Redigerad) 
http://www.tunewiki.com/lyrics/nimo/para-finns 
 
Säg till dom 
Allt jag ser är nya face, tro mig, ja ba helt okej softar bakom mina rays,  
låt musiken trumma på, Näääk och Nimo gungar på, dom tror vi är Ison och Fille,  
svär ikväll så är vi kungar låå, säg mig vad du vet bro, baby har en fet flow,  
där jag brukar chilla när dom undrar vart jag e yoo, Beep beep vem har nyckeln till min jeep, Brorsan jag 
ska ingenstans men hela luckan e full av sprit, efterfest vem har bäst,  
rummet fullt av rök å mina grabbar skriker sho till varje gäri med en göt,  
lämnar festen helt bränd, flaskan upp och nedvänd, 2 fingrar upp i luften hälsa bitches ses sen, -  
 
När vi kommer fram vi går alla in, förut para inte fanns nu para finns,  
vi har bilen fullt av am soft backa in, din gäri är smal,  
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tandtråd nata fin, och vi har ögonen på allt som vi lastar in, 
ja broshan chilla kant o haffa zin, ingen stress långsamt, vilken lögn de cok sant, bra Äzi noll trams kom 
andas in, 
Gjort så många låtar rappers borde be en snabb bön,  
universal music borde ge mig fuckin fast lön, hälsa vakten fuck ’em,  
för allt jag gör är puff grön, med grabbarna som satt frön,  
vi gjorde sen vi yapp ’em, jag sa para finns, jara finns,  
susar genom molnen såg jag Aladdin trollar bort dit liv simsalabim,  
gäri tappar luft bitch andas in, allt hon såg var rent upp alla in,  
jag har mer game än baba min nytt bläck 
 
När vi kommer fram vi går alla in, förut para inte fanns nu para finns, vi har bilen fullt av am soft backa 
in, din gäri är smal, tandtrå nata fin, och vi har ögonen på allt som vi lastar in, ja broshan chilla kant o 
haffa zin, ingen stress långsamt, vilken lögn de cok sant, bra Äzi noll trams kom andas in, 
 
52. Snook - Inga Problem - Remix  http://artists.letssingit.com/petter-lyrics-inga-problem-feat-snook-
and-veronica-maggio-ldk2xl1#axzz2xSUOROyo 
 
Så, så, så,så, ah ah, så så 
Här finns ingenting att klaga på, 
likadant hela tiden hela dagen lång 
Jag har ett, bra liv med en trygg inkomst, 
fin fru och familj, betalar riktig moms  
Inget extra ordinärt eller överflöd, 
inte heller dekadent eller övergöd 
Så, här finns ingenting att klaga på, 
med min hjärna får spel och den gnager på 
Okej,jag vet vad jag vill men jag vill mycket mer, 
vill inte sluta på tabletter för att hålla trycket ner, 
ska jag släppa mina händer och allt jag byggde mer, 
får en stroke när jag är 40 hur snyggt är det,  
jag jobbar med det där, det är mitt handikapp, 
vi får se hur långt det bär för jag hinner knappt, 
lever galet snabbt sjunger klagosång, 
för här finns ingenting att klaga på, så 
 
Är det så här det känns att va lycklig? 
Det är inga problem 
Är det så här det känns att va lycklig? 
Det är inga problem, det är inga problem  
 
Okej, nytt kapitel, flytta ut, 
resultaten var lyxproblem som byttes ut,  
rätt och slätt var flykten tur, inte rätt sätt för lyckorus 
för min granne vill va som jag och jag som han,  
i vasastan och den samma sak är sann, 
välfärd kväver oss, men vi behöver den,  
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när vi behöver slåss, svävar den över oss 
 
Här finns ingenting att klaga på, jag vet.. 
Sen jag ordnat upp mitt liv finns inga fel ... 
Tennistid och öppen spis, ingen kaos, ingen kris 
alla önskningar slår in, ännu saknas någonting  
 
Är det så här det känns att va lycklig? 
Det är inga problem 
Är det så här det känns att va lycklig? 
Det är inga problem, det är inga problem 
 
Solen skiner idag men jag känner mig 
blå som en vinter som väntat i 500 år, 
våren är äntligen här men det värst av allt är att istället 
så fäller jag en tår då undrar jag jag varför allt verkar 
så bra jag har slitit och slutligen lyckas idag jag jag lever 
min dröm på min barndomstid, 
det är inga problem med mitt lagomliv  
 
Är det så här det känns att va lycklig? 
Det är inga problem 
Är det så här det känns att va lycklig? 
Det är inga problem, det är inga problem 
 
53. Carlito feat. Amsie Brown – I våra skor - Remix  
http://svenskalyrics.se/carlito-i-vara-skor/ 
 
För många --- mina föräldrar flytta 
släppt allting för att starta om på nytt 
För många gånger har mitt folk fått fly från  
krig och svält och politiskt förtryck  
jag ser ett gråtande barn helt ensam kvar  
tänk om du va jag, om jag va du 
en bomb i skyn en brinnande vy tänk om ni va vi 
 
När jag var liten bruka mamma alltid säga mig 
du måste kämpa dubbelt upp och alltid preja dig 
fram, på grund av din stam, pågrund av ditt namn 
på grund av den du är du vet att världen är kall 
och det finns många som förväntar ditt fall 
så vänta dig --- och kämpa dig stark 
förvänta dig fight ge aldrig någonsin upp så blir allting ajaib 
Tog dessa ord till hjärtat och dämpa smärtan inombords 
varje gång det hetta jag ville --- 
De sånna dagar då jag brukar fantisera om 
en vacker solig dag när dom blir oss och vi blir dom 
som bestämmer vem vi tar emot och vem vi sänder 
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vem som är hot vi krigar mot och bombar sönder  
gör det vi känner och gör det vi vill och lämnar bränder 
men ni --- jag lovar ni är i goda händer 
vi vill ert bästa men kom inte ner till våra länder 
 
Häromdan såg jag på tv hur dom jaga blattar  
3 eritianer 2 afganer som dom lyckats haffa  
i en lastbil där dom packas ner som djur och fraktas 
nu har det blivit underhållning för dom kan du fatta 
snacka om modernt slaveri det dom befann sig i 
finns knappast chansen ni kan känna i er fantasi 
hur det bränns hur det känns som --- som ni 
tvingas fly från er by från krig och tragedi 
bara för att komma fram till ändamålet 
där ni bränns på bålen slängs och vägs på vågen 
och om du har otur skickas hem igen din dåre  
--- och herr minister snälla säg till mig 
vad du skulle göra om barnet var likadant som dig 
med samma namn från samma stad samma land 
skulle du skicka hem han eller ta han i din famn 
det är frågan du ska ställa dig för bara ni kan  
 
snälla sig mig vem kan vi klandra 
världen brinner och allt faller samman 
säg mig broder vart ska vi landa  
porten den är stängd så vi fortsätter vandra 
 
jag vet att många lacka känner vrede över sången  
och tänker dumma blattar man tar seden dit man kommer 
regler lagar normer sluta klaga lär er gången  
men själva där ut i världen tar dom seden ut med bomber 
skickar ner uniformer då ledarna håller tal 
om hur man ska leda landet och rädda kvinnor från sjal  
bredda sinnet med bra västerländska ideal  
men minnet sitter kvar på mig när dom hemska dar  
då dom vita predika med allt dom mördade och stal 
säg är det moral, har vi nåt val 
har saker ändrats eller är vi där vi va 
tyvärr sitter vi fast på samma plats där vi va förr 
fast nu har vi dragit hem till dom och knackat dörr 
för o tacka för sist men nu lackar dom visst 
för att vi packat våra saker och vi blivit en risk 
för deras välfärd men snälla säg mig vart vårt guld är 
 
När jag var liten bruka mamma alltid säga mig 
du måste kämpa dubbelt upp och alltid breja dig 
fram, på grund av din stam, på grund av ditt namn  
På grund av den du är du vet att världen är kall 
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och det finns många som förväntar ditt fall  
så vänta dig allt och kämpa dig stark 
förvänta dig fight 
ge aldrig någonsin upp så blir allting adjaib aaajt 
Tog dessa ord till hjärtat och dämpa smärtan inombords 
varje gång det hetta jag ville jip på lätta 
De såna dagar då jag brukar fantisera om 
en vacker solig dag med dom 
 
54. Linda Pira – Bang Bang 
http://svenskalyrics.se/linda-pira-bang-bang/ 
 
Linda Pira oh Dj Salla 
Bang Bang två gunshots och alla sprang, Linda Pira 
Bang Bang (Haya) 
Bang Bang, Linda Pira 
 
Haha Eyo hipsters leker att dom känner mig right?  
Drar i mina kläder som en NHL-fight 
Catwomen flow min mode Michel Fiffe, dejta Scarface i guldvita låga Nikes 
Den där sexiga grejen ……. ögongodis, kärleksbrev från Kumla *mwah* till ……. 
Eyo Redline hookar upp rom och röker doobies  
Du satt på tronen en stund, pass på provisoriskt 
(Mitt namn är Linda Pira som du inte visste om) 
Bang Bang två gunshots och alla sprang, Linda Pira 
Bang Bang (Haya) 
Bang Bang, Linda Pira 
 
Linda Pira, jag drömmer om att heta Linda Para 
När man e rik är det lätt o leka Che Guevara  
Ändå minns vi Robin Hood ifrån Sherwoodskogen  
Tvätta pengar på maskinen in i förortskrogen  
Ghetto gäri, har varje shuno en dum som den där Mary  
Smälter i din mun Ben n Jerry, de förjävligt 
Hater vet inte vad dom ska ta sig till 
Bror varsågod gör en kort ta en bild 
 
(Mitt namn e Linda Pira som du inte visste om) 
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Bang Bang två gunshots och alla sprang, Linda Pira 
Bang Bang (Haya) 
Bang Bang, Linda Pira 
 
55. Aki – Fakk en catchig refräng (Redigerad) 
http://svenskalyrics.se/aki-fakk-en-catchig-refrang/ 
 
Klyftor ökar snabbt, vi faller ner i springorna  
Går sönder igen och igen, limmar ihop spillrorna 
Förlorat vän efter vän, fick aldrig va’ vinnarna  
Letar skydd bakom höghusen från de kalla vindarna  
Svårt att va’ stabil i ett liv där det kämpas för kontanter  
Det blåser från höger så vi hamnar där på vänsterkanten  
Och trakten brinner, aina springer från ghetto-militanter  
Ge hopp i orten, sen tillbaks i gropen och pressa grannen  
För drömmen är fri tills hungern får en att vakna upp  
Och vänner bli fiender, för någon kassar zutt  
Knivhuggning och skottlossning för någon pratar strunt  
Atmosfären är giftig, svårt att andas när det saknas luft  
Här kan man råka ut för kalla bestraffningar  
Barn hoppar på din mage, bajs i dina kallingar  
Sjukt len, shonon skjuten, här kallas det för jappningar  
Vissa haltar vidare, några de blir gaddningar  
Ännu en ghettolåt från trakter vi rör oss på  
Billiga varor, stöldvågor ger bra pris att köpa på  
Oväntade dödsfall bland vänner gör det svårt  
Vila i frid Kostas, önskar jag kramat dig längre i förrgår -  
Hälsa alla, säg vi kommer ihåg bre 
Minns varenda en som blev tagen av droger  
Våldet, och det hårda livet i området  
Vet att --- och Mohammed skulle älskat den här låten 
Så, fakk en catchig refräng 
Vi knatchar av från en släng  
Här blir man skyldig cash till nå’ gäng och blastad för ingenting  
I slutändan är det vänner som mördar vänner  
Och alla känner med familjemedlemmen som känner smärtan inuti 
Världen är liten och folk har stora egon 
Hatare dyker upp nu, jag drar en spliff med de 
Omvänder dem, kan inte låta bli att älska Benim 
I ghettot, hektot eget bruk nu, ingen beckning  
Från skuldtider till guldskivor, så sjukt hur allt har hänt  
Från deala på gatorna till platina, turen har vänt 
Behöver inte byta luren igen och igen 
Gå på klubben utan para, blir bjuden tills jag blir bäng  
Raplife, arga poliser och politiker 
Skandaler och vandaler i rubriker 
Kommentarer om narkomaner från aina i publiken 
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Censurerade, provocerande svenska folkmusiken, Hip Hop 
Jag älskar det här’a, min ventil, på scen 
Känns som jag har käkat E, får eufori 
Men fakk de där bre, jag svär bre naturlig dopamin 
Ego-boost, folk glor när jag hoppar in och droppar rim 
Käkar MCs som Snickers, brukar ha knas om fixish 
Nu, jag ser mitt namn på stickers, reppar Redline Records 
Rör mig med förstärkning, barndomsdrömmen är verklig 
Fast berömmelse är märkligt och lögnen nå’t förfärligt 
Folk vill va’ med dig, ta på dig, lägga bild på nätet 
Jag njuter av att jobba ärligt, fakk fame och gäris 
En enkel man, vill bara rappa lite, blaza gräri 
Inge överflöd, men ja tack till caarryy 
Jalla, vi glider och spelar nå’nstans 
Spelar på scener i städer, jag inte visste fanns 
Lever från min konst som min farmor gjorde med dans 
Så många borta andra fast i en kemisk romans 
Trasiga liv, alla vill ba’ hitta nå’n balans 
Kunde lika gärna vart jag, på väg mot ingenstans 
Man måste kriga hela tiden, vilken ibland 
Göra vad man kan, tacka musiken för jag fick min chans, yeah 
 
56. Labyrint - Stampa ut (Transkriberad) 
Norra B å G du catchar oss i dessa krokar, spela hö-hö bli slappade av äkta bovar, 
Labababa droppar, slaktar och knäcker crews ba, upp på scen å rockar som fucking --- 
vi brukade förlora, det dags å vinna nu, redline vid bedtime med musiken vi sprider ut,  
sov gott med din rap du e wack yo, din tid e slut,  
ring din snut yo vi meckar tills fuckin weedet e slut, inga kompromisser, 
satte vår betong på listor, tjata på skivbolaget om skivor till kompisar som sitter, 
du rockar nu med dom bästa, vi spottar i ansikten, om ingen ger oss nyckeln,  
vi tjuvkopplar skiten, gasen i botten, pedal to the metal, basen i kroppen,  
hungrig som min första demo, aa län, flummig blazear zero zero, redline har du sett en label så ghetto, 
 
Bror säg mig vilka dom, bort med dom från scen dom e khara brorsan hämta labababa ifrån G, kasta ut 
horungen, lababababababa, släpa ut horungen, lababababababa 
 
Yeah, eyo vi redline från öster G till norra b, labababa motherfucker ni vet vilka vi e,  
får kärlek från kvarter, en hel armé, blattar å suedis, 
vanligt folk till gangsters vilka backar er, odrägliga, skruvade, helt stukade, 
raka i ryggen spottar rhymes ni går hukade, begagnade rhymes dom e gamla å förbrukade, mögliga luktar 
bajs, e dom nice e dom stulna bre, en ny era, där våran inte är som deras, [ohörbart], tjaffsa med laba bad 
move som å steppa mot baba,  
det slutar på ett sätt kompis å inte något annat, släng micken, de flesta av er stinker,  
--- skygga kan inte möta publiken med blicken, retards förstår inte vilse i --- backhand å förhand folket 
fattar vinken 
 
Bror säg mig vilka dom, bort med dom från scen dom e khara brorsan hämta labababa ifrån G, kasta ut 
horungen, lababababababa, släpa ut horungen, lababababababa 
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Lyssna allt smutsfolk därute som hatar, vi örfilar din mamma tills hon tar dig tillbaka,  
riktig musik e nåt ni aldrig kommer --- så länge labababa är rösten från gatan,  
va e de här för fattig musik som jag hör, varenda låt likadan alltid gör,  
ni släpper ingenting jag inte hört förr, jag svär jag hoppas ni dör,  
yo jag spottar i din min mun så öppna upp din mun stort för det finns ingen annan som har gjort det vi 
gjort,  
får svennar i stan att önska att dom var förort, men blir robbade direkt häromkring där vi bor, 
vad är det här för konstiga saker jag läser, horormar i gräset som väser, det gör ont för dom vet att vi 
äger, hela vägen,  
eey, vad är det med folk bre, spelar som dom inte vet vilka vi är å grejer, det fuckin labyrint bror, det G-
sunda till Norra Botkyrka, redlineeee 
 
57. JaQe - Oprah 
http://rapgenius.com/Jaqe-oprah-lyrics 
 
Ingen Aladdin, anden i lampan arabi 
Min araba är svart magi, het hel wasabi 
Wahabi, Usama Bin Laden, Salem Al Akeem 
En av --- en av varje kant, fuck it Jaqes tid 
Boy, kommit någonstans, hejdå till dom bon voyage 
Fått en chans, känns som om jag tatt den och det gått för snabbt  
Rullar runt i något svart, åker fort dom åker fast 
Kunnat den här skiten sen första gången jag såg Stockholmsnatt 
Boy, går Paolo på dig, tänker gå Liam på dig 
Kallar kompis för Gretzky, har dubbel 9:a på sig 
Jag går in i båset, verkligen in i båset 
Röker i hela rummet som någon gjort ett disco åt mig 
Jag har någonting på min arm 
Hon dansar som att hon strippar shi, hon strippar som det var varmt 
Ey vi kickar som det var natt shi, vi dricker som det var saft 
Shit debuten verkar bli super nu, mobilen ringer konstant 
 
Mamma kollar Oprah, mamma kollar Oprah 
Jag pushar det dubbelt, boy dom kallar mig för Sosa 
Dom kallar mig för sanningen dom andra bara posar 
Det jag skrev är TNT, Jaqe kommer blow:a 
 
Jag går boom, jag går boom, jag går hårt i min zon 
För min thing, för min crew, what it iz what it do x4 
 
Vi kan ta det hur du vill, flow för flow, rad för rad 
Aldrig skött min skola men dom sa att jag får svar tillbaks 
För mig de en vanlig sak, dyra viner bra betalt 
Känn det runt din hals baby de som vi firar Mardi Gras 
Hey vi firar kwanza, baby jag e Willy Wonka 
Får precis vad du önskar, blivit anden i lampan 
Blivit allting ni fattas, aldrig fuckat med mangaz 
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Skiten har gått så långt att min mamma kallar mig Flocka 
Mitt lag e som Brick Squad, vi kommer från ingenting brah 
Mitt crew chillar som stumfilmer, svarar sällan på tilltal 
Jag e tillbaks, jag e förbi, ni försvann ni finns kvar 
Jag haffar tjejer du fastnar med den jag stack på den 
Ni fick barn 
 
58. Ken Ring feat. Viktor Ax - Spegeln (Transkriberad) 
Ibland förstår inte ens folk varför jag skriver dessa texter å varför jag fortsätter släppa musik år efter år,  
men om ni visste hur många jävla låtar å tårar det tagit får att nå hit,  
om ni visste exakt vad som finns inuti mig och jag känner,  
kanske ni inte skulle döma mig efter vad ni hört utan mer beklaga anledningarna till att det blev som det 
blev,  
men det känns som något ni aldrig kommer att förstå kanske för att ni inte levt som jag har levt,  
det är det som gör det så jävla fucking intressant i slutet av dagen eller hur 
Varje dag e en fucking evighet, det e försent att lägga ner,  
man e väl den man e, på grund av många steg, inte många vet,  
vad som finns inombords, det e de, försöka ha fötterna på jorden å va trogen er,  
vill hålla mig från att beckna jag svär det e så svårt, 
man e beroende av spotify å streamsen på en låt,  
nu klipper jag en chamsi delar upp den i sex, möter upp gamla vänner för att slippa denna stress, 
egentligen lägga ner musiken, lägga micken på hyllan,  
allt handlar bara om cash bror fuck spliffen fuck fyllan, 
å i slutet av dagen är väl ingen riktigt nöjd, man måste googla nya sneakers för att få sig lite sömn, allt e 
så falskt det så skumt att jag har makt, det så skumt att kids sitter å röker spliff till det jag sagt det var inte 
det jag ville, när jag skrev min första text, men livet blev så fucked up jag berättade det väl bäst, 
 
mitt papper e skrynkligt, med tåren den faller på den, alla har försvunnit,  
för åren de kallar på en, sonen har sprungit, men målet det handlar om en dåre som vunnit, vill gå där å 
vandra på en väg som e likadan för han å jag, jag bär på mitt lilla barn,  
för han å jag, tills världen e likadan för han å jag, han är väl precis som jag för han e jag 
 
det e som texten om skuggan, som alltid förföljer mig, hämta växten till lungan, 
å grabbarna dom döljer mig, fansen berömmer mig å jag läser varje mail, 
tack, jag hoppas kronofogden glömmer mig, jag stashar varje mill, 
snabbt, det e så svårt jag går på tå, kryper ut ur en vrå, jag mår keff,  
så, jag låter rykten nu förbi gå, det blir så patetiskt, jag lämnade dekis,  
fick ett svar från en dekis när jag brände på en fetis, 
flippa nåra keys de på riktigt men det var fel, jag spelade ett spel med min familj, 
jag fick smaka det, ni vet vem jag e, det bara gud som kan döma mig,  
jag sitter på nån laxing ser hur snuten nu fördömer mig, jag vet att jag gör rätt när jag skriver vad som 
händer mig, 
om du tycker det är fett kanske texten kan förändra dig, så Gud kom och hämta mig innan jag går ner, jag 
blinkar och ser hur tåren faller ner 
 
mitt papper e skrynkligt, med tåren den faller på den, alla har försvunnit,  
för åren de kallar på en, sonen har sprungit, men målet det handlar om en dåre som vunnit, vill gå där å 
vandra på en väg som e likadan för han å jag, jag bär på mitt lilla barn,  
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för han å jag, tills världen e likadan för han å jag, han är väl precis som jag för han e jag 
 
59. Nimo - Än idag 
http://svenskalyrics.se/nimo-an-idag/ 
 
Jag minns det som en kvart sen, kuta runt i trakten,  
mamma kände alla så vi snatta ner på macken, 
minns det som en timme sen, porten vi ba chill i den 
många trilla av men dem finns alla i mitt minne än, 
som lukten utav linement, etsat i mitt minne 
så alla då som tvivlar på oss nu, jag vet ni brinner hårt, 
shuno aldrig haft nått sen jag gjorde slakt dock, 
allting är tamam, men svär det brinner i min askkopp, 
nya dar, nya plan, samma pastport, samma skit, nytt dasslock, 
så hälsa alla mina shunos som vill ta sig härifrån, 
att så fort man kommit upp så vill man ba tillbaks till gårn, waddup 
 
Lägg denna block i min hand, 
och än idag vi ser till att folk gungar fram, 
gör det vi kan för att safea våran framtid, och se på han idag, 
solen skiner över hans liv, så de ba lägg denna block på mitt bord, 
texterna bildas utav mina ord och jag vet vi kommer till en punkt då vi alla måste bort 
men inte än, för tänker ta mig upp till toppen så.  
 
Tunnelbanan söderut träffar mina bröder nu 
tänder upp en grill och hänger runt bland dessa höga hus 
alla mina grabbar här, någon gör en snabb affär, 
vissa kickar bollar medans andra ba vill haffa gär, 
bror de här jag kom ifrån, kalla mig betongens son, 
ingenting till någonting, in och ut som ett rån, 
hoppa på min telebo ringer mina vänner yo 
shuno svara gitti fråga gissa vad jag bränner bro, 
guzzen gav mig hårt igår, shuno hade svårt o stå, 
ränner runt i trakten mina grabbar kuta hårt igår 
gatan va mitt levebröd, hatarna vill se mig död, 
lik förbannat står dem där och gapar när dem ser min glöd, 
satan hela himlen röd, ikväll ska jag bli himla hög 
för varje brud som sa till mig att inte rimma dög. 
 
Lägg denna block i min hand, 
och än idag vi ser till att folk gungar fram, 
gör det vi kan för att safea våran framtid, och se på han idag, 
solen skiner över hans liv, så de ba lägg denna block på mitt bord, 
texterna bildas utav mina ord och jag vet vi kommer till en punkt då vi alla måste bort 
men inte än, för tänker ta mig upp till toppen så. 
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Jag minns det som en kvart sen, kuta runt i trakten, 
mamma kände alla så vi snatta ner på macken, 
minns det som en timme sen, porten vi ba chill i den 
många trilla av men dem finns alla i mitt minne än 
 
60. Dani M feat. Wafande - Naiv - remix 
http://rapgenius.com/Dani-m-naiv-lyrics 
 
Ey yo, jag såg dig häromdan och jag tänkte på 
Hur jag varit osmart hur jag tänkte då 
Den där första gången nääär jag träffaa dig 
Och jag tänkte shit jag måste haffa dig yeyeye 
Och vi klickade direkt vi var ett och två 
Du var riktig wow girl jag var knäpp som inte såg 
Att du hade mer än vad jag förväntat mig 
Jag var den som ey uppskatta dig eyeye 
Och nu så är du med en annan man 
Och tro mig jag förstår att du aldrig vill träffa mig mer 
O nu så chillar du nån annanstans 
Jag tänker tänk om o jag kan inte släppa dig mer 
 
O sen trodde att jag klarade mig ensam så bra 
Men sist jag såg dig så satt känslorna kvar 
Jag hur kunde jag vara så naiv ja hur kunde jag va så naiv 
Varför känner jag såhär det förvånar mig o nu ångrar jag grovt att jag sårat dig 
Ja hur kunde jag va så naiv, ja hur kunde jag va så naiv 
 
--- 
 
Visste inte vad jag hade förrän du var gone 
Du var helt ajaebali sett o likadan som dig vad har du gjort med mig 
 
--- 
 
O sen trodde att jag klarade mig ensam så bra 
Men sist jag såg dig så satt känslorna kvar 
Jag hur kunde jag vara så naiv ja hur kunde jag va så naiv  
 
--- 
 
61. Malcolm B - Vad du vill 
http://rapgenius.com/Malcolm-b-vad-du-vill-lyrics 
 
De lugnt baby vi kan va' diskret 
Så inte hela staden vet 
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Låt det va vår lek vår hemlighet 
Om det går lite snabbt kan vi sakta ner 
Drick din drink baby I'mma do me 
Ingen noobie jag vet hur man gör det low key 
Känn dig fri, gör magi 
Ge mig bara en vink när jag går förbi 
Sexig när du flexar sådär 
1-2 step och du läxar dom där 
Om du nästan är där, baby höj din promill 
Vi kan göra vad du vill 
 
Vi kan göra vad du vill 
Du kan säga vad du vill 
Vi kan leka som att vi är främlingar 
Om det är det du vill 
Så länge du går hem med mig 
De alright, de okey så länge du går hem med mig (hem med mig) 
De alright, gör din grej så länge du går hem med mig (hem med mig) 
Jag tänker inte stressa dig, så länge du går hem med mig (hem med mig) 
Vi kan göra vad du vill (så länge, ah) 
 
Vi kan göra vad du vill 
Så länge vi gör det där en gång till 
För baby jag var redo innan jag ens kom in 
Att ta dig till min crib och sen gå all in 
För jag diggar din vibe, diggar din mode 
Jag diggar hur du vickar och hur du jiggar din (Ooh) 
Vi kan göra vad du vill, är du redo säg ba' till 
Ingen sanning och konsekvens, ingen drama, nonsens, vi är överens 
Du för göra allt i din preferens för sedan ska vi ta oss hem till min residence 
Inga rykten, bla bla, om nån' undrar kommer jag och bara svara, va va? 
Jag kan vara undercover om jag blir din part-time lover 
 
Hur du rör dig, ja det förför mig 
Håller mig på avstånd så det inte stör dig 
För du avgör när det är våran tur 
Ge mig ba' ett tecken och vi taggar nu 
 
Jag är rätt så ivrig och rätt så nice 
Du är rätt så divig och cold as ice 
För jag vill ah ah, men du säger nah nah 
Inte än jag vill va' kvar med min bästa vän 
Det är lugnt mami ring mig sen 
Okey jag kan vänta på en perfect ten 
Så ta en till, jag är chill, vi kan göra vad du vill 
 
62. Kartellen, Maskinisten, K4L - Betongfort 
http://svenskalyrics.se/kartellen-betongfort-ft-maskinistenk4l/ 
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Jag glider runt fint i min bil, 
solen bara skiner och stockholm är sig likt, 
men jag tänker på en tid, jag tänker på den killen innan allt punderi, 
han växer upp sjuk skev, lever upp till era svek, 
men ingen av er vet… 
han blir så jävla ensam i sitt liv så nu kommer en strid, 
liten kille sitter själv det känns som han sittter fast,i en sjuk jävla cell, 
liten kille hittar inte hem han är fånge i sig själv, 
men han reser sig upp och han känner sig fri när han tar sin första aaah... 
Betongfort när han pundar sig bort, 
söderortskillen bygger om sina luftslott, 
bygger om, bygger om, bygger om och om och om, 
killen vänder aldrig om 
Betongfort när han pundar sig bort, 
söderortskillen bygger om sina luftslott, 
bygger om, bygger om, bygger om och om och om, 
han hittar inget stopp 
70-talet svunnen tid, 80-talet är förbi (men det skiter han i), 
så han reser sig upp och han tänker soft, bygger om några luft slott, 
men han glider fint i tiden och han tänker hur, fan ska jag orka kunna gå? 
det får väl bli en sport för han pundar non-stop, 
han hittar ingen bot, 90-talet bara rinner bort… 
men det händer något otroligt fint, det kommer ett barn till hans liv, 
han måste nog ta strid mot de som gjorde han fri, 
så han reser sig upp och han känner sig fri när han tar sin sista aah 
 
Betongfort när han pundar sig bort, 
söderortskillen bygger om sina luftslott, 
bygger om, bygger om, bygger om och om och om, 
killen vänder aldrig om 
Betongfort när han pundar sig bort, 
söderortskillen bygger om sina luftslott, 
bygger om, bygger om, bygger om och om och om, 
han hittar inget stopp 
Jag glider runt fint i min bil, och allting känns så bra denna soliga sommar dag, 
cruisa runt på stan sen åka ut ta ett bad, men jag cruisar nog ett tag, 
singelliv väntar på en giv, det händer ingenting när man är fri, 
men så ser jag något fint som tittar på mig, och jag stannar min bil, 
kvinnan säger hej (hej hej), vilken gullig tjej (gullig tjej), 
men hon frågar om jag är bra, klart att jag är bra, jag är far till två barn, 
fråga en far om han är bra på att göra barn, eller vad var det du sa? 
så jag reser mig upp och jag känner mig fri, inget mera punderi… 
 
Betongfort när han pundar sig bort, 
söderortskillen bygger om sina luftslott, 
bygger om, bygger om, bygger om och om och om, 
killen vänder aldrig om 
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Betongfort när han pundar sig bort, 
söderortskillen bygger om sina luftslott, 
bygger om, bygger om, bygger om och om och om, 
han hittar inget stopp 
 
63. Penga Per & Arvid Lundquist - Bossar häromkring - Singel (Transkriberad) 
Tänkte ge dom lite kuk ah okej 
Sätter på mig Raiders-keps och taggar ut  
Varm skön sommarkväll spelet är inte slut för mitt motstånd 
jag tänkte ge dom lite kuk och jag kan knulla hela världen om du ger mig en minut 
Hade aldrig nåt förutom för mycket tid och jag ville bort hittade nyckeln hit 
till ett spel fullt av falskhet och hyckleri 
säger något äkta och jag hör hur tyst det blir  
för dom är inte redo dom är inte vana men dom ska få betala 
dom kan inte ana jag har nacke på min rygg 
--- i mitt blod och detta som vi byggt har blivit allt för stort för att kunna kontrolleras av mina bollar och 
mitt ord men vad som än händer fan så håller jag mitt ord och jag ger dom nåt att glo på ger dom nåt att 
tro på ändå samma snubbe som rappar på en skolgård 
 
Dom har ingenting att säga till om 
Därför dom säger ingenting 
Dom har ingenting att säga till om 
Vi vi är ju bossar här omkring 
 
Sätter på mig Raiders-keps och taggar ut 
Varm skön sommarkväll vintern den är slut 
Och jag ser otrolig ut tänkte inte ens försöka vara rolig nu nej nej 
det har jag tröttnat på nu vill jag bara läka alla öppna sår 
men jag är mark in the park när jag köttar på 
målvakt ge dom aldrig några öppna mål 
Det är svårare än så måste fråga mig om lov 
och nu så blir det av i år så är vi på  
grön gubbe så passerar vi gå 
fiskar våran lax panerar den rå kokar våran olja och friterar den hårt 
jag är inte överraskad att hon redan är våt 
jag är inte överraskad att hon redan är våt och var vi än går så spelar dom vår låt 
 
Dom har ingenting att säga till om 
Därför dom säger ingenting 
Dom har ingenting att säga till om 
Vi vi är ju bossar här omkring 
 
Jag är ett nyförvärv ändå en veteran 
OJs från bättre dar vet att jag har bättre bars 
Kanske bara någonting som jag mår bättre av  
men finns det pengar involverade lets set it of 
jag har inget att förlora ändå ge tillbaks 
så är jag skyldig er någonting jag vette fan 
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money over honey borde få ett bättre gage 
dom får en bättre show bara jag får fett betalt  
sippa mojitos och titta på bio i mitt eget kosmonova med några flickor från Rio  
jag svär snart så är det där du hittar mig i och med att jag föddes till en boss så snart för hiphoppen blir 
pionjär och jag är jätteunderskattad snubben från lidingö som bättre än dig kunde rappa så blir du lite sur 
håll käften din dumma fuckup   
har gjort det här sen Hoover släppte sin 7e platta 
 
64. Mack Beats - Tiden står still (Transkriberad) 
Mitt namn är Timbuktu och jag föddes som en rebell  
Gud gav mig flow som vatten och kraften av ren eld 
jag släcker törsten är störst behövt i gengäld eller dött en sen kväll  
jag fött mig helt själv men 
Snällhet belönas inte ändå vill man alltid vara god  
tills man är i en fucked up situation då vill man ha plats i andras skor 
jo så vill dom bygga landet hålla folk ute på kanten 
så vi gråter oss till banken och slåss med stålhandsken 
mannen jag spottar sanning som det var min andra andning 
från ord till handling ja turbulens till säker landning  
Sverige är på drift 2013 och på sikt livsviktigt shit 
träffar många --- på buisiness är hispig 
vi tar bara steg tillbaka politiker har dövörat mot gatan 
Jag pratar så länge mina lungor får luft 
och när syret är slut kommer jag ändå aldrig att ge upp 
 
Det är många som vet det är många som vill 
trots att det ändå känns som att tiden står still 
Därför skiner vi med tusen watt för alla dom som har frusit fast har fastnat 
dom kommer bli fler för dom vet vad som finns  
trots att det som har hänt kan aldrig tiden stå still,  
nej den kan aldrig stå still, nej du kan aldrig stå still  
 
Mitt namn är Malcolm B och jag är född till en rebell  
gud gav mig ordens gåva så jag tänker va mig själv 
folket börja frågor ställ varför det känns som vi ej rör oss 
och vi ropar ingen hör oss när dit hat blir vad som gör oss 
hela landet står still men jag vet att vi en dag kommer kunna enas som ett folk i frihet 
ingen liberal och ingen demokrat vill ha sanning från våran stat 
fick ingenting på silverfat 
mannen våld föder våld hat föder hat 
här med Timbuktu vi spottar sanning  
ge oss hela det mentala har bara kärlek för mitt crew 
men vi är fast på samma ruta ser jag snuten vill jag kuta 
 
kan ej luta mig tillbaks vill njuta av att se det sluta  
för man hatar på hatare du blir till en hatare 
allting börjar om och ja vi glömmer vem som startar det 
men gatan är mitt sätt se det svart på vitt men  
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ännu finns det folk som är bländade av rasismen 
 
Mitt namn är Jaco och jag föddes som en rebell  
jag föddes med glöden i mig tänker hålla den tänd 
jag lyser med Mack och Timbak tänker låta dom se 
vi är så få vi är ändå hur många som helst  
jag stör mig på när folk säger till mig att va mig själv  
som dom visste vad som va bäst aldrig någonsin hade hjälpt 
aldrig gett mig någonting alls blivit hur stor som helst  
dina --- nu jag brinner som jag va eld 
jag skiner som jävla tusen eldar lek aldrig med något som inte du kan släcka  
jag är ljuset jag står till och med --- och väntar 
efter mig ni kommer alla tro på superhjältar 
vi jobbar inte efter samma sorts tid 
ja sa en chans att förena du sa att allt va sig likt 
du sa det går aldrig nånsin jag sa jag kan om jag vill 
det enda jag vet om tiden är att den aldrig står still 
 
65. Peshi, Organismen & Öris - Avisst (Transkriberad) 
Snacka som om du visste ja namnet väger bly 
lojalitet i klicken blickar ut mot världens vy 
herregud ja sätter --- ja 
höjer ribban ingen platsar för att duga  
ett med beatet effektivare sätt som även är rätt i tiden det --- lätt beskrivet efterblivet 
vass analys snabbare flyt motherfucker skärp ditt sinne 
så om vi bedömer din vy med mattekalkyl en bättre vinkel 
ljusår mellan oss jag har tid för påtår mellan nåt 
förväntan är stor lägger passion perfektion är allt jag strävar mot 
och ingen smuts kan beblandas med den här blodgruppen  
har inte längre tid att läxa upp en horunge 
 
Avisst avisst vi säger till dom avisst 
het som en haschkniv som går tillbaka  
het som en haschkniv 
 
jag hade penna och block kontantkort i min mobil  
jag tänkte fuck hur det går ja det får bli som det blir 
en massa femmor i fickan men hyran min på kredit 
hade inte någon tid över till massa features och skit 
du hatade när jag var pank vad gör du nu då din fitta 
när jag har en egen label och hundra tusen på fickan 
alla problemen jag hade har benats ut som en skalp 
gått genom helvetet kan äntligen se slutet på allt 
bakar ut den här degen vill du smaka på tårtan 
den här julen den lär blir sjuk då klär jag granen i Jordans 
du borde akta din tunga men det fattar väl du  
om du du spelar dina kort rätt så kan jag signa dig nu 
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kniven glider genom biten som den vore luft  
så jag glider genom livet som jag vore kung 
för när dom hör mig snacka tror dom att jag är Zlatan 
inte så bra på franska --- fucking --- 
släpp sargen kompis kom in i matchen  
du ser din dröm försvinna snabbt det bäst du springer fatt den 
jag har min dröm i handen i en ica-påse 
och är du --- kommer jag klippa banden lita på det 
Loui-brillorna dom sitter snyggt ser ut som jag kan ta en sväng i 190 knyck  
jag hoppas pengarna förändrar mig 
och när jag dör kommer änglarna och hämtar mig 
 
66. Stor & Dani M - Stolthet 
http://svenskalyrics.se/stor-stolthet-feat-dani-m/ 
 
Du kan aldrig ge upp det du själv har byggt 
med ditt eget svett och blod 
Innan jag viker mig ner och lever på knä 
svär vid Gud jag ska dö till fots 
Jag går man mot män 
Jag står upp för den jag e 
Det här är mina gator 
Det här är vad jag blev 
 
Låt det regna på mig, fuck it 
låt det ösa ner från himmelen 
Jag svär dem ville alla se mig slockna, men jag brinner än 
Jag skiter i de ja mot alla public enemy 
Halsar från en flaska hennesy vem e ni 
Har inga tvivel hör min stämma hur den saknar gråt 
Finns ingen återvändo mannen jag e låst 
Vart där tankar jagar bort dig ifrån verkligheten 
Och där enda vid din sida heter ensamheten 
Tro jag behöver er, en hand på bibeln medan bönen bes 
Så många strider jag har överlevt 
Mannen trivs där regnet öser ner 
Vi hustlar vidare vi stannar inte för nån 
 
Säg Gud vart slutar stigen på din gröna jord 
Av alla böner som jag bett har du hört mitt rop 
Hur många steg e det kvar innan du kommer ta mig 
Se mina ben börjar vika sig jag håller kvar mig 
för mycket press i mitt bröst e som en vissen ros 
svär allt jag har e mina taggar jag e klar att bli till jord 
gråblåa toner utav depression 
nära drunkna där på botten då man nästan tappat tron 
ge mig lite ljus i mörkret för de svårt för mig att se 
kan inte skilja på en vän och en fiende nå mer 
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vandrar vidare på vägen, dör för äran och mitt namn 
ryggen rak när jag tar mig fram 
 
Stolthet dom kan aldrig ta ifrån vår stolthet 
 
Ingenting är nytt under solen 
de samma stig jag alltid gått 
De kommer tider då man blir tvingad att slås 
Men hellre segla in i döden än att sjunka i skam, 
Jag e som en hungrig tiger vandrar genom djungeln ensam 
Dem vill ta bort det du slitit för 
Jagat efter på liv och död 
Bita en tugga av din tallrik 
Fast du gav en chans att bryta bröd 
Krigarstam vi dör för äran och vårt namn 
Ryggen rak när vi tar oss fram 
 
67. Yemi - Plan (Transkriberad) 
Jag försöker hålla mig till min plan 
flyga bort från dig i ett plan 
lämna stan förr dög jag ej 
nu söker alla mig 
 
Jag är ingen advokat för fuck tjonnar 
inget hat men fuck tjonnar 
lever på --- med bärs toppat med mat från McDonalds 
kasta bakdörrar vi lastar flak dårar 
flaska bas nästan som cardio price droppa 
några droppar jag är borta som en kråka som hoppar 
i helikoptrar som nockar apollo 13 som krockar med himlakroppar 
ledighetsmaskin en fucking rockar med min grej så jag rockar våran hoodie  
som en rackafellar --- 
dom fråga om jag vill lira jag sa kolla jag är game 
och droppa en klassisk skiva som snoop dogg och Dr Dre 
softar försöker skriva men kollar proffar på face och gussar som  
jag vill facka med frågar några på date 
konversation på chatten och ofta dom svarar nej, fuck 
 
För ett tag sen var mitt kändisskap väldigt lokalt 
nu jobbar jag med folk som jobbar med Kendrick Lamar 
men vem är jag vette fan, jantelag 
vet bara att jag tjänar blad på det som gör mig glad 
vet bara att jag följer min plan och jag är inte klar 
försöker följa med plan till amerika 
räknar med att räkna deg som en bankomat 
varje dag i veckan krubba all min favvo-mat 
inte slutat skolan, fuck asså 
och min mamma är redan på mig om att haffa jobb 
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jag sa mamma jag har redan 2, rapskiten räknas också sen jag skrev på 
jag ska jobba i helgen lovar att det e så 
mexikansk arbetsmoral haffa pesos,  
haffa pesos så det så 
 
68. Nimo - Wuddup (Transkriberad) 
Baby wuddup, hur äre med dig 
jag kom bara hit för att göra mig grej 
när jag ska dra, tagga med dig 
vill du sova bra, kom slagga med mig 
Baby wuddup säg hur mår du 
vill inte vara sån men vill du vara min brud 
vara min vän, kanske min fru 
och sen om några år ha mitt hjärta itu 
 
du känner bara mig du vet jag gör bara min grej så 
vill inte vara den men du kan hälsa dom hej då 
vi kan dra till mig dricka vin och va place 2 
kolla på nån film och jag bara kollar på dig då 
dom andra kollar snett låt dom kolla på mig så 
tjonnos kollar fett jag börjar tro dom är gaylords 
kommer fast på mig när jag var fast i min tjejs hår 
ibland man fastnar fett jag måste facka hans face då 
känn på mitt case då ska alltid va lady 
men när vi kommit hem till --- crazy 
så hon är min baby och vi kan va chill nu 
du kan ta din tid fan för min står bara still nu 
 
damerna dom finns och då kollar man 
lutar mig tillbaka med nån spliff som jag trollar fram 
pass på hålla hand, jag kan tugga själv 
när jag glider ut pass på guss jag kan dunka sen 
lägger upp en plan hur vi möts upp nattetid 
ingen flashig guss åker runt i nån fattig bil 
men hon tar hand om mig fin hon tar hand om mig hårt 
sån där guss som vet hur man får varje man att bli kåt 
baby wuddup nu, tjonne är svartsjuk 
en sån som hade chans hade aldrig haft chans nu 
ge mig din handduk ge mig --- nu 
och är den inte med mig för hon sätter mig i rampljus 
hon vet Abidaz sjuk levde på gatan och gjorde allt  
rån bax lekte med satan men nu är allt slut 
och när jag drar hon går med mig hem 
och när vi går jag dividerar med min baby 
 
du vet jag är den fan 
ge mig en sekund och krossa --- 
lyfta på ända alla tjonnos dom dör då 
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men det är helt ok för jag är tjonnen hon rör på 
tjonne hon hör på tjonne hon dör på 
spara den för mig då som du --- för få 
se till att pojkar vet när det är dags att dom bör gå 
dags att dom bör gå men hälsa dom kör på 
baby wuddup bara säg om du är med mig 
dom andra var fel tjej min baby beter sig 
men hemma i vårt sovrum min baby hon ger mig 
jag är hög som en hel blaze för baby hon ser mig 
 
69. Dani M feat. Jacco - Naiv 
http://rapgenius.com/Dani-m-naiv-lyrics 
 
Ey yo, jag såg dig häromdan och jag tänkte på 
Hur jag varit osmart hur jag tänkte då 
Den där första gången nääär jag träffaa dig 
Och jag tänkte shit jag måste haffa dig yeyeye 
Och vi klickade direkt vi var ett och två 
Du var riktig wow girl jag var knäpp som inte såg 
Att du hade mer än vad jag förväntat mig 
Jag var den som ey uppskatta dig eyeye 
Och nu så är du med en annan man 
Och tro mig jag förstår att du aldrig vill träffa mig mer 
O nu så chillar du nån annanstans 
Jag tänker tänk om o jag kan inte släppa dig mer 
 
O sen trodde att jag klarade mig ensam så bra 
Men sist jag såg dig så satt känslorna kvar 
Jag hur kunde jag vara så naiv ja hur kunde jag va så naiv 
Varför känner jag såhär det förvånar mig o nu ångrar jag grovt att jag sårat dig 
Ja hur kunde jag va så naiv, ja hur kunde jag va så naiv 
 
Ey helt plötsligt är du tillbaks på ruta ett 
Det går snabbt det e inte svårt de e lätt 
Joa jag hade ditt hjärta i min hand men nu så är den någon annanstans 
Med en annan man helt plötsligt blir jag ensam 
Av en saknad tippar snabbt från ilska till hata 
Men nu så vill jag ha dig tllbaka men jag fick min chans 
O nu så ser jag dig med han ibland o det gör mig galen 
Men jag ler trots att mitt hjärta är i brand 
O nu så chillar du någon annanstans 
Men jag skiter i så länge du är lycklig med han 
 
Visste inte vad jag hade förrän du var gone 
Du var helt ajaebali sett o likadan som dig vad har du gjort med mig 
 
Ey yo jag kallar dig gudinna prinsessa 
Du vet du var mitt allt 
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Men jag gjorde dig fel o har bränt min chans 
Oohh säg vad har du gjort med mig 
 
70. AKI feat. Kapten Röd - När solen går ner 
http://rapgenius.com/Aki-nar-solen-gar-ner-lyrics 
 
Boom boom, knas bre, skott på husfasaden  
Ungarna kör fullt ut dom trampar på pedalen 
Det går wrom wrom, knas len, ännu en begraven 
Slummen den är sjuk den smittar mig och gör mig galen 
Ey yo vakna, varning, upplopp i staden 
Folket kokar över tänder eld på riksdagen  
Och massa vapen snurrar runt bland barnen 
Och droger och våld har blivit en del av vardagen 
 
Jag kan inte sova nått mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort 
Jag ser problem under mitt ögonlock 
Jag kan inte sova nått mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort 
 
Jag kan inte sluta loopa 
Stänger ögonen o ser de svarta molnen hopas 
Undrar varför vägen ska vara fylld utav gropar 
Vi växer upp med känslan av att ha förlorats 
Ser du vart de rotas 
 
O jag svarar sho ja, ser var du ser 
Yo jag ser hur hatet frodas 
Droger i området ser min broder överdosa 
Ser hur dom planerar, kalkylerar varje move, ja 
Förvandlar oss till bovar 
 
Mannen, är dom kloka, plundrar dom unga och springer ifrån notan 
Vad ska dom ta vägen nu när gården är skrotad 
Jotman sitter slagen och hotad, i handklovar  
 
Ey yo bror jag, ser hur små problem blir stora 
Mammas tårar rinner ner från kinden när hon ropar 
Ännu en begraven som dog där han var bosatt 
Vill, blunda och slippa se men det går inte att snooza nej 
 
När solen går ner börjar gamarna cirkulera  
Grisarna spanar och vargarna blir flera  
Varmt blod blir kallt när drogerna förorenar 
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Vapen blir flera och våldet eskalerar 
 
Överallt ser man folk som skenar 
Från centrum ut till stadens grenar 
Själen har blivit bortprioriterad 
Men det är ingenting media speglar  
 
Vi har vissnat in i roten, svårt här ute o florera 
Där dom lägger upp taktiken hur dom ska spela 
Åh vi är ba brickor i spelet, inget mera 
På botten av en pyramid där vi inte värderas 
 
Åh stress tynger mig som ett ton stenar 
Jag går och väntar på att detonera 
Det måste finnas andra sätt o leva 
I mina drömmar ser jag ett folk enat 
 
71. Malcolm B - BRD (Bergsprängare) - Original 
http://rapgenius.com/Malcolm-b-brd-bergsprangare-lyrics 
 
I BRD jag går med fet bergsprängare 
Pumpar hardcore, lämnar wannabe's hängande 
E på min grind för det är money on my mind 
Dags och skicka nya rhymes till din parabolsändare 
Shine bländar dig, kicks:en e det freshest 
--- microphones, yeah my precious 
Iskall så fuck din prispall, benim black double O 
Rader langar skyfall 
Har en ny style guzzarna vill dansa till 
Och MC's hatade men dom vill bajta rim 
För jag e so fly, yani so fresh 
Så Ms. Fat Booty hon vill hänga mos def 
No stress, jag är inte naiv 
Men varje gång jag dipp blir hon alltid gravid 
Jag är alltid på glid så som --- 
Med Supreme på att döda, ah, you know what I mean 
Så kom igen, langa den igen 
Tills du och din bästa vän följer med mig hem 
Efterfesten gäller för grabbar från min gård 
Fuck vad du säger jag reppar min postkod 
För i BRD 
 
I BRD jag går med fet bergsprängare 
I BRD jag går med fet bergsprängare 
I BRD jag går med fet bergsprängare 
--- AK lämnar wannabe's hängande 
 
I BRD jag går med fet bergsprängare 
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Bara tung azi, jag är mikrofonslängare  
Gör dig bängare än trippen till --- 
Du får blackout vaknar och guzzar gör handstand 
I'm the damn man som Slick Rick och Daddy Kane 
La di-di-da, la di-di-da-di-dej 
DJ tryck play låt oss haff-e-la 
Drick booze, get loose, ingen maffia 
Ung, hoodrich, bitch we do this 
Sho till alla i Guldish 
Älskar the money som jag älskar mitt hood, 
Älskar the club som du älskar din guzz 
Så du kan hata med en stängd mun 
Malcolm B, Mack Beats, står i Centrum 
Broshan har du slängt flum, vet du varje skiva är --- 
Sammanfatta det, Hemmalaget är massiva 
Ingen diva ska spela dryg, ingen mandem ska leka blyg 
Babies är på dig, den röda stringen 
För du vet det är haffla på röda linjen 
 
Det här e mitt kvarter, Bredäng, Guldish vart e min armé 
Det här e mitt kvarter, om du inte känner till det mannen sätt dig ner 
Det här e mitt kvarter, Bredäng, Guldish vart e min armé 
Det här e mitt kvarter, så om du inte känner till det mannen sätt dig ner 
 
72. Kartellen Sebbe Staxx Admiral P & Robert Athill - Skriker ut (Redigerad) 
http://svenskalyrics.se/kartellen-skriker-ut-ft-admiral-p-robert-athill/ 
 
De stress mannen, yea en utsliten basketboll en utsliten basketkorg  
para-jokk smuggel sprit snutserener gatuvåld 
Välkommen till gatugränder folket här från alla länder  
är vi över 20 pers jag lovar dig att aina vänder 
Och vi har heinken flasker grillat lamm, ris med curry  
och vi har brännhet barbeque azad och chimichurri 
Alla här har suttit mannen alla här har gaddningarna på armarna 
Visa mig metallerna för brallorna det bruna gram pizza kanter utan skam vissla kanter tanken klippte 
banken Hachim slakta alla rizzlapapper 
Guzzarna här med värsta götsen hetare än mellanöstern juni haffla huvudstaden som skriker tills jag 
tappar rösten 
 
Vi skriker ut vi håller ikke tyst eey, 
 
Ett parabol paradis mannen tre streck på alla kläder 
dalens allé ser ut som en madafucka träningsläger 
Guzzarna är i första klass inte dom som duckar bast shotgun i araban den kostar några hundra lax 
Stress kicka beats sen rock nej sen lurad ye still Hagalund under många nollor det än slutar med  
Ta oss från gatan men gatan sitter kvar jag svär introstreetbitch moves det är så inte jag det där 
Men jag har fastnat här för mycket bakom taggtråd.. nej jag har trampat allt för mycket på en rastgård 
Staten skapar hatet som brinner i mitt bröst så jag kommer skrika på dom tills jag tappar min röst yea 
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Jag står och duckar för en blåljussnutsseren hörde shuno blev just skjuten i sitt ben 
Vem bryr sig inte mitt problem jag har mitt eget kors att bära askan faller ner precis som änglar 
I mitt kvarter handlar allt om pengar upp eller nej svär fan man längtar pallar inte leva på knäna 
You got to keep it on the down loow aina har spanat på varenda fucking show gubbarna vet och dom vet 
due helt aldrig go 
Yea blunda och dom rullar up wowowowo 
 
73. Stor - Pappas låt  
http://lyricstranslate.com/en/stor-pappas-l%C3%A5t-lyrics.html 
 
Min pappa packa sina väskor och drog 
Gav upp drömmar om en revolution 
Ser hur min farmors tårar rinner 
Måste härifrån nu, folk försvinner 
Hela staden är i lågor, landet brinner 
Men elden blev till aska över världen, flög med vindarna 
glöd föll ner från himlarna, 
Det var ni, Sverige, öppna grindarna 
Släpa tunga väskor genom snön 
Packade med sorger som gav nätter utan sömn 
Pappa var en hjälte, bruka skura golv 
Städa korridorer och kontor åt rika folk 
Tänkte på sitt hemland, hörde deras skrik 
Låtsades som att tystnaden runt om var ljuv musik 
Kunde inte språket, prata inte ett ord 
Men alltid mat på vårat bord Och aldrig hål i våra kardborrskor 
Stolthet, blattar ni förstår mig 
Stolt att va er son, erat blod i mina ådror 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Jag har aldrig sett min pappa gråta 
Fastän han haft rätt 
Aldrig sett han stjäla, det har aldrig nånsin skett 
Har bara sett han knega och ta hand om sin familj 
Men media gillar oftast måla upp en annan bild 
Så lätt att bara gå under när kampen är för stor 
Och allt jag sagt passar även in på min vackra mor 
Men det här är något som väldigt sällan nämns i våra snack 
Tyst i våra låtar för många farsor stack, men flesta stanna 
Du var en av dom, nu är du gammal 
Vita hårstrån, övervunnit platsen där du hamna 
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Född i Sverige, dom säger andra generation 
Ge mig inte äran att bli kallad invandrare 
Har inte gjort det pappa gjort 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Lärde mig historier, pappa du var atlas 
Jag var din värld, du bar mig, satt på dina axlar 
Såg ut på världen, litet storstadsbarn 
Med en superhjälte bredvid mig på trottoarn 
Svårt att förklara allt det här man till man 
Många ord man vill ha sagt men inte kan 
Tacksamheten blir för stor 
Det fastnar i min hals som kvävet i min röst 
stryper orden jag vill säga 
det jag bär på i mitt bröst 
Minns när jag var liten och du alltid hade svar 
Skulle vilja backa tiden, hur många dagar har vi kvar 
Men är tacksam att du var här och jag vet du gav ditt allt 
Vem som helst kan göra barn men för att vara far så krävs en man 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
Gracias Papa! 
Svartskallar stå upp! 
Lyssna konstapel REVA 
det är såna personer ni stoppar 
i tunnelbanan varje morgon när dom ska till sina jobb 
 
74. Ken Ring - Aldrig Ensam (Redigerad) 
http://svenskalyrics.se/ken-ring-aldrig-ensam-ft-stina-wappling/ 
 
Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig 
Ska du behöva gråta dig till sömns för att 
Du är trött och rädd och ensam 
Och det finns ingen där som tröstar dig, tröstar dig 
För jag har ridit i tjugo år 
Försöker hitta livet vi aldrig får 
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Jag svär jag vet hur du har slitit med varje son 
Krigat på varje år men linan var ganska svår 
Och till och med när jag var hooked på kokain 
Du höll masken för barnen när du gömde varje min 
Jag glömmer aldrig dagarna då barnen inte fattat 
Att vi var så jävla blacka, vi var tvungna där att hustla  
Jag älskar dig, och det betyder väl allt 
Jag känner luften här i nacken och jag ryser och blir stark 
Jag vet att du kämpar dag efter dag 
Och det du ville.. ett barn och ha det bra 
Men dagen kommer snart för nu satsar jag fullt ut 
Sparar mina laxar och satsar på lyxhus, 
Ge dig det där livet som du aldrig kunde få 
Det är bara vi två Aldrig, aldrig 
Aldrig, aldrig 
Ska du behöva gråta dig till sömns för att 
Du är trött och rädd och ensam 
Och det finns ingen där som tröstar dig, tröstar dig Tiden spinner vidare baby 
Jag försöker vara en krigare, maybe 
Vi kan hitta något finare 
För även om vi fortfarande bor kvar i orten 
Med all knas som sades och lades där vid porten  
Så har vi stått kvar, jag la alla korten 
Nu, låt oss flyga som vi alltid har gjort det 
Aldrig mer vara ensam är väl det som jag ber om 
Snälla baby stå kvar och låt mig fortsätta genom 
Förlåt för alla misstag som lyckan för ett nytt barn 
Stod där med kryckan och jag vet det fanns en kyss kvar 
Och dina läppar, dom är perfekta 
Innan barnen blir väckta, låt oss fortsätta svettas 
Saker blir så enkelt när man har en sån som du 
Ringarna är borta, fuck, du är min fru 
Tills jag lägger mig i graven är du min 
Baby håll mig i handen, jag vill veta att du finns Aldrig, aldrig 
Aldrig, aldrig 
Ska du behöva gråta dig till sömns för att 
Du är trött och rädd och ensam 
Och det finns ingen där som tröstar dig, tröstar dig 
Aldrig, aldrig, aldrig Aldrig, aldrig, aldrig Aldrig, aldrig, aldrig Aldrig, aldrig, aldrig Aldrig, aldrig, 
ensam Aldrig, aldrig, aldrig Alltid vid din sida Alltid, alltid  
 
75. Som Fan feat. Timbuktu - Aha-Ok 
http://svenskalyrics.se/som-fan-aha-ok-feat-timbuktu/ 
 
tjena hej jag heter Rojne 
bor i stockholm i låghus 
i porten där jag bor är de lika dött som ett bårhus 
där jag bodde förr var de mer som ett kårhus 
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de var fester hela tiden och blev till ett dårhus 
är du ny i stan o ser mig som rådhus 
har du ingenstans att bo så har min polare två hus 
på dagarna begraver mig i böcker om språkbruk 
försöker finna orden som leder till gåshud 
kritikerna går till jobbet och stämplar in på sågbruk 
vi har flyt men 
dom andra lämnar aldrig båthus 
snurrar runt så mycket att jag blir åksjuk 
förlåt vill inte låta uppblåst som om jag var påssjuk 
hur vi lämnar o knäcker som falu rågrut 
ge oss bara väg så rullar vi ut som blåljus 
Som Fan hur vi lyser upp i neonljus 
kör till ljus liksom har hamnat i blåsljus 
 
Aha, Aha, Mhm Mhm, Ok, Ok 
 
Om du fortfarande inte gjort din läxa 
hinner inte dra hela men du får extrakt 
ska man berätta sagan så är Skåne rätt plats 
Lunds stad, Klostergåden för o vara exakt 
men jag stack, kändes som om jag växt fast 
ryckte loss tummen ur röven typ som en häcksax 
en naturkraft som ej initierats 
handgjorda bojor mot en mun full av hästkraft 
internationell jag har mer än ett pass 
dom ser dömda ut så mycket som dom stämplats 
inga visum jag rör mig fritt som en häxkvast 
Nomad Walker Texas 
även om jag dör när jag är 26 bast 
så var kampen om första platsen en lätt match 
skriver en annan gravsten 
de räcker för ikväll 
släck tack läggdags 
 
Aha, Aha, Mhm Mhm, Ok, Ok 
 
76. Öris - Inte lätt när det är svårt (Transkriberad)  
Om sanningen ska fram så känns det som om jag förnekat 
Allting skulle rasa ner om inte du fanns kvar 
Men även om det känns så tungt så har jag aldrig tvekat 
Enda slutet som jag ser, e baby du o jag 
 
Det sa klick direkt, det klart man stannar upp 
Första natten ligger bredvid hör dig andas tungt 
Vi andas samma luft, o vaknar tätt intill 
Tiden står nästan still, ger varann en puss 
Från den dagen tror jag, att vi båda fatta 
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Att vårt förflutna lett oss ihop om vi bara vågar chansa 
Så får jag lov o dansa, hålla dig tätt intill 
Tiden står nästan still, vill tji ha någon annan 
Vi stack ut o reste, man vill ju skapa minnen 
Man vill ju hänga med varann varenda vakna timme 
Sexet skadar ingen, Ligger tätt intill 
Tiden står nästan still, o då saknas inget 
Jag vet att ingen av oss kunde vetat 
Att mörker skulle komma över oss 
Du va nån annan men jag skulle leta 
Vill inte låta nått förstöra oss 
 
Om sanningen ska fram så känns det som om jag förnekat 
Allting skulle rasa ner om inte du fanns kvar 
Men även om det känns så tungt så har jag aldrig tvekat 
Enda slutet som jag ser, e baby du o jag 
 
Jag vet jag hittat rätt, så jag stannar kvar 
Även om jag va så rädd för mina samvetskval 
Hör dina andetag, har dig tätt intill 
Tiden står nästan still, vi e på samma dag 
Jag följde med dig ner, i det mörka djupet 
Upp till högsta toppen hoppet ger det första ljuset 
O får jag önska ut den, Har jag dig tätt intill 
Tiden står nästan still, det är det största ruset 
Det var så långa nätter, ännu längre dagar 
Satt med telefonen undra om du tänkte svara 
Men jag ska inte klaga, Tjorven tätt intill 
Du ligger nästan still, i sjukhussängens lakan 
Jag hade tusen frågor, ska jag räcka till 
Vi trodde du fick komma hem, det blev en vecka till 
Jag packar väskan din, åker genom stan 
Så då ses vi snart, lägger mig tätt intill 
Det e inte alla som får chansen o visa kärlek på detta sättet 
Inga och, men, eller, kanske för vi bär det på det bästa sättet 
 
77. KWAAI - Badman (Transkriberad)  
Badman har ingen chans i min liga 
genom öken ska jag fortsätta skina kom kom testa mig 
 
--- 
 
Fett speedad vi har aldrig nånsin varit blyga 
flyger över världen till Afrika 
Rika västerländska män och --- 
jag ska svika, börja gipsa ditt --- peakat, inte än peacock ---  
Var i studion och målar mästerverk på frihand 
I --- eller I-land fri man högutbildad 
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--- fan jag har din hand 
 
Badman har ingen chans i min liga gonna shoot you one time with my 9mm 
 
Glider du med vapen i din hand  
spelar det ingen roll om du är badman eller polisman 
du har inte en chans mannen jag synar din hand 
kalla det för --- kalla det för ---  
bara rädda ögon siktar på sin bror 
hur sover du om natten när du sviker hennes ord 
din mor som gav dig liksom del av samma blod 
hoppas du kände smaken av hennes tårar på ditt bord 
 
Badman dra iväg ja dra iväg någon annanstans  
våga aldrig återvända du har redan fått din chans 
så låt mig andas let me breath let me go let me live 
let me play let me sing 
 
78. Looptroop Rockers - Den obekväma tystnaden 
http://svenskalyrics.se/looptroop-rockers-den-obekvama-tystnaden-lyrics/ 
 
Jaha nähä jaha nähä mhm 
jaha nähä jaha nähä mhm 
jaha nähä jaha nähä mhm 
joråsatt joråsatt för fan 
 
Nervösa blickar hur kunde det bli så fel 
skruva på dig litegrann skruva lite mer 
allt blev uppochner, inte som det var tänkt 
en liten groda hoppa ut och här står du och skäms 
mest för alla andra också hörde då 
din lilla apajävel nu ska du få smaka på 
men sånt får man ju såklart inte säga högt 
i pk-sverige böglobbyn kommer alltid först 
du ventilera ju bara lite om feminism 
kan dom aldrig slappna av det blir så jävla trist 
har fått för lite kuk det fattar vem som helst 
vi noterar intresserat, önskar trevlig helg! 
 
Jaha nähä jaha nähä mhm 
jaha nähä jaha nähä mhm 
jaha nähä jaha nähä mhm 
joråsatt joråsatt för fan 
 
nej men hej hej men nej 
snurrar runt kanske är det lugnt om jag vänder mig 
bad en stilla bön att du glömt att du känner mig 
men det verkar kört, faran närmar sig 
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blev lite småstelt så fort du vädra din åsikt 
smög sig på som snack om vädret vid lågtryck 
jo precis absolut det är så det är 
tiden rinner iväg jag borde nicka hålla med 
instämmer självklart du har så rätt, 
om alla vore som du skulle världen va perfekt 
men kanske skulle det ändå trots allt bli bäst 
om du kunde överväga att hålla din käft 
 
nervösa blickar hur kunde det bli så fel 
skruva på dig litegrann skruva lite mer 
skruva på dig litegrann skruva lite mer 
skruva på dig litegrann 
den obekväma tystnaden sprider sig 
har inte hunnit blivit modiga av spriten än 
lite spänt nån drar nått slitet skämt 
låter det passera som att inget hänt  
pallar inte ställa till värsta scenen än 
”jag visste inte att bob marley levde än” 
mm sjukt likt det måste vara nåt sjukligt 
lite som tourettes 
så peka lite mera har din kompis sett det 
att jag just kom in på festen 
en millisekund från att bara ta på dreadsen 
som om du har glömt krav på etiketten 
skulle vara lugnt om du hade respekt men 
jag vet hur du är och jag ser vad du tänker 
”är du en sån där vegan eller?” 
bordsplacering hamnar bredvid nån notarie 
”jaha musik kan man leva på det?” 
har sjukt svårt att relatera till er och ömsesidigheten är smärtsamt uppenbar 
”skalu gö nälu bli vuxen la?” 
 
79. Mange Schmidt - Håll käften del 4 (Transkriberad) 
Va fan äre som sker här jag vill fan höra mer här 
Tomas Rusiak Mange Schmidt Eye N’ I 
DJ Vietnam fet stil hela dan 
det går liksom inte att stoppa beaten  
loopa om skiten du kan inte stoppa eliten 
det här är rader från en vässad tunga jobbar oldschoolstil men jag peppar unga 
vi ba drillar både tjejer och killar du känner dig själv 
det här är stilen du gillar 
ni behöver inte vänta ni får det serverat 
ni behöver inte hämta det blir levererat 
jag jobbar med dom bästa lyssna du kommer älska  
till och med dina föräldrar blir frälsta 
hata om du vill kommer aldrig kunna styra det 
--- Eye N’ I håll käften del 4 



143 
 

 
ja liksom ba surfar på beatet som det här va ja stod i kjol 
och jag tror det är bäst för MC så det jävligt cool 
för det här är Eye N med stil fet som en meteorit  
och MCs biter sig i läppen i vild panik 
men dom frågar vilka är det som tågar fram 
håll käften, det är namnet på vårt band 
jag är ultramagnetisk som Cool Keith och Tim Dog 
gör det här för en handfull dollar 
MCs är lost i skit som är copy --- 
flippa kicka rimes ni vet resten 
höj volymen på festen 
När jag flowar showar loss som Tom Jones från scen i Las Vegas 
försök och lär dig nånting nu  
memorera hur jag gjorde senast när vi låter micken gå runt 
åt samma håll som sist det här är Eye N I Rusiak Mange Schmidt 
 
Jag representerar på gatan grabben med micken i labben 
ett par urslitna jeans mitt-fingret i handen 
jag rockar hela ditt hiphop-clique med steez 
ingen slår håll käften på fingret när vi trivs 
jag tar mig runt i flippflopps när det hettar 
en aningen packad när jag rappar och berättar 
när hövdingen klipper fredspipa på din ö 
Långholmen hornstull ser mig på en ö  
tacka Mange för fet hiphop kultur 
när han glassar och blir giftig och talar ut  
så vem e han glider med en gangsterbrud 
Eye N I Svenne vem Rusiak oljud 
Tacka fan för Vietnam när han cuttar upp skiten 
och då snackar jag inte om den vita stenen eller biten  
och till alla dom som stack som en myra 
skål med en bira håll käften del 4 
 
Får inte glömma bort att hylla vissa som har visat vägen 
det här är inget nytt svensk hiphop äger 
ADL vi skiter fortfarande ”het miss” 
minns jams på frysen ni som vet ni vet 
Cherno är i mina ögon kung hela solna possen är fan fortfarande tung 
DJ Will-Rock Uppsala på kartan  
Large langar beat å håller skiten på gatan och nu när jag är äldre och ser tillbaka 
ni som öppnade upp dörrar så vi andra kunde haka  
dukar upp en buffe vi käkar hiphopkäk 
backar dagens kungar typ Nimo och Näääk 
det finns massa fler jag kan prisa 
men det finns en massa fler som har mer att bevisa 
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80. Vic Vem - Förlorad ungdom http://lyricstranslate.com/en/vic-vem-f%C3%B6rlorad-ungdom-
lyrics.html#ixzz2xjYqeLYN 
 
Drömmer om dom tider som jag aldrig fick se 
Och på dom gamla korten står jag aldrig bredvid 
Min gamla klass sjunger "Vi har tagit studenten" 
Och jag är i gränden, jagad av bängen 
Gamla vänner skålar över saker som händer 
Och jag är bland gängen, på gatan och säljer 
Det fanns stunder då jag tänkte, det kunde vara bättre 
Jag tänkte vad jag kände för att klara, stressen 
Mycket som kan hända nu, måste fixa pengar nu 
Myndigheter, LVU, snälla Gud, hjälp mig ut 
Fast i en bubbla, kommer alltid att undra 
Hur det hade vart om vi hade fått va unga 
Inte så jag tänkt, min inre vision 
Var inte att bli inlåst på institution 
så jag stack, med samma gamla snack 
Blocket.se, andrahandskontrakt 
Skillnad på en soffa och en säng 
En bostad och ett hem, en kompis och vän 
Dessa saker lärde mig som ung att bli man 
Ändå svårt att acceptera, min ungdom försvann 
Gråter inte längre 
Låter ingen se det 
Men såren dom är med mig 
Min ungdom 
Förlorad, förlorad, förlorad 
Gråter inte längre 
Låter ingen se det 
Men har sorg i mitt leende 
Min ungdom 
Förlorad, förlorad, förlorad 
Jag skriver för min bror, som är kvar där jag brukade bo 
Tjugotvå bast med sin sjuka mor  
Han är ett lutande torn för allt som han har gått igenom  
under ungdomen har fått honom att sluta tro 
Samma gamla pappa stack så han fatta snabbt 
Han hoppa av i andra ring och börja langa hasch 
Såg sina vänner ta studenten när han åkte fast 
Bakbunden mot en ainabil när allting brast 
Han tog sin plats i ett gäng med dom stora och sa "skit i mig, jag är ändå förlorad" 
Problemen haglade, kronofogden jagade 
Skulder upp till öronen och hela världen hatade 
Gatan var den enda som förstod han 
Och alla andra som fått ungdomen förlorad 
Gatan var den enda som förstod han 
Och alla andra som fått ungdomen förlorad 
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Gråter inte längre 
Låter ingen se det 
Men såren dom är med mig 
Min ungdom 
Förlorad, förlorad, förlorad 
Gråter inte längre 
Låter ingen se det 
Men har sorg i mitt leende 
Min ungdom 
Förlorad, förlorad, förlorad 
Pappa gav mig verktyg innan han låstes in 
Fick lära mig att använda dom själv 
Jag växte upp bland kriminella, pundare  
och själv var jag en blandning av dom båda och jag skäms 
Men ändå inte 
För jag var ung och lika dum som du säkert var 
Men ändå inte 
Lite värre än så och ärren består 
Även fast såren har läkt så värker dom ändå 
För branden tog min ungdom, mina vänner och mina lungor 
Jag hängde runt i klungor med grodor på våra tungor 
Och var det nån som sa nått så reagera vi med våld  
Tills polisen kom 
Socialen ville ta mig, bängen ville ta mig 
Fienden gav mig kniven, men Gud ville inte ha mig 
Men jag lärde mig inget av det 
In på kåken efter rånet, av misären blev jag galen 
Bilder jag ser, smärtar en del 
Och förr var den i bitar nu är hjärtat mitt helt 
Fast denna världen är skev, ja hela världen är det 
Men vi lever och lär tills vi drar dit stjärnorna är, yeah 
Gråter inte längre 
Låter ingen se det 
Men såren dom är med mig 
Min ungdom 
Förlorad, förlorad, förlorad 
Gråter inte längre 
Låter ingen se det 
Men har sorg i mitt leende 
Min ungdom 
Förlorad, förlorad, förlorad 
 
81. Stor - Psycho 
http://rapgenius.com/Stor-psycho-lyrics 
 
Staden är min enda vän, den gör mig sällskap på vägen hem 
Min söndags-blues, en vissen ros i cement 
Tomma glas, askkoppen är full de verkligheten 
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Hittade ditt foto när jag städa lägenheten 
Svär du va den sexigaste saken som jag sett 
Blickar som gillette, sylvass inte lätt 
Att se på våran relation, och reflektera 
När din göt guppa upp och ner och höll mig distraherad 
Vi gjorde det i hissen två gånger i din port 
Vi gjorde det i taxin var på väg till söderort 
Jag var dummare än Dogge när han hoppa latin kings 
Helt förlorad i din skönhet, men jag var blind 
Du var psycho psycho, buggade min iphone 
Storma mitt hotell på turné som five 0  
Du e hype yo chilla, babe det gick för illa 
Aiit då, du och jag är done ja axx 
 
Jag dog för dig 
Lyssna baby du förstör mig 
Till ett psycho mammas död psycho 
(Alltid i kaos jag behöver en paus man) 
 
Sängen knarrade tills hennes ben darrade 
Så tung, upp i psycho's sovrum 
Var den bästa som jag nånsin har haft, finns inget tvivel 
Men sen kom exorcisten minen, bäst att hämta bibeln 
Gav mig hela världen, hon backa till döden 
Hon skulle sitta kåken, ifall det nu behövdes 
Men kasta ut min tv när jag vart på mtv 
Råka fastna på Beyoncé, då hon jaga mig med kniv 
Så jag lämna lämna, tog en liten vända 
Då du bomba, sa du hade baby som Brenda 
En kudde under magen lurar inte ST 
Hänt mig förr typ, runt 2lax3 jag har vart med 
 
Ey din fucking tönt, va leker du värsta ängeln i din låt för häromdan jag gick in i din lägenhet 
Jag fick veta allt om alla jävla fucking horer du håller på med förståru, din jävla bög 
 
Ey, hacka din facebook när du låg och sov 
Prova tusen gånger tills jag lista ut din kod 
Kriga med blondiner, brunetter och en mulatt 
Typ en hundradel av alla fucking orrar på din chatt 
Flippa ur len, blocka de och loggade ut sen 
Väckte dig med osman och box på kuken 
Och jag fick lugna ner mig för jag va så fucking vild 
Det värsta e, jag vet du har en användare till 
Så jag catcha några bilder när du tagga på turné 
Hitta trosor --- 45, när jag har 53 
Men det spelar ingen roll, för jag vet att du är min 
Vilken göra slut, jag och du för evigt älskling 
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82. Näääk - Vi är kvar här - Remix 
http://svenskalyrics.se/naaak-kvar-har-ft-nimo-ken-ring-organismen/ 
 
Jag vill inte vara här, Jag vill inte vara här men jag är kvar här 
Kvar här lika vass som ett bra svärd en knas värld staden lika hal som en smart gäri 
Tar 3 bloss all in som en speltorsk, jag e helt lost men orten har min rygg om det e nåt 
kör lågfart, sneakar upp som en grå dal, har få kvar, baba litar bara på ett fåtal 
falska fejs jag läser dom som en spådam, som småbarn sluta spela vuxen å gå gam. 
Vem vill, bartender säg fem till, säg vem av dessa hoes vi skall hem till, alla in, 
nu spela roll vem ni är vän till, sen tillbaks till orten höj musiken och sen chill. bror. 
 
Ye , o ja är kvar i betongen brush , skriver några böghooks så para kan gå dubbelt upp, 
33 år utan någon portkod , bara en liten ortkod för djuren i bondgård, 
inget lugnt år grisarna har skumt spår, här i orten är vi alla lika, runt gå. 
slänger några laxar på nån neger som mitt skivbolag  
hookar några bilar nu så zingisar får glida bra  
och jag är kvar så länge dealarna har sexfigurer 
bassar staten ja jag vet de har nån check på luren  
och folket här i orten dom ba golar på  
jag svär på min mamma hit och dit på min stora gård  
 
Jag vill inte vara här men jag är kvar här 
Sex pack bärst fet knatch och ett par järn 
Och om du inte bott här kniv heter cutt här 
Vi kommer från en förort där hash heter zutt läään 
Jag vill inte vara här men jag är kvar här 
Sex pack bärst fet knatch och ett par järn 
Och om du inte bott här kniv heter cutt här 
Vi kommer från en förort där hash heter zutt läään 
 
alla dagar utan pengar känns så långt borta, 
kalla mig SL rullar upp en 08:a 
Konkurrenterna ägnar dom en spottloska, 
bäst du håller mun innan du blir borttrollad 
Fuck varenda artist du köper till ditt CD-ställ, 
har mina ögon på toppen kan bara se mig själv, 
Jag är hungrig, gnager ner till benen (revbensspjäll) 
med varken grammis eller hyllningar från PSL 
Tog en titt på den där skiten och fattade rubbet 
Nu skall du göra det, men få se om du snackar de tugget 
Men redan då jag käkade varma mackor i plugget 
Stod jag där med näsan i vädret, ena handen på pungen 
Vi snackar inkomst, det är inte mer än rätt 
vi snackar 15 år, vi snackar mer respekt 
det här är ledighetsmaskinen det är DBS 
bränner pengar som vi hade en egen sedelpress 
 
kolla stället som ja bor på,  
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ser ba fotspår från min port o dom går fram till min brors gård  
o huset som ja bor i byggdes utav svart tegel  
portvaken shono klädd i svart vaktar trappstegen. 
ja flyger ut o kollar världen i min backspegel  
o ser min gäri lika het som om hon haft feber, 
ja vet det sticker till det blundar så du snabbt ser det,  
näääk du ser mig står på gatan shono som ba fuck regler 
Jag flyger ut igen lagbok kuk i den, du hittar oss i orten där kebaben kostar 20 spänn, 
o shonos jobbar 7-5 försöker haffa sitt och håller blickarna på toppen jag vet vägen kom vi gittar 
 
Jag vill inte vara här men jag är kvar här 
Sex pack bärst fet knatch och ett par järn 
Och om du inte bott här kniv heter cutt här 
Vi kommer från en förort där hash heter zutt läään 
Jag vill inte vara här men jag är kvar här 
Sex pack bärst fet knatch och ett par järn 
Och om du inte bott här kniv heter cutt här 
Vi kommer från en förort där hash heter zutt läään 
 
83. Stor - Cashen i påsen (Transkriberad) 
Damn väckarklockan ringer nu igen jag vaknar någonstans uppe i förorten 
igår jag fucka ur med grabbarna tills huvudet sprack 
Tomma fickor försöker tvinga blattarna dra ut på en jakt 
Jag mötte Salla vid centralen letar spår i terminalen 
vi ser tåget hinner ta den när dom blåser i signalen 
Vart är någon rappare  
han är i vagnen där breve 
tjockt nice alla tre låt oss tagga på turne 
landet runt axa från vår samlingspunkt 
bror det är dags för bax samla parra i en burk 
Är du redo len ladda mikrofonen börja veva den 
alla människor ner på dansgolvet ingen tvekar än 
det är rån från scenfolk ha händerna i luften 
och gussen står och gråter hämta påsen och fyll upp den 
vi flyger över guppen byter bil i nån gränd 
Vi från Chilenska rapmaffian fixar platta igen 
 
Vi säger daaamn 
någon trashade lougen 
knatcha knatchen för det finns inga cash len 
men du måste dra till nästa stad så släng ner parran i påsen 
måste fixa para, måste fixa flos 
daaamn någon trashade lougen 
men du måste dra till nästa stad så släng ner parran i påsen 
 
helikopter flygplan båt och tunnelbana 
skivbolagen skickar undercover står och spanar 
försöker infiltrera men min liga vi är vana  
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bevis går upp i rök som ett kilo marijuana 
--- ingen commo est das 
dom vill göra Donnie Brasco  
var min rapflow no --- 
Letar efter svaga länken i våra planer 
men fuck you kommisarien taggar med mina kumpaner 
ner för E4an fördelar para  
rullar upp med 40 rövare säg Alibaba 
Plus Chilenska psychoguzzar claimar baby mama 
slänger ungen i min famn 
reser land och rike runt för att lägga mat på bordet 
--- är tysta dom med äzi tar upp ordet 
tar gisslan till hotellet dom får stockholmssyndrom  
och när aina kommer är vi redan långt därifrån 
 
84. Carlito - Aldrig tillbaka 
http://rapgenius.com/Carlito-swedish-artist-aldrig-tillbaka-lyrics 
 
Ibland känns det långt bort, men jag vet att det kommer 
Jag vill lämna perrongen, jag vill sväva bland molnen 
Det är det här jag vill glömma, å de kommer jag sakna 
Trött på å drömma, kommer aldrig tillbaka 
 
Trött på alla störda krav, fuck att vara löneslav  
Slita hela dagarna, piskas på något företag 
Föredra skördedag då jag levde ögonglad 
Nu förtiden har jag bara huvudvärk å ören kvar 
Drömmer om chilla I en villa mitt I Manilla 
Stilla, grilla med tjejen 
Jag gillar ligga på stranden å drilla I timmar 
Sen dyka ner I havet som glimmar 
Simma bort mot solnedgången, långt bort från perrongen 
Där jag satt och kände ångest när jag satt å skrev på sången 
Å polisen åkte förbi med sirener hundra gånger 
Svär det blev för mycket var tvungen å lätta trycket 
Så jag drömde mig bort I reklam bilden bredvid cykeln 
Så färgglad å fin till skillnad från grå vyn av 
Betongblock utan nått hopp som känns långt bort 
Nån gång med lite tur så blir vi dom som lyckas dra jackpott 
Hatare fuck dom  
 
Är som Fidel broder, ser bara röken av mig 
när Staten försöker ta mig, inkassera böter av mig 
Jag skakade stöter av mig, duckar snyggt och löper galet 
Över gränsen mitt bränsle tar mig till andra sidan havet 
Där jag kan varva ner inga mer blatte ner 
Stå på dina knän upp med händerna där jag kan se 
Det där är svunna tider brorsan ta det lugnt och glider 
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Puffar på Cohiba, sippar dom och bara lever livet 
Sent i Havanna spelar domino som ingen annan 
Häller ut ett glas på gatan till min och mammas mamma 
Det där är livet jag vill leva, inte det jag lever 
Så skippar ciggen och lägger undan den extra CD:n 
Växlar stegen snabba på hustla många bäckar små 
Rockar mikrofonen medan andra bröder becknar 
Så, vi alla gör det vi kan för att ta oss fram 
Jagar illusionen och hoppas en dag att den blir sann 
 
Ghetto drömmar med stora pengar, stora gash 
Att le åt världen och mötas av att den log tillbaks 
Snabba arabas, dyra kåkar med högt I tak 
Sitter hinkad I trakten och tömmer ett till glas  
En till dunk med sprit skål för en svunnen tid 
Har gått igenom tillräckligt för och täcka hundra liv 
Har gjort skit, sett skit, levt destruktivt 
Folk går I våra spår trampar om en bättre stil 
Mannen, fuck lite fuck lammen 
Drar mig tillbaks lämnar svenska ankdammen 
För ett liv på sandstranden en bit ifrån fastlandet 
Leva och må guld utan guld på halsbandet 
Strävar efter lycka hoppas att nån dag lyckas 
onda ögon --- vill ladda den och bara trycka 
Fortsätter jaga drömmen tills jag drömmen lever 
Visualiserar den dagen tills mina ögon ser den 
 
85. Nimo feat. Newkid - Jag har dig - (del. 2) 
http://svenskalyrics.se/nimo-jag-har-dig-del-2-ft-newkid/ 
 
när mörkret faller över staden 
och allting som finns kvar där 
skuggorna och skurkarna som springer där på taken 
vad du än behöver svär jag har dig 
jag har dig 
vad du än behöver svär jag har dig 
jag har dig 
vad du än behöver svär jag har dig 
som bensin på din eld 
kan vara din för evigt 
eller din för en kväll 
din för ett liv 
eller din för en helg 
du kan få det på ditt sätt 
spotta ut det eller svälj 
kan vara din filt i en stor kall värld 
ska var a din sköld kan vara ditt svärd 
kan vara din fiende bara säg till shono när 
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jag e där med min b måla om din atmosfär 
ibland så ska jag vara mjuk 
ibland så vill hon se tuff 
ibland ska jag vara kall 
tro mig du kan vara luft 
ibland så vill hon älska mig 
ibland så kan hon dra 
ibland så vill hon krama mig 
tills natten blivit dag 
ibland så vill hon skrika på mig 
tills rösten blivit svag 
kasta skit i väggen bara gråta ut ett hav 
ibland så vill hon slita alla mina kläder av 
för när allting kom om kring så finns ingen där som jag 
jag svär 
när mörkret faller över staden 
och allting som finns kvar där 
skuggorna och skurkarna som springer där på taken 
vad du än behöver svär jag har dig 
jag har dig bobo 
jag har dig baby 
jag har dig bobo 
vad du än behöver svär jag har dig 
jag har dig bobo 
jag har dig Baby 
jag har dig Bobo 
vad du än behöver svär jag har dig 
jag hämtar solen på en regnig dag 
skapar djävul skapar nästa dag ett änglabarn 
allt för henne som du vill 
bobo den är jag 
kärlek har fram tillbaks 
som bollen på en tennisplan 
står för henne genom eld och vatten 
hon gråter bara i regnet 
jag ska regna hela natten 
hon skrattar bara i solen 
jag ska skina som i trakten bobo 
vad du än behöver 
bara möt mig bara här trakten 
jag svär 
när mörkret faller över staden 
och allting som finns kvar där 
skuggorna och skurkarna som springer där på taken 
vad du än behöver svär jag har dig 
jag har dig bobo 
jag har dig baby 
jag har dig bobo 
vad du än behöver svär jag har dig 
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jag har dig bobo 
jag har dig Baby 
jag har dig Bobo 
vad du än behöver svär jag har dig 
 
86. AKI - När solen går ner 
http://rapgenius.com/Aki-nar-solen-gar-ner-lyrics 
 
Boom boom, knas bre, skott på hus fasaden. 
Ungarna kör fullt ut dom trampar på pedalen. 
Det går wrom wrom, knas len, 
Ännu en bregaven 
Slummen den e sjuk den smittar mig och gör mig galen 
Ey yo vakna, varning, upplopp i staden 
Folket kokar över tänder eld på riksdagen 
Och massa vapen snurrar runt bland barnen 
och droger och våld har bilvit en del av vardagen 
Ey, jag kan inte sova något mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort 
Jag ser problem under mitt ögonlock 
Jag kan inte sova något mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort. 
Jag kan inte sluta loopa 
Stänger ögonen och ser dom svarta molnen hopas 
Undrar varför vägen ska vara fylld ut av gropar 
Vi växer upp med känslan av att ha förlorat, 
Ser du vart de rotas, 
o jag svarar Tjoja, ser var du ser, 
Yo jag ser hur hatet fordas 
Droger i området ser min broder överdosa, 
Ser du hur dom planerar, kalkylerar varje move, ja. 
Förvandlar oss till bovar 
Mannen, e dom kloka, plundrar dom unga och springer ifrån notan 
Vad ska dom ta vägen nu när gården är skrotad, 
Jotman sitter slagen och hotad, i handklovar 
Ey yo bror ja, jag ser hur små problem blir stora 
Mammas tårar rinner ner från kinden när hon ropar 
Ännu en begraven som dog där han var bosatt 
Vi blundar och slippa se men det går inte att snooza nej. 
För, jag kan inte sova något mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort 
Jag ser problem under mitt ögonlock 
Jag kan inte sova något mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort. 
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När solen går ner, börjar gamarna cirkulera 
Grisarna spanar och vargarna blir flera 
Varmt blod blir kallt när drogerna förorenar 
Vapen blir flera och våldet eskalerar 
Överallt ser man folk som skenar, från centrum ut till stadens grenar 
Själen har blivit bort prioriterad, Men det är ingenting media spelar. 
Yo vi har vissnat in i roten, står här ute o florerar 
där dom lägger upp taktiken hur dom ska spela 
åh vi är ba brickor i spelet, inget mera 
På botten av en pyramid där liv inte värderas 
Åh stress tynger mig som ett ton stenar 
Jag går och väntar på detonera 
Det måste finnas andra sätt o leva 
I mina drömmar ser jag ett folk enat! 
Nej, jag kan inte sova något mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort 
Jag ser problem under mitt ögonlock 
Jag kan inte sova något mer 
Allting går upp för mig när solen går ner 
Kan inte drömma mig bort. 
 
87. Carlito - I våra skor (Transkriberad) 
När jag var liten bruka mamma alltid säga mig 
du måste kämpa dubbelt upp och alltid preja dig 
fram, på grund av din stam, pågrund av ditt namn 
på grund av den du är du vet att världen är kall 
och det finns många som förväntar ditt fall 
så vänta dig --- och kämpa dig stark 
förvänta dig fight ge aldrig någonsin upp så blir allting --- 
Tog dessa ord till hjärtat och dämpa smärtan inombords 
varje gång det hetta jag ville --- 
De sånna dagar då jag brukar fantisera om 
en vacker solig dag när dom blir oss och vi blir dom 
som bestämmer vem vi tar emot och vem vi sänder 
vem som är hot vi krigar mot och bombar sönder  
gör det vi känner och gör det vi vill och lämnar bränder 
men ni --- jag lovar ni är i goda händer 
vi vill ert bästa men kom inte ner till våra länder 
 
För många --- mina föräldrar flytta 
släppt allting för att starta om på nytt 
För många gånger har mitt folk fått fly från  
krig och svält och politiskt förtryck 
jag ser ett gråtande barn helt ensam kvar  
tänk om du va jag, om jag va du 
en bomb i skyn en brinnande vy tänk om ni va vi 
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Häromdan såg jag på tv hur dom jaga blattar  
3 eritianer 2 afganer som dom lyckats haffa 
i en lastbil där dom packas ner som djur och fraktas 
nu har det blivit underhållning för dom kan du fatta 
snacka om modernt slaveri det dom befann sig i 
finns knappast chansen ni kan känna i er fantasi 
hur det bränns hur det känns som --- som ni 
tvingas fly från er by från krig och tragedi 
bara för att komma fram till ändamålet 
där ni bränns på bålen slängs och vägs på vågen 
och om du har otur skickas hem igen din dåre  
--- och herr minister snälla säg till mig 
vad du skulle göra om barnet var likadant som dig 
med samma namn från samma stad samma land 
skulle du skicka hem han eller ta han i din famn 
det är frågan du ska ställa dig för bara ni kan  
 
snälla sig mig vem kan vi klandra 
världen brinner och allt faller samman 
säg mig broder vart ska vi landa  
porten den är stängd så vi fortsätter vandra  
 
jag vet att många lacka känner vrede över sången  
och tänker dumma blattar man tar seden dit man kommer 
regler lagar normer sluta klaga lär er gången 
men själva där ut i världen tar dom seden ut med bomber 
skickar ner uniformer då ledarna håller tal 
om hur man ska leda landet och rädda kvinnor från sjal 
bredda sinnet med bra västerländska ideal  
men minnet sitter kvar på mig när dom hemska dar  
då dom vita predika med allt dom mördade och stal 
säg är det moral, har vi nåt val 
har saker ändrats eller är vi där vi va 
tyvärr sitter vi fast på samma plats där vi va förr 
fast nu har vi dragit hem till dom och knackat dörr 
för o tacka för sist men nu lackar dom visst 
för att vi packat våra saker och vi blivit en risk 
för deras välfärd men snälla säg mig vart vårt guld är 
 
88. Petter - King - HighWon Remix (Transkriberad) 
Gick från kontoret till judith & Bertil Black Shadow 
möter HighWontjackers hookar upp med lilla Namo  
håller stadigt på chatten tappar aldrig kontakten  
lika produktiv som vanligt skriver bangers i kvarten 
ba, bouncar till takten, kickar 16 i trappen 
ey du älskar mitt flow man jag flyter som vatten 
jag dödar dig med blicken kompis checka remixen 
det här är HighWon blablabla 
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sugen på lite new shit sammanträffande Ison är på chicago bullshit 
rappen den är --- klassisk snapback 
kalla mig kung för jag tar ingen backlash 
sånt gör bara du där Highwon fille och Ice oh  
det klingar gått från låtar nu är det ord som jag stimmar 
Handling för mitt tal det är därför jag aldrig spikar 
dödar som självmordsdörrar på en likkista jag är King 
dom kallar mig underskattad 
för dom vet jag är en kunglighet 
Petter han fattar med Highwon det blir en tunglighet 
I din mun har haft vårt namn sen 13 år tillbaka 
och del av kakan tar vi nu vi vakat över gatan 
 
hjälp dig ta dig tillbaka dit 
vapendragare vana vid 
hatare i omloppsbana kapar deras luft det är klart dom blir 
strypta tills den är vit men den här går ut till ortenungar 
ristat i sten för scenerna vi är alltid i ortenkungar 
 
Behöver ingen makt för o känna mig stor  
mitt kungadöme kommer inifrån bror 
det här är King, dom kallar mig för lilla men jag känner mig stor 
lilla är tung så håll käften bror  
du kan kalla mig King, du kan kalla mig King 
 
Det här är Hihwon Kings jag är en Highwon King 
ingen flash ingenting men broder kronan är min 
kör hela vägen fullt ut, ingen paus ingen broms ligan tar sig upp bror 
vi gör kaos ingen konst, ingen tar det lugnt nu 
lyfter som en galning, ta det som en varning 
slå upp dörrarna vi ska in kör all-in 
se mig jaga drömmen med mitt folk omkring 
vi hade normen ingen broms så nollor blev nånting 
det står skrivet där på himlen om min brorsas skinn 
vi gjorde nåt av ingenting mannen benim är King 
 
du kan se min attityd i bilen med lådor sprit 
jag glider mår som en G har slitit för att nå hit 
nu skiner vi på scen bror spela roll vilken 
--- med legender på micken 
det här är grillat från orten gick direkt ifrån porten 
utan para till bröd till att kunna ta allt på kortet 
kolla allt vi har gjort från att inte ha nånting till allt det här 
kalla mig King kalla mig  
 
Gick från ingenting till allting kalla mig King 
Det finns nåt i mitt inre som har gjort mig till King för 
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för ligga dubbelupp det jag lägger upp skrämmer upp folksamling 
--- Highwon Petter lilla Namo går till handling 
folk glor men jag rullar blir tysta ni kan kalla mig döden 
vi blöder samma blod bror hör alla dina böner 
behöver ingen makt för att känna mig högre 
våra öden går ihop så vi möts framöver 
 
89. Kartellen - Lilla flicka - Stress Remix (Transkriberad) 
 
Så ensam och så fin  
så svårt att känna värdet i ditt liv 
när allting är så svårt 
och du får kämpa för att orka gå 
och så orkar du inte mer 
gråter när ingen ser 
måste livet va så här 
 
Lilla Flicka 
Din verklighet var så svår 
Försökte så många år 
Bara gud vet hur det går 
Lilla Flicka 
Din verklighet var så svår 
Försökte så många år 
Bara gud vet hur det går 
 
Alltid på din vakt 
höken spanar dag som natt 
beredd på att ha gjort något fel  
och så rädd att din mamma inte ska finnas mer 
och så orkar du inte mer 
gråter när ingen ser 
måste livet va så här 
 
Lilla Flicka 
Din verklighet var så svår 
Försökte så många år 
Bara gud vet hur det går 
Lilla Flicka 
Din verklighet var så svår 
Försökte så många år 
Bara gud vet hur det går 
 
Mascaran rinner längs bägge hennes kinder 
blekta minnen börjar eka därinne 
flashbacks skimrar förbi utan förhinder 
tårar smakar salt imse vimse spindel 
splittrad och trasig sett allt förstöras 
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sett mer våld än än flicka bör göra  
efter regn kommer sol 
hon hittar ut från dimman  
hon kommer inte sluta som den andra lilla flickan 
 
kämpar för att finnas pallar inte mer 
orkar inte springa säger inget mer 
kämpar för att finnas pallar inte mer 
men jag tänker ändå kämpa 
för jag vill se så mycket mer 
 
90. Yemi - Netflix (Transkriberad) 
Allt jag gör är --- 
Jag har sagt det sen 2011 
--- är ute här och flexar 
--- guldringar 
spelar in hemma med --- 
--- känna bruset 
 
Min familj är Jetson 
framtid progressions på sessions knullar resten  
din klick ser ut som Pettson i den här jävla smittar som pesten 
baskillen med mäsken flaska sprite mixa ner som kompressor 
handen på mina bollar som ernst ketchup  
baby låt mig va mellan dina stycken som intermezzo 
bli inte ledsen om jag inte ligger i sängen i tid för breakfast  
jag hänger på tuben som metro slänger upp nya texter 
 
Ring inte oss vi ringer upp dig  
du vill hänga med --- smala sussie 
jag kränger bas gänget och jag mina guards 
en ängel gabriel med vingar därbak 
skapar en låt som heter Ikaros med --- och spark 
fuck kung jag är president som Kennedy var b-back 
Kendrick Lamar på tal om Kennedy och --- genesis 
flyr till Los Angeles döden till --- musik 
Fuckar inte med er om du inte nån jag känner bitch 
jag faller ner nej det är sånt som inte händer bitch 
fast här uppe 127 timmar utan räddning  
--- ropar Jenny men mitt namn är --- 
hänger ute med några fucking chicks som gillar sprit 
dom gillar min skit jag hoppas att dom gillar ---  
Du taggar hem och öppnar 9 Carlito flyg 
ditt liv är diabild mitt liv är som en biofilm 
du får kicken så du va --- 
jag hade några gussar sa du va äcklig 
jag hookar just upp netflix  
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jag taggar hem till din --- kollar skräckfilm 
 
91. Tommy Black - Rökringar (Transkriberad) 
Fan va alla jagar mig alltid är det nåt på gång 
räkningarna staplar sig jag skjuter på det tills imorn 
säg hur vi får lugn och ro säg varför vi tog slut 
formar munnen som ett O tar ett bloss och blåser ut (ringar) 
 
jag skulle vart och jobbat men gick hem lite tidigare 
mest för att min dag blir mycket smidigare 
plus jag skulle skriva lite 16 timmar mixtape 
dom som skulle ha det klagar nästan som det ä mitt fel 
jag skulle hjälpa nån han ringer hela tiden 
pallar inte svara önskar att man kunde maila skiten 
i horisontellt läge vill jag leva livet  
vissa tycker pengar är värt mer än deras frihet 
vilka idioter och det finns idiiter 
ringer upp och har problem han sitter mitt i skiten 
han har blåst nån som nu vill ge ett stick med kniven 
jag rör mig tji i milliliter eller i millimeter 
inga skyldigheter  
jag kan ha alla brev från myndigheter till tapeter 
efter om spliffen ligger bredvid 
och kanske byta kanal om jag hinner med det  
 
jag sitter som en kung baby 
rör mig härifrån ??? jag är lugn baby faller inte för grupptrycket, fuck it 
låt dom snacka dom säger inte så mycket  
jag gör inte så mycket  
ärrad från livet sitter så jag inte sprättar stygnen  
flippar kanaler blåser rökringar  
på soffan ensam jag tänker på vem ska jag ringa 
inga kroner det blir TVn och affischen av Bruce Lee med karatepinnar 
men igår är idag är mina syskon likadana 
knackar på dörren vem stör min vinterdvala 
sällskap skulle va nice  
sitt ner och prata men det är inte rätt tid punkt 
shunno blir bortschasad hey det blir inget 
det lugnt bror gå du jag står för finliret 
luta sig tillbak chilla det är livet 
en stressfri mode inga överväxta egon 
blåser bort dom när jag ser dom  
 
Mo dom rycker mig i rockärmen dom drar i mig 
min telefon går varm någon vill ha tag i mig 
svarar luren där jag ligger naken  
säger att jag sitter mitt i maten som det vore 90 talet 
om jag får lite mera gjort så är det lukrativt 
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men jag har redan fullt sjå med att gå upp i tid 
när ni pratar låter rösterna som dubblad speed  
jag hörde nåt på nåt verb på nåt substantiv 
jag gör aldrig någonting som jag inte kan skjuta fram 
lyfter inte ens ett finger som en bruten arm   
ni som nöter hela tiden gör det utan skam  
och kollar 8 timmar i sträck på naturprogram 
ibland kan det moderna livet va för intensivt 
ville bara egentligen få leva ett simpelt liv 
så föreslå mig inget impulsivt  
jag är sjuk nä jag sover kort och gott, jag har inte tid 
 
92. Petter - Början på allt 
http://svenskalyrics.se/petter-borjan-pa-allt-ft-eye-n-i/ 
 
God morgon! 
Denna morgon är början på nått nytt 
Början på nått nytt, nytt, nytt, nytt, nytt, nytt, nytt 
 
För det böjar med att klockan slå, så jag väcker hela huset 
pundar koffein för jag är fast i ruset 
medicinen fanns såklart i bruset 
ställer mig i solen för jag saknar ljuset 
jag är galen, väldigt vaken 
följer mina listor för att klara av dagen 
denna morron får mig känna mig fri 
harmoni i mitt liv vill att tiden ska förbli 
 
Denna morron är helt vanlig magi-gi-gi 
allt är annorlunda från igår kväll 
får tillbaka förmågan att skratta hi-hi-hi 
slutat, slutat att slå på mig själv 
så gråben jag har hjulben bi-bi-bi-bi 
för jag sprungit runt i cirkel 
men nu nu nu ser jag klart för första gången 
och jag checkat ut från mitt illusionshotell 
 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
det har känts i varje andetag 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
jag går i takt med hjärtats slag 
om du kan så kan jag det 
finns inga gränser kvar 
vi ser en ny dag komma 



160 
 

det e början på allt 
vi känner det i luften, för varje steg vi tar 
vi ser en ny dag komma, det e början på allt 
 
Så låt mig backa tillbaka bandet till 1992 
jag var 15 år hade mycket tid ensam i mitt pojkrum 
så jag träna på rhymes, ??? scenario ??? remix 
och lekte jag var rapkung 
framför spegeln låt oss styra seglet 20 år framåt 
livet är helt annat, men likt förbannat 
för imorse så kändes det likadant 
alla tvivel, alla hinder bara försvann, försvann 
 
Mellan himmel och hell, varje morgon och kväll 
all-in när jag går in kan inte hindra mig själv 
för när skiten går ner jag bara bryter ben 
men denna morron jag bara flyter med 
för, jag är hyper, jag är aktiv, 
jag är rakt igenom kaklet med ett fuck driv 
du kan slå mig, trampa på mig 
spelar ingen roll för jag klyver atomer 
(Petter och Eye-N-I): 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
det har känts i varje andetag 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
denna morron är början på allt 
jag går i takt med hjärtats slag 
om du kan så kan jag det 
finns inga gränser kvar 
vi ser en ny dag komma 
det e början på allt 
vi känner det i luften, för varje steg vi tar 
vi ser en ny dag, det e början på allt 
Eye-N-I: hööru du du du 
Petter: Aha, Yo Eye-N 
Eye-N-I: Om du känner den här känslan som jag känner precis just nu 
Petter: Jag somna på fel sida, men jag vakna på rätt 
Eye-N-I: Exakt! frågan är vad vi ska göra med den 
För det finns inga gränser kvar 
Samtliga hinder är undanröjda 
om du kan så kan jag det 
finns inga gränser kvar 
vi ser en ny dag komma 
det e början på allt 
vi känner det i luften, för varje steg vi tar 
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vi ser en ny dag, det e början på allt 
 
93. Carlito - Krigarsjäl - Remix 
Här krigar vi från morgon till kvällmamma fostra ingen bengalo, en riktig rebell 
välkommen, våran värld är en cell där vi krigar för att fria våra själar, min vän 
här kämpar vi från morgon till kväll 
för o befria våra själar, min vän 
 
Jag har en krigarsjäl, Mapuche-blodet rinner inne här, innebär, 
ger aldrig upp tills jag vinner, svär.  
sinnet är, fritt, så stick med din militär 
rytmen och rimmen är byggt upp på minnen när 
mitt folk levde i frid med Moder jord 
och gick stolt utan att kräva sin broders blod 
men nu mördar man för olja dödar allt och stormar 
kvinnor o barn i byn man försöker bomba 
yes, de priset för cityillusionen  
där man bygger vapen för o mörda miljoner 
döda zoner, av betong skörda kloner 
men krigarna, de vibar till befriande toner 
 
Här krigar vi från morgon till kväll 
mamma fostra ingen bengalo, en riktig rebell 
välkommen våran värld är en cell 
där vi krigar för att fria våra själar, min vän 
här kämpar vi från morgon till kväll, oooh 
för o befria våra själar, min vän 
 
Jag har en krigarsjäl, som föddes i en annan tid o värld 
fri och värd, mer än guldet som de rika bär 
lika lärd, som vetenskapen som de vita lär 
för vetenskapen kommer från de skisser som vi rita där 
i Anderna, Mexico, Mali, Persien och Egypten 
kärlek o respekt va något som glömdes i flytten 
respekt för Moder jord, kärlek för syster o bror 
men brorkärleken becknades iväg på auktion 
för en billig fucking slant , så min väg är militant 
för o fria alla bröder som lagt själen i pant 
de sant, de Salazar, vi e kungar inte tjuvar 
alla mina bröder bär en krona under luvan 
 
Gud, låt mig fria min själ, innan det är tid för mig att ta farväl ooh, 
låt mig rena min själ, innan du tar mig från denna väld 
 
Här krigar vi från morgon till kväll 
mamma fostra ingen bengalo en riktig rebell 
välkommen våran värld är en cell 
där vi krigar för att fria våra själar, min vän 
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här kämpar vi från morgon till kväll, wooOOOooooH 
för o befria våra själar, min vän 
 
Jag har en krigarsjäl, brorsan på morsan svär jag krigar väl 
som kvinnor i Eritrea, finnar mot moder Svea 
det här är stridstack, inte gjort för hippsnack 
det här för en urban gerilla mot en krigsmakt 
tclick clack, rikta mikrofonen o de gitt snabbt 
ge mig ett par trummor från västra Afrikas 
å ska jag till och med de mest apatiska 
med eld som jag spottar, mot den jag blottar 
Exxon, Lundin, och Shell, bojkotta 
jag skriver från min cell, motell 08 
i 141 direkt från djungeln 
där pakten mellan lejon och schakalen e bunden 
 
Här krigar vi från morgon till kväll 
mamma fostra ingen bengalo en riktig rebell 
välkommen våran värld är en cell 
där vi krigar för att fria våra själar, min vän 
här kämpar vi från morgon till kväll, woOoOoOohhHHHH 
för o befria våra själar, min vän 
 
Gud, låt mig fria min själ, innan det är tid för mig att ta farväl 
ooh låt mig rena min själ, innan du tar mig från denna värld 
 
94. Movits! - Nitroglycerin 
http://svenskalyrics.se/movits-nitroglycerin/ 
 
Hade jag väl fjädrar 
hade jag väl vingar 
hade jag väl flugit härifrån 
hade jag väl pengar 
hade jag biljetter 
hade jag nog suttit här ändå 
aldrig så enkelt 
tänjer nog på gränser 
om bara tiden kunde gå 
en dag i sänder 
en dag för länge 
2 dagar nämre en psykos; 
Som en vandrande vapenindustri 
bombhot riktat anonymt 
som jag behöver bedövningsmedicin 
i volymen av hela stuteri 
som en cocktail blandad på bensin 
som musiken på allt för hög volym 
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Spränger mina lungor som jag sitter på en bomb 
som jag springer brinner inne eller drunknar i ett hav 
andningen oregelbunden kan nog bli min sista rad 
kippar efter luften 
hjärtat slår ett extra slag 
känns som 
Nitroglycerin 
för mycket nikotin, 
som jag ligger bunden under bödelns gilijotin 
koppar koffein 
allt för kort stubin 
--- som Tel Aviv & dynamit 
 
Som jag redan har gått genom väggen 
när det inte funkar nå längre, 
som jag redan har bränt mig på elden 
som du skulle ha krängt mig tabletter 
men ingen fuckin’ zombie på 
barnförbjudena 
farmacevstika 
mer en en kombo av 
hypokondriska 
bortförklaringar 
psykologiska 
berg & berg o dalar 
ljudet av en bomb som tickar 
som känslan när revolvern klickar 
kniven i din innerficka 
i skenet av en svavelsticka 
känns som att du nästan svimmar 
feelingen när ljuset dimmas 
 
Som en inre splittring 
Fifty fifty 
Ted Kazinsky 
Oklahoma city 
som jag tagit nått giftigt 
hamnat mitt i 
ångesten ikväll som i morgonbitti/ 
för vart ska ja fly när helvete brinner i mig 
andas djup du inbillar nog dig 
stroke på hjärnan i 10:or och 5 
spelar sorgesånger på min ryggradsflöjt 
glycerol & salpetersyra 
i burkarna på badrumshyllan 
känns som att du nästan spyr 
för länge sen du vart på fyllan 
smäller om ja skulle spilla 
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skulle inte gjort nån skillnad 
 
95. Zacke - Minicall (Redigerad) 
http://www.zackemusik.se/minicall/ 
 
Det piper på din minicall, det piper på din minicall, det piper på din minicall 
 
Packa pappas kappsäck med ölen 
vingla som sju sjösjuka sjömän 
minicallen piper, vad är det du behöver? 
ja, jag är nog den personen du söker 
kalla mig stjärna, du kan kalla mig dawg 
jag var först ut i rymden lite som Laika boss 
så kolla nu vill dom ju alla se mig ramla av 
ni kan wish upon a star när stjärnfallet är klart 
apoteket idag det är så ortodoxt 
så bokstavsbarnen dom får snorta koks 
men jag får nog aldrig någon soppatorsk 
Don Quijote, Norrbotten, botten opp 
som gummibollen kommer alltid tillbaks 
en blandning mellan M.A. Numminen och hård MMA 
slå en väderkvarn, mannen det här är vägen tillbaks 
till fuckin skills, du hör det piper på din minicall 
 
det piper på din minicall, det piper på din minicall  
det piper på din minicall, det piper på din minicall  
 
Jag blev skickad till rektorn som ung MC 
jag lämna spår i korridoren mina tunga steg 
och skrev dikter med blyertspenna som beundrarbrev 
gick genom vilda perioder men har lugnat ner 
det finns inte mycket som hände som inte var bra 
för allting är ingredienser i den jag är idag 
från blyg till dryg, till helt lös, glöd till fyr, a till y till ö, från död till liv 
så vi tar det för vad det är men tar det inte för litet 
fick lillfingernageln men slukade hela biten 
du kan fånga dagen jag låser in hela året 
det här är planlösningen, placeringen av skåpet 
länge skånepågen vandrar på våran jord 
innan jag skickas ner till platsen där lågorna bor 
rimmar vartannat ord, hinner komma på något stort 
och skickar telefonnummer till varenda person 
 
I Malmö sa man minicall i Lund sa vi beeper 
man var coolast ibland polarna förvirra polisen 
och för den som ingen aning hade var det väl mystiskt 
men jag sa fan ingenting om jag inte pratade rytmiskt 
Anita, en av många brudar jag haft 
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sen var det Siri men det var nog bara kul för nån natt 
vem pallar lyssna på den bruden med sitt fula snack 
den där Zacke är sjuk med sin rap 
 
96. Tjuvjakt - Tandtråd  
http://svenskalyrics.se/tjuvjakt-tandtrad/ 
 
Swagger like Obama flow fatter than your momma 
Always in the Volvo, never in a Honda 
I get arrested every week 
For my killer flow 
And snorting coke 
From the tits of magazine centerfolds 
I’m raps only hope 
In the lab, blowing smoke, coke flow 
Every time you hear it you will overdose 
Wake up drunk 
With a fat bitch in my bedroom 
If I keep going like this 
I’m probably dead soon 
So high, I see a red moon 
So drunk, I’m puking in the rest room 
Spitting at reporters in the press room 
Showing girls the dress room 
Then call it ”the undress room” (show me your titties) 
 
För varje seger som jag tar 
Blir det någon mindre viktig som syns användbar 
Kommer att göra bilden klar 
När jag har passerat målet finns det ingen kvar 
För varje seger som jag tar 
Blir det någon mindre viktig som syns användbar 
Kommer att göra bilden klar 
När jag har passerat målet finns det ingen kvar 
 
Dem kallar mig tydligen stöddig 
Men ärligt talat, varför ska jag vara ödmjuk 
Dricker rödtjut på en vardag, ingen fara 
Håller fanan högt som om det vore olympiska spelen 
Jag fäller krokben för dig 
Utan att bryta någon regel och plockar hem segern 
Alltid vart så att jag inte går in på för mycket detaljer 
Men jag kan säga med nacke den börjar ta stryk ifrån alla vunna medaljer 
Du vet att jag alltid vart den bästa rapparen I staden 
Troligtvis därför som jag klippt den bästa guzzen här I staden 
Bucklan I handen jag håller den högt 
Jag står på prispallen och känner mig störst 
För segern är min och förlusten är din 
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Och jag firar med ekl för att släcka min törst 
Alltid gjort det på bästa vis 
Vill du ha revansch, ja då testar vi 
Du ställs mot den bästa 
Du fälls av den bästa 
Jag går som på räls mot dem flesta, ky 
 
Behöver inte presenteras 
För dem vet mitt namn 
Känn för att tänja på gränsen 
Men när det kommer till micken 
Eller när jag kommer med dicken 
Brudarna faller som dominobrickor 
Jag är aldrig på semester 
Fråga hela Sverige 
Arvid är den näste, Arvid är den bäste 
Hostar för mig själv 
Så va hoesen gör ikväll, spelar ingen roll 
Lever för mitt folk 
Så länge mina boys har min rygg 
Känner jag mig trygg 
Och vännerna har betytt väldigt mycket 
När jag spytt väldigt mycket 
Och till min damn mamma för att hon sytt väldigt mycket 
Jag brukade pajja jeans men det blev snyggt när hon sydde 
Och så länge hon älskar mig 
Behöver ingen annan, annan mamma 
Stanna så ska du få se på jävlar anamma 
Jag står längst fram, I ett segertåg 
Jag kommer bli the one 
Och det bettar jag min heder på (OW) 
 
97. Looptroop Rockers - Hårt mot hårt 
http://svenskalyrics.se/looptroop-rockers-hart-mot-hart-ft-cleo/ 
 
Sätta hårt mot hårt som innebär sätta hårt mot hårt 
E så sjukt trött på att bli spottad på 
 
Dom säger Vem ska du va, vem ska du bli? 
Du kommer inte bli nånting om du inte blir som vi 
Så de e bara att hålla käft och lev ett liv 
Utan alternativ rätta in sig i ledet 
Stick inte ut gör inget väsen av dig 
Du är ett nummer, en streckkod och de läser av dig 
För att hålla dig i schack, 
för att hålla dig på plats och vårat land intakt 
Så dövörat på ingen tvekan, 
De vågade aldrig leva ut dom var fega 
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Rädda för kvinnor, för färger, förnekar 
Sina misslyckanden står där och pekar 
På någon annan för att sparka neråt 
Men du är inte skyldig nånting vi ser dom 
Små människor sårade egon 
Hatar att du vågar hålla käften mer sånt 
Och du behöver inget tillstånd för att ta ton 
För att förändra din situation 
Ditt vapen är din ambition och dina drömmar är din ammunition 
 
Sätta hårt mot hårt som innebär sätta hårt mot hårt 
e så sjuk trött på att bli spottad på 
 
Folk e trött på skiten, trött på att slita för inget, trött på politiken 
Trött på politruken, de håller oss i mörkret 
Trötta på bostäder fulla med fukt och med mögel 
På att alla ska se ut som en 
Lära ungarna att ingen av dom duger än 
Längtar till kniven betalar för en sjukhussäng 
Och skär bort all din karaktär min lilla vän 
Och de snackar om politikerföraktet 
Men gör det tydligt att det riktiga föraktet 
Utövas av dom som sitter där på makten 
--- mosar oss som är på marken men vi tänker 
 
Sätta hårt mot hårt, sätta hårt mot sätta hårt mot hårt som innebär sätta hårt mot hårt 
 
Trötta på att bli bedömda utifrån sitt kön 
Göra dubbla jobbet men bara få halvlön 
Och när det sjuka anses vara det normala 
Trött på män som ska föra våran talan 
Du kan kalla mig en feminist! 
Kalla mig vad du vill för det säger shit 
Vad jag tycker om saken är klar 
Inte värt att skriva några fucking bars så vad? 
Men jag hatar på saker och ting 
Att vi väljer att blunda för kraven som finns 
Man kan undra vad det innebär Att bli behandlad som mindre värd 
Vet du vad jag fått höra sen dag ett? Om och om och om igen sen dag ett 
Att jag är bra för o va tjej, att jag e bra för o va fucking brud 
Så trött på att sätta hårt mot hårt Jag e så jävla trött på att bli spottad på 
Vi e inte lika, inte lika nånstans 
Ger inte vika fan jag krigar konstant 
Ge mig balans, ge mig kvinna man 
Jag vill ha vackert och fult, ge mig yin och yang Vad? 
Jag skiter i vad som är sant Ja e fitta, ja e din mamma, jag e militant  
 
sätta hårt mot hårt som innebär sätta hårt mot hårt 
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e så sjukt trött på att bli spottad på 
 
98. Timbuktu feat. Damn! - Stanna kvar (Transkriberad) 
det är ingen säker sak du lever galna dar 
vill inte lägga av jag försöker att bli någonting annat 
gör vad du måste då säg det du vill få sagt 
ska vi lägga ner bara försök inte bli till någon annan 
 
stanna kvar stanna kvar stanna kvar stanna kvar, och va kreativ 
stanna kvar stanna kvar stanna kvar stanna kvar, jag tror du måste 
 
Det är ingen enkel match att se dig sänka allt 
säg att du ska stanna kvar nu 
ta min tid och mitt liv det jag har är ditt 
säg att du ska stanna kvar nu 
 
vart kommer du ifrån 
från vilda drömmarnas land 
vad gjorde du 
fick mig ur balans 
ställde till scener 
jag blev en apa men vilken sorts apa är jag 
 
du är toner älskling och jag är ord 
vi skulle vara live ihop 
men du spelar som det ä kareoke 
 
det är som att du sjöng på den låten du jag drar 
men jag ber dig att höra min bön och bli kvar 
men dom mediciner vi kunde tatt för att bota 
istället för att falla i gropar och loopa och loopa 
min önskan är enkel stannar du här kan vi funka i längden 
det är inte tal om att vi håller tillbaka  
denna platsen och vi är det ultimata 
 
99. Skåne - Skönt o va slug (Transkriberad) 
Öris, Sebbe, Marke det är Skåne 
jag tycker livet blev så fett efter det vart sådär 
rensat pundarvänner från min atmosfär och faktiskt lärt 
att själv är bäste dräng och ja jag håller än så länge 
solsken kommer efter regn som om posten eftersände 
det var livet som jag valde för länge sen och du vet 
alla valde samma väg Öris Marke Sebbe Profet 
Det är alltid öppet hos oss ja vi är skåne på beats 
det är 45 för en kloss om du har tagit med --- 
du hoppar av på stationen och ser en pölseman 
du hör dom snacka och tror att du är i köpenhamn 
vi säger --- sluga --- sluga 
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hela veckan har gått äntligen jobbet är klart 
och det som innan var grått har spruckit upp och blitt klart 
innan var pengarna slut nu har dom kommit tillbaks 
så jävla skönt o va slug 
så jävla skönt o va slug 
 
jag är uppväxt här i helvete i Ma L M Ö 
kom igen det spelar ingen roll och vem du än är och va du än hört 
jag kommer smygande tillbaks i gemet 
glider igen och igen tar genvägen uppspelet 
för jag faller extra --- 
kommer in --- går rakt genom stan och sträcker upp skit 
direkt efter man har jobbat sticker till parken  
becknar upp ja äntligen fri 
berättar alla våra hemligheter helt klart och behåller dom sinsemellan 
håller vi där upp den och mer därtill så väl som jag håller där minst en 5a 
Du kanske stämmer det inte alls om inte allt stämmer överens med mig men ja  
jag ingenting å förlora kompis det som gäller --- javisst 
jag bedömer dig jätterespekt allting beror på vilka --- du har  
jag skjuter din pappa nu kommer ni få när hela bandet står bredvid och vi kommer att dra  
 
jag kommer hem från skolan för tiden precis som vanligt 
slänger jackan över bordet skit i tiden som har varit 
sätter mig ner och kopplar av och kanske skriver något  
och sen så glider Sebbe förbi och lägger sitt på låten 
Öris kommer upp runt halv 4 när han egentligen slutar 
skit i jobbet och hyran vi har nånting att styra 
och Profet kommer när jobbet är slut 
alltid öppet öppna dörren du är välkommen nu 
om du pallar kan du stanna annars kan du alltid annat 
det finns alltid andra platser där andra typer samlas  
där snubbar som du kan slänga fötterna på stolen lodrätt 
luta sig tillbaka och sen drömma som det vore  
 
100. Dani M - En sån som mej 
http://svenskalyrics.se/dani-m-en-san-som-mej/ 
 
Jag är en bra kille, bra kille 
Det e ba samhället som betraktar mig som kriminell 
Bra kille, bra kille 
Fast jag zuttar o ba tuggar ute varje kväll 
O jag syns i deras register, rapporter, protokoll och på spaningslister 
Topsad, daktad och jagad mycket  
Fuck the system för jag vet vad de tycker 
Bara för jag lever i självvalt utanförskap 
Och hatar staten och vad som dem står för idag 
Och vägrar leva som slav under normer och krav  
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Bryter lag efter lag, har ändå kvar min moral, Haa-aat  
Dom kommer aldrig att förstå sig på en sån som mej 
Förstå en sån som mejey, eyeyeyeyey 
--- på rätt väg 
Göra detta val ney för de e inte lätt när 
Problem i vardagen lämna mig knäckt här 
Men jag glömmer inte vem jag är 
Jag är en bra kille, bra kille 
Det e ba samhället som betraktar mig som kriminell 
Bra kille, bra kille 
Fast jag zuttar o ba tuggar ute varje kväll 
O jag syns i deras register, rapporter, protokoll och på spaningslister 
Toppsar, tattar och jagad mycket 
Fuck the system för jag vet vad de tycker 
Jag har aldrig bett att vara någons förebild  
Har gjort så mycket skit och inkasserat lönen min, lärt mig 
Livet det kan vara vad man gör det till 
Men även vändas upp och ner snabbt om ödet vill, det hör väl till 
Och fast än jag lärt mig av mina misstag 
Så har dem sedan dag ett bara sett mig som ett misstag 
Vilket dag som hest nu, känns som jag blir klippt, snart 
Blodskadad, krigsbarn 
Sänker aldrig min gard 
 
101. Stockholmssyndromet - Lårparti del 2 (Transkriberad) 
Jag måste checka hennes lårparti när hon går förbi 
Jag vevar ner busvisslar det är så det blir 
Ey kom hit låt oss snacka lite skit 
Hoppa in i baksätet det här är min brorsas bil 
 
Vi glider några mil sippar på en flaska sprit 
Efterfest nästa stopp är hagalund vi hittar dit 
Sista blåa höghuset till vänster en hel crib full med guss 
Så vi --- som det var semester 
Haj på natten som ---  
Den där --- hon käkar allt hon lämnar inga rester 
Det kan jag se på hennes saftiga lår  
Och hur hon rör på sina höfter som en katt när hon går 
Så skaka --- som din morsa hon har gett dig 
Men jag dreglar som en hund kan du klä av dig 
Finns ingen tvekan när du --- kom och ta mig 
Du behöver inte jobba hårt för att --- en smart grej 
 
Alla checkar hennes lårparti när hon går förbi 
 
Ett parti av lår gick förbi går att checka  
Det var Tina, Annelie och Rebecka 
Med feta --- det var bara börja --- 
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Bazzet måste hålla var är busken dags att knäcka 
Innan jag däckar jag tänker tillbaks på alla feta lår och kroppar 
Lakan med fläckar på, oblyg mode mellan --- och Mecka 
Fett med --- tände spliffen genom å slicka 
Vi ba klicka men öppen för alla det är ba å kicka 
--- som hicka  
Hon va partiledare --- 
Number one förmedlare fett med imponerande 
Inte dum, fräsch och ung 
Vill göra allt för att du gå med i hennes ungdomsförbund 
Hon ba lårparti, avgiftsfri, snälla --- walk with me 
Jag skiter i   
 
Alla checkar hennes lårparti när hon går förbi 
 
Hon är tung fan va söt hon va 
Går förbi oss vilken göt hon har 
Kom hit jag undrar hur fick du sånt tungt 
jävla arsle som en porrstjärna 
Inga --- hära, det är bara gärisar som särar 
sina legs till våra texter  
Marshall arms har efterfest så häng med 
Du är en sexbomb som spränger sina ex som  
 
Ser ett stort köttigt lårparti 
Fet --- som ren sprit 
Ni hörde del ett med --- och fet skit 
Vi var tvugna att lasta beaten på repeat 
När hon går får hon nånting inom mig att röra sig 
Avundsjuka tjejer hatar henne när hon gör sin grej 
Huvudet högt när hon går förbi för hon 
Vet att dom önska att dom hade hennes lårparti 
 
102. Chords - Drift away 
http://svenskalyrics.se/chords-drift-away/ 
 
I’ve been up since yesterday 
Now it’s time to drift away 
We got nothing left to say 
We just kinda drift away 
The song passes heavy 
Last night was heavy 
The song passes heavy 
Last night was heavy 
The song passes heavy 
Last night was heavy 
The song passes heavy 
Now this night is almost done 
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And we’re hiding from the sun 
Still the cigarettes are burning 
And our sinuses are numb 
Your mascara’s getting smudged 
And your friend looks kind of tired 
It was live a couple hours 
Now it’s slipping in asylum 
In the end it always falls apart 
We lit the night up 
Now we’re fading like a falling star 
Starring at the wall like it’s modern art 
Touched by angels where the devil left his calling card 
Call a card, let me get the fuck up out of here 
These poppy dreams that I’m having 
Quickly turn into nightmares 
And every time the lights stares at me I’m paranoid 
Serotonin and got me running like an errand boy 
I just wanna get by back home 
It always ends the same way 
Just grab your coat it’s time to roll 
I’ve been up since yesterday 
Now it’s time to drift away 
We got nothing left to say 
We just kinda drift away 
The song passes heavy 
Last night was heavy 
The song passes heavy 
Last night was heavy 
The song passes heavy 
Last night was heavy 
The song passes heavy 
 
103. Syster Sol - Inte som det verkar  
http://svenskalyrics.se/syster-sol-inte-som-det-verkar/ 
 
Det är lugnt nu, smärtan blinda mig men det är lugnt nu 
Jag ville va din baby men jag vet nu 
Att när hjärtan möts kan det bli tungt ju, bwoy 
 
Det är inte som det verkar 
Inte som det ser ut 
Det är inte som det verkar 
Ah ah ey 
Det är inte som det verkar 
Inte som det ser ut 
Jag skriver inte under innan jag har läst 
Jag är superhjältinnan mellan raderna 
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Den dan’ du ljög och lämna’ mig brutalt blev 
Till den dan’ du gjorde mig till empress utav rang 
Allt knas du lämna’ nonchalant hos mig blev vägen till nåt mycket mycket 
större Än vad du nånsin varit för mig 
Jag såg igenom fake talks du säkert trodde på i stormen babyboy 
jag svär när jag ser tillbaks ser jag förvirring blev till min magi 
När sanningen lades upp på middagsbordet 
visade du mig att allt inte är sant även om man tror det så jag ser att 
allt inte alltid är som det borde 
I det hittade jag modetefr 
Det är inte som det verkar 
Inte som det ser ut 
Det är inte som det verkar 
Det är inte som det verkar 
Inte som det ser ut 
Jag skriver inte under innan jag har läst 
Jag är superhjältinnan mellan 
 
För jag brukade va din drottning plötsligt blev jag till din last 
Du gick från badboy till loverman i tvära kast 
och när jag inte var brevid vad det som jag inte fanns 
För då kunde du va nöjd i en annans famn 
Men varje gång du kom till mig höll du mig stadigt fast 
Fast jag kände någon annan redan fått min plats 
Dramahistoria, om man nu tror på ja 
Men jag är inte längre något litet offer för den jag säger 
 
Det är inte som det verkar 
Inte som det ser ut 
Det är inte som det verkar 
Det är inte som det verkar 
Inte som det ser ut 
Jag skriver inte under innan jag har läst 
Jag är superhjältinnan mellan 
 
Letar du mig finns jag mellan raderna 
Jag finner sanning i charaderna 
Jag trivs allra bäst där, där ingen klagar 
Jag trippar bäst emellan raderna 
Letar du mig finns jag mellan raderna 
Jag finner sanning i charaderna 
Jag trivs allra bäst där, där ingen klagar 
Jag flippar bäst emellan raderna  
 
104. Labyrint - Ortens favoriter - Remix  
http://rapgenius.com/Labyrint-ortens-favoriter-remix-lyrics 
 
Du lyssnar på ortens favoriter, 
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din favorit station i betongen med den bästa musiken, 
vi tänkte gå vidare me lite najs musik från getto sverige. 
 
Fuck stressen ja, coolt som jamba musiken, 
pass på pressen o spola balla rubriker, 
vi lever som diametern, alltid mot trakternas mitten 
nogrann med min cirkel, problem “ska alla äkta” men de gatans area 
de hoodmatematiken där, “råaste gena gräh”, blåljus i centa här 
tuggarna som wishkish som katten själv får välja, svär, 
dudes vassar på isen, ortens favoriter 
 
shit vilken känsla, att få lyckas när man har kämpat 
och jobbat i motvind och undrat när det ska vända 
gått från undra om det överhuvudtaget någonsin kommer hända. 
till att varje förort vi spelar i känns som hemma 
för många för att nämna men jag passar på och nämner två, 
gottsunda stället jag kommer från och jakobsberg, söderhöjden där jag glider, 
skriver sider om nutid, dajanko förblir en av ortens favoriter 
 
släpp upp dina vingar lillebror, de du så mycket mer,  
mycket mer än platsen som du bor på van att media trycker ner 
så låt ingen säga åt dig vem du är vem du kan bli, 
traktens svagaste kan växa upp till ortens favorit 
framtidslöften ifrån rosengård till rinkeby till hjälbo 
duckar faror typ som mario på ett åttabits-nintendo barnsoldater 
citerar våra ord på deras gator, 
skicka kärleken tillbaka genom radioapparater! 
 
för i orten var jag stjärna långt innan jag blev känd, 
kände mig hemma över allt, så överallt gick man hem län, 
men mannen, ta aldrig raden för nåt skämt, 
tack till alby skarpnäck 127 och fruängen 
aleks är power, aleks är vilja, aleks och gatan kommer aldrig o skiljas, 
allting du lärt mig kan aldrig försvinna 
du lät mig förlora för att lära mig o vinna 
Pass på era recensioner o priser, skiter i för vi är ortens favoriter 
alla vet finns inga floz i musiken men de lungt så länge vi är ortens favoriter 
 
finns så många ställen som har gjort wan till den han e 
öxnehaga, österängen, torpa till börja med 
Göte blev mitt hem sen bällevi än idag, kärlek 
till varje hood i gbg stad 
ja ni vet vad, uppväxt med resande, 
så jag lever likadant --- vi ses senare 
nu knegar man i huvudstan the big city monstah 
så måste säga shoo till bagis, jordbro i farsta! 
 
--- 
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Kom hit från Kuba när jag var åtta, men fastna ändå kvar i hagen, 
Bland baxare, bufflare, uppväxt bland gatubarnen 
Hängde vid “tabbe”, lilla Kurdistan o arabdalen, hustla parra vid gamla “darra” 
rökte zutt vid basketplanen, 
nu hör jag min musik i bilarna som bränner runt.  
eller från ungarnas lur när jag tar femmans buss, 
i trappen där heggen becknas och grabbar becknar zutt, 
Stenhagens favorit 752 är vad jag reppar uuuupp 
 
Jag har bott här i G-sunda sen jag vart liten, åååeeej 
Spendera min tid mest nere på “IP:n”, åååaaa 
Även om allting kan vara knas, 
Så kommer jag alltid att komma tillbaks 
 
Albyungar är som Gottsundabarn, ghettofolk varje stad har minst ett 100-tal 
Å varenda en pumpar Labyrint i slummen idag, Aki ortens favoritmc jag svär på pundarnas grav 
Å dom är för många, tragiska livsöden, drogerna förstör många, när dom säljs där på hörnet 
Från Bandstolsvägen, Stenhammarn förbi flöjten, vi möts på Albyvägen eller syns på höjden 
 
Jag minns när ortens favorit, var Ken, Blues och Lating Kings, Chapee and Chess 
Nuförtiden är det Stor och Labyrint, som ba rullar upp en till, nu för “brorsan” de familj 
Om de gäller Malmögator “hooka brorsan” med remix, 
Jämt från trapphus, källare, området kan känna det, det påminner om något 
för så länge sen, checka mig, från området bättre känd för postkoden 
232 folk kan relatera fast dom e så långt från det. 
 
Jag växte upp här tog mitt första steg här, sa mitt första ord och gatan blev min bror 
Idag gör jag musik i redline med mitt crew,  
Labababababa reppar Gottsunda och alla andras orten 
Vi har ett band mellan oss som ni aldrig kommer å förstå, neeej, 
Vi har delat sorg, skratt, tårar och förluster sen vi var småå, såå 
 
Pass på era recensioner och priser, skiter i för vi är ortens favoriter 
Alla vet finns inga cash i musiken, men det e lugnt så länge vi e ortens favoriter 
 
105. Ken Ring - Nu måste vi dra http://artists.letssingit.com/ken-ring-lyrics-nu-maste-vi-dra-
h57spqg#ixzz2xjgMOGnm 
 
Jag växte upp i ett ytterstadsprojekt, 
jag blev ett socfall snabbt, svär ingenting var lätt. 
Jag satt och rökte ganja hela dagarna, 
jag hade inga pengar så vi börja bryta lagarna. 
Va ju ganska kul o kasta sten mot en snut, 
stod i centrum varje dag tills natten tog slut.  
Hade planer på att skaffa mig en framtid, 
men när alla drog till skolan gick jag och haffa mig en haschbit 
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Satt i parken på bänken som liten, 
tänkte för mig själv 'är jag den enda som är vilsen?' 
Tiden gick och jag drogs in mer och mer, 
beroende o shit jag va påväg o falla ner 
Men jag visste någonstans inuti i min själ, 
så finns det mer än denna neger i missär. 
Jag tror de va musiken som förstod, 
jag sa hejdå till soc visa fingret o ba drog. 
 
Nu måste vi dra, ja vi ses väl nån dag. 
Jag svär livet blir bättre när man vet vart man ska 
 
Yo, Jag satt och blicka på min synth med en stråke, 
jag fick ett samtal av en vän som satt på kåken 
Det blev ett samtal som ändrade mitt liv, 
jag fick en deal på nåt som hette EMI. 
 
Och helt plötsligt gick allt väldigt snabbt, 
jag tittade upp mot skyn och ba sa till gud: tack. 
Det är så det känns när man uppnår sin dröm, 
och man har kämpat hela livet för o få de. 
Jag stod på toppen av ett berg o bara skrek ut, 
jag levde fullt ut - de vet du. 
 
Jag blev en kändis, stor som bara den. 
En favoritneger, vilket jävla skämt. 
Jag satt där precis på samma bänk i exakt samma park  
men bara satt o längta hem. 
Det var så kallt att jag va tvungen o dra in, 
jag svär, jag lämna allt för o skaffa min familj 
 
Yo, Livet är så underbart när man hittar rätt, 
man är gammal o man ser sin stora släkt. 
Finns ingenting jag ångrar av allt de jag har gjort, 
livet de blev så mycket bättre än jag trott. 
Till mina fina barn, ni är mitt hela liv, 
jag älskar när ni tar era små kliv. 
Jag är så lycklig, jag vet jag valde rätt och tillslut så kommer 
allt bli perfekt. 
Livet kan va svårt men jag svär det är ba o spela på, 
våra minnen det är allt vi kommer leva på. 
 
Så säg hejdå, för livet går vidare, 
och kom ihåg att de finns nåt som är finare. 
Dags för mig, vi hörs väl ganska snart igen. 
För just nu så är de faktiskt dags dra igen, 
så ha de bra min vän, 
vi syns väl nån dag igen - om jag nånsin kommer tillbaks igen. 
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