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Abstract 

Religion and music are two cultural entities that have been closely related over 

time (Bossius, Harris & Häger 2010:1). To investigate this close relationship the 

author of this paper has chosen to use two theories. The first is the secularization 

theory as it is presented by James A. Beckford in his book Social Theory & 

Religion (2003), which expresses the idea that religion will become less visible in 

a society as it evolves and progresses. The second theory is based on music and is 

brought forth by Theodor A. Adorno in his paper On Popular Music (2008); it 

states that popular music is highly standardized and inevitably inferior to 

“Serious” music. The two theories will be used in researching and trying to 

understand how religion and music are interrelated to each other in Fiasco’s music 

and to investigate if the artist uses private or public religion in his music, 

furthermore the standardization theory will be used to see if his music and 

message are standardized. The aim of this paper is use the aforementioned 

theories by James A. Beckford and Theodor A. Adorno and see how they work in 

cohesion with Lupe Fiasco.  

The conclusion of this paper is that religion is influential and 

relevant in Lupe Fiascos music. In all his songs that have been released on CD: s, 

a total of 54 songs; 42 of these songs contained a religious word or phrase. This 

shows that the secularization theory, which stated that religion, would diminish 

and disappear from the public sphere the more modern a society got is not the 

case within the investigated artist and his music. The artists’ use of religion was a 

mix between public and private religion depending on the theme and message of 

the song. The second theory, which stated that popular music is standardized, 

could be verified, the message in Lupe Fiascos music is not new and neither it the 

music that he makes use of, even though the artist tries to give it a new sound. All 

music is standardized within its own genre and therefore will sound 

similar/standardized for one who is uninitiated within the different genres. 

 

Keywords: popular music, Religion, Lupe Fiasco, secularization, standardization, 

rap music.   
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

1. Inledning 

“Just the good of you may enter by the mercy of the lord”  

(Lupe Fiasco 2012, ”Lamborghini angels”). 

 

 

 

Religion och musik är två kulturella fenomen som har funnits lika länge som den 

mänskliga civilisationen, ibland som två skilda kulturella fenomen men också 

tillsammans (Bossius, Harris & Häger 2010:1). En artist som använder sig mycket 

av religion i sitt musicerande är Kanye West, bland annat med låten Jesus Walks 

(2004) och skivan Yeezus (2015). Kanye West har även porträtterats på magasinet 

Rolling Stones med en törnekrona på huvudet under rubriken The Passion of 

Kanye West (nr 993 6 feb 2006). Inom musiken har det funnits många band och 

artister med en uttalad religiös anknytning som t.ex. Creed, P.O.D, Bob Marley, 

NAS, Cat Stevens (numera Yusuf Islam) och Lupe Fiasco. Många studier har 

gjorts om kopplingen mellan religion, kultur och musik; t.ex. har Bob Marleys 

musik analyserats ur ett religiöst perspektiv för att undersöka vad religionen hade 

för betydelse för hans musik. Denna studie genomfördes av Dr. W. Alan Smith 

(2005) och kom fram till slutsatsen att musiken hjälpte till att sprida rastafarin. 

Mot denna bakgrund vore det intressant att undersöka vilken roll religionen har i 

artisten Lupe Fiascos musik och musicerande då han är en uttalat religiös person. 

Anledningen till ämnesvalet är att jag studerar religion och är intresserad av musik 

- speciellt av texters betydelse inom hiphopgenren. Detta eftersom att texterna 

inom denna genre ofta har flera olika innebörder, och att det som en artist 

uttrycker explicit ibland kan ha en annan betydelse än det som uppfattas första 

gången en låt spelas. Denna uppsats avser att undersöka och söka klarhet i vilka 

spår av religion det går att finna i Lupe Fiascos musik och vad religionen tillför 

till låtens övergripande tema. Ur ett religionssociologiskt perspektiv är det av 

intresse att se och försöka förstå religionens roll inom populärkulturen i dagens 

samhälle.  
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1.1. Centrala begrepp  

Följande avsnitt söker förklara och operationalisera begrepp som kommer att vara 

av vikt i denna uppsats. 

 

Religion: 

I vardagligt tal är religion en föreställning om att det finns en transcendent 

alternativt immanent makt som har skapat denna värld och allt inom den. Främst 

inom den västerländska kulturen finns föreställningen att det är en transcendent 

makt som skapat världen (Sander & Andersson 2009, s 33). Dock är detta att 

anses som en otillräcklig förklaringsmodell för ett akademiskt arbete. Inom 

sociologisk religionsforskning finns det två dominerande teorier som söker 

förklara vad religion är. Den substantiell religionsdefinition (Sander & Andersson 

2009, s 50) vill beskriva vad religion är, vad den innehåller, religiösa urkunder, 

symboler osv. Denna definition förklarar religion genom att säga vad den är på 

samma sätt som en individ skulle förklara vad en cykel är för någon som aldrig 

har sett en cykel. För att göra detta krävs en beskrivning av cykelns olika 

beståndsdelar sadel, hjul, ekrar etc. På samma sätt söker en substantiell 

religionsdefinition att förklara vad religion är genom att; definiera vad den är, tron 

på en eller flera gudar; vad tron innefattar, t.ex. dess läror och olika slags riter; 

vad olika urkunder förespråkar. Som kontrast till den substantiella 

religionsdefinitionen finns en funktionell religionsdefinition (Sander & Andersson 

2009, s 50). Denna definition avser att förklara vad religionen fyller för funktion i 

samhället eller för individen. Om liknelsen med cykeln används även här kan det 

liknas vid att förklara vad en cykel används till (Geels & Wikström 1999, s 13). 

Vid studiet av ett religiöst fenomen kan dessa två definitioner leda till olika 

slutsatser. Används en substantiell religionsdefinition hamnar fokuset på andra 

delar än om en funktionell definition hade tillämpas.  I denna uppsats har jag valt 

att använda den substantiella religionsdefinitionen då det är en bredare 

religionsdefinition och därmed ger fler möjligheter att analysera det insamlade 

materialet.  

 

Populärkultur: 

Populärkultur är ett diffust begrepp, och precis som för religion finns det ett behov 

av att definiera detta begrepp för att få en klar bild av vad det i realiteten innebär 

och har för betydelse i denna uppsats. För denna definition används Simon 

Lindgrens bok Populärkultur - teorier, metoder och analyser (2005). Lindgren 

skriver följande: ”Sociologen Tony Bennet skriver rent av att det [populärkultur] 

som begrepp egentligen är värdelöst” (Lindgren 2005, s 25), men för att förklara 

vad populärkultur är har Lindgren fastställt fyra kriterier; 1. Är kommersialiserad 

och spridd i masskala. 2. Är ständigt skiftande. 3. Genomsyrar hemmen och fyller 

det privata rummet.  4. Förkroppsligar och reproducerar samhällets dominerande 

ideologi (Gitlin 1998, s 203 & Lindgren 2005, s 46-47). Med hjälp av dessa fyra 

kriterier kan man argumentera för att musik, och mer specifikt hiphopmusiken, är 
ett populärkulturellt fenomen. 

 

Rap: 

Rappen som musikform växte fram i de amerikanska storstädernas svarta och 

latinamerikanska områden under 1970 talet som en del av den afroamerikanska 

ungdomskulturen. I sin upprinnelse var rappen en festmusik i New Yorks urbana 

miljö och har sedan dess förgrenats till olika stilar. Bland de olika förgreningar 
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som finns idag kan det nämnas Gangster Rappen som prisar eller förskönar 

laglösheten med låtar som Fight the Power av Public Enemy, som var en av de 

största grupperna under 80- och 90-talet (Burkholder & Grout, s 2010). 

Rappmusikens karaktärsdrag är dess pastisch och förvrängning av texter, och 

”sampling”, att de tar musiken från andra låtar och mixar in i sina egna (Bradley 

& DuBois 2010). Enligt Henry Louis Gates Jr har rapptexter alltid haft en 

mångfald av inneboende tolkningar, både i vad som sägs i texterna men också hur 

dessa texter kan tolkas: ”Rap has always been animated by this complexity of 

meaning and intention” (Bradley & DuBois 2010, s XXV). 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att söka och identifiera religiösa referenser inom 

hiphopmusikern Lupe Fiascos texter. Studien avser att undersöka och analysera 

vad dessa religiösa ord ger utryck för och om de visar på en offentlig eller privat 

religiositet. Valet att undersöka den offentliga och privata religiositeten kommer 

sig av att sekulariseringsteorin (Beckford 2003) postulerar att religionen kommer 

att förminskas och bli en privat angelägenhet i det moderna samhället. Vidare 

kommer Adornos (2008) teori om standardisering att användas för att se om 

musiken och budskapet som Lupe Fiasco försöker förmedla är standardiserad eller 

ej. Standardiseringsteorin valdes för att ge en ökad förståelse för religionen samt 

budskapets betydelse och funktion inom hiphopmusiken. 

1.3. Frågeställning 

Frågeställningen kan summeras på följande sätt;  

 

Vad för slags religiositet går det att finna i Lupe Fiascos texter, offentlig eller 

privat religiositet? Är hans musik och budskap standardiserat?  

 

Dessa frågor är intressanta då religion och musik historiskt sett har varit nära 

förknippade med varandra. De är också värda att besvara i relation till 

sekulariseringsteorin som den presenteras av James A. Beckford (2003). Enligt 

denna teori borde religion spela en marginell roll i det moderna samhället och 

därmed också göra detsamma inom populärmusik. Med en substantiell 

religionsdefinition avser jag att undersöka hur religionen används av rappartisten 

Lupe Fiasco och vad den fyller för funktion i hans musik. Artistens användande 

av religion samt religiösa metaforer och uttryck kommer att undersökas för att 

fastställa huruvida religiositeten kan anses vara privatiserad eller offentlig. Frågan 

är således om Fiascos uttryck för religion i sina låtar handlar om honom och hans 

personliga religiositet eller om artisten även ger uttryck för religion utifrån ett 

samhällsperspektiv.  

1.4. Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till hiphopartisten Lupe Fiascos lyrik och de fyra 

skivor som artisten har givit ut. Valet att enbart undersöka en individuell artists 

musik minimerar risken att kartläggningen blir ytlig och det förenklar en 
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fördjupad analys, detta eftersom en undersökning av flera artister kräver att stor 

hänsyn tas till det faktum att olika artister använder religion på skilda sätt och har 

olika förhållningssätt till religion. De skivor som undersöks finns utgivna på 

musikmediet Spotify (https://www.spotify.com/se/) och som materiella skivor. 

För att finna tydliga religiösa referenser kommer den substantiella 

religionsdefinitionen att användas.  

1.5. Forskningsgenomgång 

Tidigare forskning som behandlar en specifik artists arbete och religion har gjorts 

av Dr. W. Alan Smith, vid Florida Southern College i USA. Hans studie, Songs of 

Freedom: the Music of Bob Marley as Transformative Education(2005), 

behandlar religionens roll och betydelse för Bob Marleys musik. Mer specifikt 

analyserar Smith vad Bob Marleys religiösa åskådning (Rastafarismen) hade för 

betydelse för hans musik och hans identitet som musiker. Inom ramen för detta 

arbete dras slutsatsen att det var musiken som kom att påverka och sprida 

religionen och inte tvärtom. Smith skriver:”Reggae also became the primary 

musical expression for Rastafarians through the influence of prominent musicians 

like Joe Higgs” (Smith 2005, s 9). 

 

I Simon Lindgrens verk Populärkultur: teorier, metoder och analyser finns flera 

avsnitt som handlar om hur man skall gå tillväga för att studera populärkultur. 

Mer specifikt finns det ett avsnitt som behandlar textanalys inom musiken där 

Lindgren belyser viktiga aspekter av en sådan analys. Det räcker inte att endast 

närläsa texten utan den som analyserar måste ha i åtanke att texten bär på två 

grundläggande betydelser – ”den dominerande och den underliggande tolkningen 

av texter…”. I och med att kommunikationen sker i kodad form menar han att den 

är polysemisk, dvs. att den har flera möjliga betydelser (Lindgren 2005, s 16). 

 

Josef Sorett som arbetar vid Harvard University i USA har skrivit en artikel som 

behandlar kopplingen mellan religion och hiphop. I hans arbete fokuserar han på 

hur användandet av religion inom hiphoppen har förändrats från 80-talet till nutid. 

Han säger följande om sitt arbete: ”In this essay I argue that by paying attention to 

the shifting religious references of various rap artists one can map a preliminary 

history of the religious dimensions of hip hop as it has evolved from the 1980s to 

the present” (Sorett 2009).  

 

Ebony A. Utley har skrivit boken ”Rap and Religion - Understanding the 

Gangsta’s God” (2012). Utley förklarar vilka orsaker som ligger till grund för 

rappens och hiphoppens framväxt för att ge läsaren ett bredare perspektiv och 

förståelse för denna subkultur samt dess kulturella betydelse. Exempelvis 

förklarar hon att musicerandet var och är ett sätt för ungdomarna i USA:s 

slumområden att avhålla sig från att använda droger eller gå med i de gäng som 

existerar i deras närhet. Rapparens budskap var ett utryck för en känsla av 

hopplöshet som fanns i dessa områden. Detta framläggs som en av anledningarna 
till att hiphopkulturen bildades, för att hålla unga borta från droger och destruktiva 

gäng.  
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Under hiphopkulturens gryning var det en festaktivitet och musik, men 

allteftersom ghetton växte fram och blev allt sämre började religionen att bli mer 

framträdande inom hiphoppen. När religionen inkorporeras i musiken blir 

resultatet något häpnadsväckande, Utley skriver följande:”However, when rap 

embraces religion, the result is a complex incorporation of traditional and 

nontraditional religious beliefs and practices that respond to the social condition 

of the time” (Utley 2012, s 25). Utleys frågeställning i boken är varför rappare 

inkorporerar Gud i sina texter. Slutsatsen är att det är ett sätt för ”gangstas” 

(gängmedlemmar) att hantera förlusten av nära vänner och släkt, sitt begär efter 

framgång och berömmelse, och ett sätt för dem att finna mening i det som sker 

runt omkring dem. 

1.6. Material 

Primärkällorna är de fyra album som Lupe Fiasco har släppt, texten till låtarna 

som finns på dessa fyra album kommer att bearbetas och undersökas med en tanke 

på att det är musikaliska texter som skall framförs med musik. Första skivan 

släpptes 2006 och heter Food & Liquor. Denna skiva behandlar fattigdom, 

religion, terrorism och förespråkar individualism. Temat på många av låtarna är 

att man skall vara sig själv trogen och inte försöka vara någon annan. 

  

Albumet The Cool släpptes 2007; i låtarna the Coolest och Put You On Game 

använder sig artisten av protagonisten från låten The Cool som gavs ut på första 

skivan. Fiasco introducerar i dessa låtar två karaktärer, the Game och the Street, 

som representerar det onda och det goda och försöker få protagonisten på sin sida. 

I några låtar, exempelvis Superstar, ifrågasätter han sig själv och sitt kändisskap 

och undrar huruvida han har blivit som de artister som han var emot på sin första 

skiva. På andra låtar ifrågasätter Lupe Fiasco hur beroende människor har blivit 

av TV och media och tar även upp sociopolitiska problem, Little Weapon är en 

sådan låt.  

 

Laser kom ut 2011 och har inte ett övergripande tema på samma sätt som de två 

föregående skivorna. Teman som tas upp är religion, självständighet och kritik 

mot dagens samhälle. Fiasco ifrågasätter individens förmåga att tänka kritiskt 

kring det som framförs via media, några av låtarna som behandlar detta tema är 

All Black Everything och State Run Radio.  

 

Food & Liquor II: The Great American Rap Album Pt. 1, denna skiva kom ut 

2012. Albumet handlar om USA och dess historia berättat utifrån artistens 

perspektiv. Den behandlar historiska skeenden och hur dessa har påverkat dagens 

samhälle. Några av låtarna som berör detta är Audubon Ballroom och Around My 

Way[Freedom Ain’t Free].  

 

Alla artistens skivor analyseras för att få ett brett underlag att grunda slutsatser på 

utifrån de två teorier som används i denna uppsats. Det breda urvalet av låtar gör 
det lättare att dra generella slutsatser angående användandet av religion i Lupe 

Fiascos musik. I denna uppsats kommer en kvantitativ metod och en kvalitativ 

metod att användas för att analysera materialet. Den kvantitativa metoden kommer 

att vara en frekvensanalys där antalet religiösa uttryck i låtar kartläggs och 
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presenteras. Den kvalitativa metoden består av en textanalys som söker förstå och 

tolka dessa religiösa uttryck och om de är uttryck för en privat eller offentlig 

religiositet. Dessa två begrepp kommer att behandlas mer ingående vid 

presentationen av sekulariseringstesen (2.1).   

 

En analys kommer att genomföras på två låtar per album, den låt som innehåller 

flest och den låt som innehåller minst antal religiösa referenser. I analysen av 

artistens låtar har intron och outron uteslutits, detta för att de inte kvalificeras som 

låtar. Texterna är tagna från hemsidan metrolyrics.com, en databas med över en 

miljon låtar där hemsidan har fått tillåtelse från artisterna att publicera deras 

låttexter. Hemsidan ägs av CBS Interactive Inc. sedan 2011 och är en interaktiv 

sida, vilket betyder att privata användare kan publicera låttexter och föreslå 

eventuell textförbättring på publicerade låtar. Några av texterna är hämtade ifrån 

Zlyrics.com som har en liknande arbetsmodell. 

  

Sekundärkällorna är fyra böcker som har använts för att analysera primärkällorna. 

Under denna kategori faller Göran Ahrnes bok Handbok i kvalitativa metoder 

(2011) denna bok var bra och gav en djupare inblick i hur man använder sig av 

kvalitativa metoder för att samla in och analysera resultaten som man finner. 

Simon Lindgrens bok Populärkultur- teorier, metoder och analyser (2005) var till 

stor hjälp på så sätt att den gav en fördjupad inblick i hur populärkultur och hur 

populärkulturella fenomen kan ses och analyseras på ett vetenskapligt sätt. 

Svagheterna med denna bok är att den var grundläggande och inte tillräckligt 

djup.  Gordons Lynchs bok Understanding Theology and Popular Culture (2005) 

visade på hur religion och populärkultur är sammankopplade och hur detta 

förhållande ser ut idag. James Beckfords bok Social Theory and Religion (2003) 

gav en fördjupad inblick i hur sociala teorier kan användas för att förstå 

förhållandet mellan religion och samhälle.  

 

 

Något som bör tas i beaktande är att en textanalys av en hiphoplåt är en svår akt 

att ta sig an utan kunskap om artistens bakgrund, låtens upprinnelse samt dess 

budskap. Detta för att det som sägs i en rapplåt inte alltid är det som menas. Ett 

exempel är följande avsnitt från låten Break the Chain från Lupe Fiascos tredje 

skiva: 

 
Super Swah, the cape remains, thought I was M.I.A - no paper planes, I'm fly. 

Plus I don't write no more, it's all off of the top I shaved the braids and stay 

sharp, mother knew how to raise a blade. I paid my dues now I wait for 

change. With a flow so rude it goes without. Ask Lupe, I'm Sucre I aid the 

breaks. Quick to cut off any baggage like some samurai I like to travel light. I 

gotta leave you at home Delilah, this is Samson night (Fiasco 2011). 

 

Utan kunskap om berättelsen om mötet mellan Simson och Delila framstår detta 

avsnitt som en tom text utan betydelse. Besitter man kunskapen om de bibliska 

karaktärerna Simson och Delila får denna vers en annan betydelse. Här använder 

artisten ord som ”I shaved the braids”, ”raise a blade” (detta uttalas som ”razor 

blade”) ”I paid my dues now I wait for change”, ”I gotta leave you at home 

Delilah, this is Samson night (uttalas som Samsonite). Sammantaget beskriver 

detta historian om de bibliska figurerna Simson och Delilah. Simson var en 

väldigt stark man vars styrka satt i håret, när Delila lurade honom att berätta var 
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hans styrka satt rakade hon av honom håret och han förlorade sin styrka. Detta 

hade till följd att han blev tillfångatagen och fick straffarbeta tills han offrade sig 

själv genom att rasera två stora pelare som han var fastbunden i över sig för att 

visa guds styrka. Därmed säger artisten att han inte är villig att avslöja sin svaghet 

och att han lämnar Delila hemma för att kunna fullfölja sitt livs öde. Han vill inte 

göra andra medvetna om sina svagheter för att de inte skall kunna exploatera och 

använda dem mot honom (Domarboken 16, vers 4-21). 

 

Vidare är det som framförs i boken Analyzing Popular Music av Allan F. Moore 

viktigt att ta i beaktande när det gäller analys av hiphopmusik. Där sägs följande 

om Ice Cubes låt When Will They Shoot? 

 
The song prominently incorporates samples of previous music by Queen, The 

Watts 103
rd

 Street Band, and X-Clan, so Ice Cube is in dialogue with these 

artists, their context, their audience. He assumes of his listeners a particular 

kind of cultural literacy: if you don’t catch the references, you can’t hear the 

relationship (Moore 2003, s 31) 

 

I detta citat säger Moore (2003) att musiken inom rap är lika viktig som texten, 

utan vetskapen om musiken är risken stor att det missas viktiga aspekter av låtens 

bakgrund och dess budskap (Moore 2003, s 31). Vet man inte vilka låtar som 

”samplas” (blandas ihop) riskerar man att inte förstå vad det är som artisten vill 

framföra med sin musik, vad det är som verkligen sägs.  
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Kapitel 2 Teori 

Detta avsnitt avser att beskriva de två teorier som används för att analysera och 

undersöka materialet. Teorierna som används är sekulariseringstesen som James 

A. Beckford (2003) behandlar i sin bok och Theodor W. Adornos teori som 

framförs i artikeln On popular music (2008), där Adorno argumenterar för att 

populärmusiken är standardiserad, standardisering. 

2.1. Presentation av teorier 

Den första teorin som kommer användas är sekulariseringsteorin. Denna teori 

postulerar att religionen kommer att få allt mindre plats i det moderna samhället 

för att slutligen försvinna helt. Då detta är en bred teori kommer James A. 

Beckfords framställning av teorin att brukas exklusivt. Sekulariseringsteorin antar 

att religion och religiösa fenomen kommer att förvärldsligas och religionen få en 

förminskad roll i samhället och i individers liv. I praktiken innebär detta att det 

kommer att ske en delning mellan den religiösa sfären och den sekulära. Det 

kommer således att ske en fördelning mellan staten och kyrkan och staten kommer 

som följd att ta över vissa funktioner och institutioner som tidigare tillhörde 

kyrkan. Detta är vad som hände i Frankrike, USA och främst England under kung 

Henry VIII, då han med tvång tog mark, verksamheter och status från den 

katolska kyrkan (Beckford 2003, s 34). Sverige genomgick samma process då 

Gustav Vasa införde protestantismen för att få makt över kyrkan och dess medel 

(Edgren 2011, s 27-28)  

 

Bland de första tankarna som kom att vara normerande inom sekulariseringsteorin 

var strukturell differentiering som ett argument för sekularisering (Andersson & 

Sander 2009, s 85 Beckford 2003, s 35). Strukturell differentiering innebär som 

tidigare nämnt att staten och kyrkan skiljs åt och hanterar olika samhälleliga 

funktioner. En konsekvens av den strukturella differentieringen är att religionen 

blir mindre normgivande, dvs. att den har mindre betydelse för hur människor 

agerar i det sociala samspelet med andra och istället blir en separat institution med 

en begränsad funktion att förklara och legitimera den rådande samhällsnormen 

(Beckford 2003, s 35).  

 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på två delar av sekulariseringsteorin då 

hela teorin är för bred och övergripande. En av dessa delar behandlar hur 

modernisering förändrar religionens ställning i samhället. Beckford skriver att när 

ett samhälle moderniseras kommer det att bryta med traditioner och traditionella 

myndigheter som förmedlare av auktoritet (Beckford 2003, s 50). Då religionen 

traditionellt sett har varit en auktoritet blir en följd att religionens samhälleliga 

inflytande minskar. Detta finns det bevis för i länder som Sverige, Frankrike och 

England.  
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En annan del av sekulariseringsteorin som kommer att användas är privatisering 

som en följd av social differentiering. Religiös privatisering är nära förknippat 

med social differentiering och kan sägas uppstå som en följd av den. Religiös 

privatisering innebär att religionen har blivit reducerad till att vara en privat 

angelägenhet då den anses vara till lite nytta för fördelningen av makt i ett 

samhälle (Beckford 2003, s 86). Ett annat perspektiv på religiös privatisering 

framförs av James A. Beckford (2003) då han presenterar Thomas Luckmanns 

synsätt. Luckmann menar att den funktionella differentieringen av en religiös 

institution sammanfaller med att en sekulär rörelse framträder. Detta leder till 

privatisering vilken innebär att religionens plats i en individs liv får en speciell 

plats som inte ännu har berörts av de sekulära värderingar som uppkommer, och 

på så vis blir religionen en privat angelägenhet (Beckford 2003, s 86-87).  

Individer väljer således att bevara sina religiösa övertygelser inom den enda sfär 

som ännu inte påverkas av sekulära normer, vilket är den privata sfären.  

 

Jeffrey K. Hadden (1987) har i sin artikel Towards Desacralizing Secularization 

Theory framfört kritik mot sekulariseringsteorin där han menar att den aldrig har 

granskats kritiskt. Han påpekar att den har antagits vara given och sann och att 

den aldrig prövats som en teori (Beckford 2003, s 32). Annan kritik som framförs 

mot sekulariseringsteorin är att förespråkarna för denna teori har föreställningen 

att modernisering sker via en tänkt tidsaxel, att ett mer utvecklat samhälle blir 

mindre religiöst och att moderniseringen kommer att ske på samma sätt i hela 

världen. Denna tankegång visar på stark Eurocentrism då förespråkarna för 

sekulariseringsteorin förutsätter att alla kulturer utvecklas på samma sätt som i 

västvärlden (Anderson & Sanders 2009, s 38-39, 77-79).  

 

On Popular Music är en artikel författad av Theodor W. Adorno med hjälp av 

Georg Simpson (2008). I denna artikel undersöker Adorno vilken betydelse 

populärmusik har för samhället och individer. Populärmusik har han valt att kalla 

för ”Light popular music” och menar att det är viktigt att vara uppmärksam på 

sådan musik som kan anses vara oseriös och då dess syfte är att erbjuda en 

distraktion för dess konsumenter. Vidare fortsätter Adorno att jämföra 

populärmusik med Klassisk musik och säger följande:”A clear judgment 

concerning the relations of serious music to popular music can be arrived at only 

by strict attention to fundamental characteristics of popular music: 

standardization” (Adorno 2008, s 281). Med detta menar Adorno att den musik 

som spelades på radion var standardiserad.  Det tydligaste exemplet han framför 

är angående refrängen:”Best known is the rule that the chorus consists of thirty 

two bars and that the range is limited to one octave and one note” (Adorno 2008, s 

281). För att visa skillnad på hur populärmusik är strukturerad jämför han den 

med klassisk musik, vilken han kallar för serious music. Adorno hävdar att inom 

Klassisk musik bidrar alla delar av musiken till att skapa en uniform ljudbild för 

att förstärka musiken och den musikaliska upplevelsen. Vidare hävdar Adorno att 

skapande av populärmusik kan liknas vid en tävling, att den låt som når störst 

framgång (spelas mest på radio) kommer att bli den låt som andra kommer att 

försöka efterlikna. Detta leder till att den moderna populärmusiken låter som den 

gör, Adorno har kommit att kalla denna process för standardization. 
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Adornos teori om populärmusiken kan kritiseras för att vara för elitistisk. Adorno 

argumenterar för att klassisk musik är bättre än populärmusik endast på 

grundvalarna att den är mer komplex och inte lika lätt att förstå.  

 

Med hjälp av sekulariseringen som huvudteori kommer jag att söka efter religiösa 

referenser i Lupe Fiascos musik och försöka tolka och analysera vad dessa tyder 

på, är det en privat religion eller offentlig religiositet som framkommer i hans 

musik? Med hjälp av populärmusikens standardisering avser jag att tolka och 

analysera varför dessa religiösa referenser används, om det är för att påpeka 

strukturella samhällsproblem eller om det kan vara ett sätt för honom att försöka 

separera sig från andra musiker inom hans genre och på så sätt sälja fler skivor. 

2.2. Arbetsmodell 

Den första teorin som kommer att användas är sekulariseringsteorin som 

postulerar religionen kommer att ha mindre makt och plats i ett modernt samhälle 

och vara en privat angelägenhet (Beckford 2003).  Den andra teorin som är 

Adornos teori som gör gällande att populärmusik är standardiserad (Adorno 

2008).  Med hjälp av dessa två teorier kommer olika perspektiv på användandet av 

religion och dess existens i Lupe Fiascos musik att belysas. Adornos teori 

kommer att användas för att utreda huruvida Lupe Fiascos musik är 

standardiserad eller ej, och om så är fallet, på vilket sätt den är standardiserad.  

Sekulariseringsteorin kommer att användas för att undersöka om religionen i de 

texter som analyseras tyder på privat religion där artisten använder religionen för 

att behandla privata teman eller för att tala om samhället och dess strukturella 

problem.  

 

För att få reda på hur väl dessa två teorier stämmer in på en hiphopartist som Lupe 

Fiasco kommer en textanalys av hans låtar att genomföras. För att undersöka om 

texten hör till religiös privatisering eller ej kommer religiösa ord och metaforer 

som nyttjas att kartläggas; vilka uttryck används, hur används de, och vad 

förevisar dessa religiösa referenser. Använder artisten religion för att berätta om 

personliga frågor eller används religion också för att adressera samhällsfrågor? 

Detta kommer att förstås i låtens sammanhang där de religiösa metaforerna 

används. Därför kommer det att i analysen stå en kort beskrivning av låtens 

övergripande tema och vilka religiösa uttryck som används för att på så sätt påvisa 

i vilket sammanhang eventuella religiösa metaforer används och om den 

religiositet som framkommer är att anses som privat eller offentlig. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Presentation av metod 

Detta avsnitt avser att förklara problematiken som kan uppstå med att göra en 

textanalys av Lupe Fiaskos låtar. Jag kommer att lyssna på dessa låtar utan text 

först, för att skapa mig en helhetsbild av hur hans musik låter. Sedan kommer jag 

att använda mig av Metrolycis och Azlyrics för att finna texten till artistens låtar 

och söka efter religiösa referenser i låtarna samtidigt som låtarna spelas. När detta 

arbete har genomförts kommer texterna att närläsas och religiösa referenser att 

antecknas, resultatet av detta redovisas i avsnitt 4.1. De låtar som innehåller minst 

respektive flest antal religiösa referenser analyseras djupare med hjälp av 

teorierna om privatisering och standardisering som presenterats i avsnitt.  

3.2. Textanalys 

En text kan sägas avspegla samhället och kulturen som texten befinner sig inom 

(Boréus 2013, s 132). Vid en textanalys av musik räcker det inte att enbart 

analysera texten som sådan då det finns en risk att textens betydelse övertolkas 

och att en del av artistens budskap går förlorad. För att ta vara på musiken har jag 

haft den i bakgrunden och på så sätt kunna följa med i texten och höra vilka delar 

av texten som artisten lägger betoning på, dvs. om denne ändrar tonläge eller ger 

uttryck för känslor. Detta för att få en fördjupad förståelse av låtens budskap. 

Inom hiphoppen är användandet av metaforer mycket utbrett och därför bör inte 

låtarna tolkas ordagrant. När en text läses har texten olika betydelser inneboende 

och dessa eventuella betydelser uppstår först i mötet med läsaren då de delvis 

baseras på den aktuella läsarens förkunskaper (se exempel i avsnitt 1.6.). 

 

Angående textanalysen och validiteten uppstår det en frågeställning som är av 

värde att göra läsaren medveten om. Denna frågeställning är: kommer jag fram till 

rätt slutsatser eller ej angående artistens syfte och mening med låtarna som har 

analyserats? I och med att musik och text oftast utgörs av en subjektiv mening; 

lyssnaren läser in och skapar sig en mening av låten med hjälp av tidigare 

erfarenheter och vetskap om artisten samt vad artisten refererar till i sina låtar, kan 

det diskuteras huruvida den slutsats som jag kommer fram till kan vara rätt eller 

fel ur ett tematiskt perspektiv (Gabrielsson 2008).  Vad är det som artisten 

behandlar och menar i en viss låt, jag med min bakgrund kan tolka det på ett sätt 

och en annan person kan tolka det på ett helt annat sätt, som påpekat i 1.6. 
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3.3. Objektivitet & reliabilitet 

 

Det som kommer att göras i denna uppsats är att påvisa hur undersökningarna har 

gjorts och vad som görs för att uppfylla reliabilitetskravet. I denna uppsats har 

musiken valts, därav blir det ett subjektivt arbete som baseras på författarens 

musikaliska preferenser och erfarenheter. Om någon annan hade valt att behandla 

ett liknande ämne hade denne person möjligen haft en annan syn och därmed valt 

annan musik att analysera. Häri ligger problemet med forskning inom 

populärkultur, det är svårt med sann objektivitet i och med att alla som är 

verksamma inom detta ämne är summan av sina erfarenheter och kommer att välja 

forskningsämne och metod baserat på dessa erfarenheter. Inom musiken skapas 

mening i mötet med personen/konsumenten och som konsument läggs fokus på 

olika delar av musiken (Lindgren 2005). Beats, lyrik, framförande m.m. är alla 

delar som får olika uppmärksamhet beroende på konsumenten. I en studie av detta 

slag är det ofrånkomligt att det finns inslag av subjektivitet i tolkningen av låtar.  

 

Ett annat problem som kan komma att uppstå är språket, låtarna som skall 

analyseras är på engelska. Även om engelskan och svenskan båda räknas till 

germanska språk och har liknande språkstrukturer kommer det att uppstå 

svårigheter när längre stycken ska översättas samt tolkas. Detta försvåras också av 

att när artisten ”sjunger” något kan det hända att han använder sig av ett dialektalt 

uttal alternativt att han använder sig av homofona (likljudande) ord, att han uttalar 

ett ord på ett sådant sätt att det liknar ett annat ord som betyder något annat (Yule 

2010, s 120). Hur skall dessa stycken förstås och tolkas om texten lyder Beach 

men artisten uttalar ordet som Bitch? I dessa situationer kommer det att vara 

ordets bokstavliga betydelse att vara det som förstås och tolkas. Inom viss musik 

så som hiphop är det vanligt en så kallad double entendre, att ha meningar eller 

ord som betyder två saker och på så sätt bli mer tvetydliga i det som de säger 

(Longman 2014, s 505).  

 

Objektivitetskravet är mycket viktigt inom alla vetenskapliga texter, detta gäller 

även denna text. ”kravet på objektivitet skulle kunna förstås så att vi i ett 

vetenskapligt sammanhang bör eftersträva en sådan beskrivning av verkligheten 

som inte präglas av den enskilde forskarens speciella perspektiv” (Grenholm 

2006, s 82). Målet är att forskarens personliga omdömen och tankar inte ska 

återspeglas på det arbete som utförs. Det har framförts kritik mot detta och 

speciellt inom religionssociologin, Göran Ahrne anser att sann objektivitet är 

omöjligt att tillämpa i praktiken eftersom forskaren är en del av det samhälle som 

hon undersöker och att en eventuell lösning på detta problem kan vara att 

forskaren redogör för sin utgångspunkt och sina värderingar (Ahrne 2007, s 38). 
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3.4. Kombinerad metod  

Detta avsnitt avser att förklara varför en blandning mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder var det bästa sättet att genomföra denna studie på. 

Anledningen till att båda metoderna har använts i denna uppsats är för att se hur 

många religiösa uttryck artisten använder sig av för att avgöra vilka låtar som 

skall analyseras och den kvalitativa metoden var för att se vilka religiösa uttryck 

artisten använder och vad dessa uttryck står för. Vad menar artisten med de 

religiösa ord som han använder. Med en blandning av dessa två undersöks dels 

hur många låtar som innehåller ett religiöst budskap, hur många religiösa ord 

artisten använder sig av men också vad religionen har för betydelse i artistens 

musik eftersom metoden också innehåller en del av djupanalys av texten. I denna 

studie har antal religiösa ut först räknats i varje låt för att få en överblick av detta, 

sedan har de låtar som innehåller flest antal religiösa referenser och de låtar som 

innehåller minst antal religiösa referenser analyserat för att bättre förstå 

religionens betydelse och påverkan på artistens låtar. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I avsnittet nedan kommer fyra tabeller att visas, dessa tabeller är resultat av 

analysen av Lupe Fiascos fyra skivor och redovisas i den ordning som 

undersökningen har gjorts, från första skivan till den senaste (s 6). I tabellerna står 

det att utläsa vilken skiva som har analyserats, vilken låt och huruvida låten 

innehåller något religiöst utryck eller ej och vilka dessa religiösa ord är. På slutet 

av varje tabell står procentsatsen i antal låter som innehåller ett religiöst utryck. 

Efter resultaten kommer en analys att följa där två låtar från varje skiva har 

analyserats, dessa två låtar kommer att vara den låt som innehar minst antal 

religiösa ord följt av den låt som innehar flest antal religiösa ord. Den kvantitativa 

delen, frekvensanalysen har gjorts för att söka efter antal religiösa referenser som 

presenteras i denna tabell som antal religiösa ord och vilka dessa ord är. Den 

kvalitativa delen, analys av låtar kommer att redovisas i analysavsnittet(4.2). Om 

det är offentlig eller privat religiositet som artisten använder sig av kommer det att 

presenteras i slutet av analysen på låtarna, det är svårt att kategorisera och klassa 

om ett ord syftar till en offentlig eller privat religiositet detta är något som 

framkommer i sammanhanget av låten och med hjälp av textraderna som antingen 

föregår eller efterföljer det specifika ordet.  

4.1. Resultat 

Tabell 1: Denna tabell baseras på artistens första skiva.  

Skiva: Food and Liqour   

Låt Religiösa ord Religiösa ord: antal 

Real Devil, God 1 

Just Might Be Ok Angel, Church, Satan, Demon, 

Nazareth, Heaven 

6 

Kick Push  0 

I Gotcha  4 

The Instrumental  0 

He Say She Say  0 

Sunshine  0 

Daydream  0 

The Cool Heaven 1 

Hurt My Soul Astaghfirullah, God, Godly, 7 
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Islamic, Catholic, Priest, Pastor 

Pressure Hella, Devil, Soul, Lord 4 

American Terrorist Martyr, Torahs, Bibles, Qurans, 

Heaven, Lord, Muslim, 

Christian, Second-coming 

9 

The Emperor’s 

Soundtrack 

God 1 

Kick Push II  0 

Antal låtar 14   Låtar med religiösa 

ord 8 

  57% 

 

Tabell 2: Denna tabell baseras på artistens andra skiva. 

Skiva: The Cool   

Låt Religiösa ord Religiösa ord: antal 

Free Chillin  0 

Go Go Go Gadget Flow Man up above *implicit nämns en 

gudom 2 ggr 

The Coolest Lord, Heaven, Hell, Pray, God, 

Soul 

6 

Superstar Heaven, God, Devil 3 

Paris, Tokyo God 1 

Hi-Definition  0 

Gold Watch Maharishi, God 2 

Hip-Hop Saved My Life  0 

Intruder Alert Heaven, Hell, Demon 3 

Streets On Fire God, Nuns, Preacher, Shrines, 

Angel 

5 

Little Weapon Infidels, Devils, Pray 3 

Gotta Eat Church 1 

Dumb It Down Sphinx, Pegasus, Poseidon 3 

Hello/Goodbye  0 

The Die Heaven 1 
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Put You On Game Martyr, Baptize 2 

Fighter God, Sinners, Holy 3 

Go Baby  0 

Totalt 18  13 st med religiösa 

ord 

  72% 

 

Tabell 3: Denna tabell baseras på artistens tredje skiva. 

 

 

 

Tabell 4: Denna tabell baseras på artistens fjärde skiva. 

Skiva: Lasers   

Låt Religiösa ord Religiösa ord: antal 

Letting Go Souls, Demons, Spirit 3 

Words I Never Said Jihad, Holy, Worship, Islam, 

Muslim 

5 

Till I Get There  0 

I Don’t Wanna Care 

Right Now 

Pray, God, Church 3 

Out Of My Head  0 

The Show Goes On Soul 1 

Beautiful Laser (2 Ways) Faith, Demons 2 

Coming Up God 1 

State Run Radio  0 

Break The Chain Hell 1 

All Black Everything Quran 1 

Never Forget You  0 

Totalt 12  8 st med religiösa ord 

  66% 

Skiva: Food & Liqour ll: 

The Great American Rap 

Album Pt.1 

  

Låt Religiösa ord Religiösa ord: antal 
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Lupe Fiasco har släppt 4 CD skivpor som innehåller 54 låtar (exklusive intro och 

outro). Av dessa 54 låtar innehåller 42 av dem ett religiöst ord eller fras vilket 

leder till slutsatsen att ca 78 % av hans låtar innehåller religion.  

4.2. Analys 

Här följer en djupare analys som består av två låtar från varje skiva, den första 

låten med minst antal religiösa ord följt av den låt som innehåller av flest antal 

religiösa ord. Detta för att göra arbetet överskådligt men också för att visa på 

religionens betydelse i artistens musicerande. Anledningen till att de låtar med 

Strange Fruition Demons, Pray, Sermon, 

Baptize, Witches 

5 

ITAL [Roses] Lord 1 

Around My Way 

(Freedom Ain’t Free) 

Crucifixes, Heaven, Hell, 

God’s Preacher’s  

5 

Audubon Ballroom God 1 

Bitch Bad  0 

Lamborghini Angels Demons, Angels, Prayer, Lord, 

Devils, Mercy, Unholy, Bless, 

Crucifix, Divine, Bible 

Redemption, Sins 

13 

Put Em Up  0 

Heart Donor Soul, God 2 

How Dare You  0 

Battle Scars Cupid 1 

Brave Heart Lord, Devil 2 

Form Follows Function Demon, Temple, Cross, 

Crucifix, Buddhist, Jesus, 

Reborn. Kingdom hall 

8 

Cold War Janazah, Salat, God, Bless, 

Judgment day, Mosque 

6  

Unforgivable Youth Soul, Spirit 2 

Hood now God 1 

15  12 st med religiösa 

ord 

  80% 
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flest respektive minst antal religiösa ord har analyserats är för att söka efter och 

försöka finna skillnader och likheter mellan dessa låtar. Frågor som har ställts till 

materialet är 1, vad handlar låten om? 2, vad för slags religiositet är det som 

framkommer i låten och 3, vad tillför religionen till låten? 

 

Angående standardiseringen kan det sägas att Lupe Fiascos musik, likt många 

andra artister inom hans genre är standardiserad. Musikaliskt sett använder han sig 

av enklare trumkomp med en djup bas och flera syntar som ger en fördjupad 

ljudbild, på så sätt låter han likt många andra hiphopartister då hiphopmusiken 

generellt är studioproducerad musik som har ett standardiserat ljud. Därmed 

kommer det att låta likt annan hiphopmusik på samma sätt som klassik musik kan 

tyckas låta likt för den som är oinitierad dvs. inte är van vid den specifika 

musikformen eller kulturella yttringen. Detta blir speciellt uppenbart inom en 

kommersiell genre som hiphopmusiken har kommit att bli. 

Analys av CD 1 

Food and Liquor: Är den första skivan som artisten släppte, denna skiva kom ut 

2006 och har 14 spår varav 8 av dessa, 57 % innehåller en eller flera religiösa ord. 

De två låtar som kommer att analyseras djupare är Kick, Push och American 

Terrorist. Detta för att Kick, Push är den låt på denna skiva med minst antal 

religiösa ord medan American Terrorist är den med flest antal religiösa ord. 

 

Kick Push: Denna låt är en berättelse om en pojke som åker skateboard, vi som 

lyssnare får följa honom igenom olika steg i livet; från barndomen till dess att han 

blir vuxen. I denna låt används skateboard som en metafor, i och med att 

protagonisten åker skateboard ser samhället ned på honom och hans likar men de 

gör det som de tycker om vilket leder till att protagonisten blir accepterad av sina 

likar och andra delar av samhället. Slutsatsen av denna låt är att man skall gå sin 

egen väg och våga vara sig själv. Om killen i denna låt slutat med att åka 

skateboard hade han blivit som de andra i hans kvarter, narkotikamissbrukare och 

försäljare. Angående musiken och dess budskap går det att argumentera för att det 

är standardiserad, budskapet om att vara sig själv och våga gå sin egen väg är 

något som många låtar handlar om. Musiken är enkelt med ett vanligt popkomp 

och stråkar som används i denna låt. 

  

American Terrorist: låten börjar med orden:”Close your mind, close your eyes, 

see with your heart” (Lupe Fiasco 2006). Dessa ord introducerar och representerar 

det budskap som artisten framför med låten, att man ska se till folk med sitt hjärta. 

Denna låt är också kritisk mot den amerikanska regeringen och anklagar denne för 

att vara terrorist genom att upplysa lyssnaren om vad den amerikanska regeringen 

har gjort mot indianerna och gör mot minoriteter i USA än idag. Som nämnt ovan 

är ett av låtens tema att man skall visa respekt och förståelse för andra kulturer för 

att framföra denna poäng använder han sig av offentligreligionen genom att säga:” 

Camouflaged Torahs, Bibles and glorious qurans. The books that take you to 

heaven and let you meet the Lord there, have become misinterpreted, reasons for 

warfare. We read 'em with blind eyes I guarantee you there's more there” (Lupe 

Fiasco 2006). Här använder han sig av religiösa urkunder från de så kallade 

abrahamitiska religionerna(Islam, Judendom & Kristendomen). Det som sägs i 

denna låt är att de religiösa urkunderna används för att rättfärdiga krig mot 
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varandra. Återigen kan det argumenteras att både musik och budskapet i denna låt 

är standardiserat, musiken genom att låta som andra låtar och budskapet är 

standardiserat för att det är samma tema som många artister har behandlat tidigare.  

Analys av CD 2 

CD 2 The Cool: Denna skiva släpptes 2007. Denna skiva består av 18 låtar och 14 

av dessa 71 % innehåller religion. The Coolest och hip hop saved my life är de 

låtar som innehåller mest respektive minst antal religiösa ord.  

 

Hip-hop Saved My Life: Denna låt innehåller minst antal religiösa ord och är 

dedikerad till alla som vill ha framgång i livet och uttrycker en tanke om att ge 

upp sina drömmar. I denna låt berättas det en historia om en person som gör just 

detta, lyckas med sina drömmar när han var nära att ge upp. Trots att individen 

saknade de rätta förutsättningar för att nå framgång inom hiphopbranschen lyckas 

han och musiken blir hans räddning. Protagonisten har det problematiskt hemma 

med vänner som sitter i fängelse, ett barn som knappt får någon mat och andra 

motgångar. Trots detta ger individen inte upp sina drömmar, han kämpar och tar 

varje möjlighet som uppkommer för att visa hur duktig han är på att rappa/ battla. 

Detta leder till att han får den framgång som han länge har trånat efter och 

undviker att återgå till att sälja knark och han kan även hjälpa sina nära och kära 

som har ställt upp för honom. Liksom Kick Push på artistens första album handlar 

denna låt om att inte ge upp sina drömmar och att gå sin egen väg. Därmed är 

denna låt standardiserad, dels på grund av artisten har behandlat detta ämne 

tidigare (i Kick, Push) men också för att detta är ett tema som mycket inom 

populärkultur handlar om; att gå sin egen väg. 

 

  

The Coolest: I denna låt proklamerar protagonisten, som är en fiktiv karaktär sin 

kärlek till två fiktiva karaktärer. Dessa karaktärer är the Street and the Game. 

Denna låt bygger vidare på låten The cool som finns på artistens första skiva. Där 

introducerar artisten en karaktär som heter Michal Young History, och det är 

denne karaktär som vi får följa i denna låt när han står inför valet mellan The 

Street och The Game. I denna låt proklamerar han sin kärlek till The Street som 

symboliserar gatan och det som händer där. Karaktären vill leva livet som 

gangster och gör allt för att bli den störste av dessa. Låten börjar med en kort bön 

alternativt en ursäkt till gud ”Lord please have sympathy and forgive my cool 

young history.” Detta kan ses som att artisten ber om ursäkt för det som komma 

ska i denna låt eller som att protagonisten ber om ursäkt till gud för sitt leverne. 

När denne protagonist dör får han inte komma till himlen men inte heller till 

helvetet, utan han får leva om sitt liv och försöka göra det annorlunda. Med detta i 

åtanke går det att argumentera för att religionen används för att dels ge låten en 

djupare religiös mening, att vi ska ta vara på det liv som vi har. Religionen 

används även för att ge låten en förändrad innebörd. Då det i låten är en berättelse 

som berättas i jagform kan det argumenteras för att religionen som framkommer i 
denna låt visar på privat religiositet, även om denna religiositet tillhör en fiktiv 

karaktär. Som bevis på denna är ovan nämnda citat samt ”I love the lord” och det 

faktum att liknande religiösa referenser används i låten.  
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Analys av CD 3 

CD 3 Lasers, denna skiva släpptes 2011 och innehåller 12 spår. Låtarna som skall 

analyseras på denna skiva är Till I Get There och Words I never said. Words I 

Never Said är den låt som innehåller flest religiösa ord, medan Till I Get There är 

den låt som innehåller minst antal religiösa ord. Denna skiva innehåller 12 låtar 

och 8 av dessa 66 % innehåller ett religiöst ord. 

 

 

Till I Get There: Denna låt är en kritik mot skivbolaget som fördröjde utgivandet 

av Lupe Fiascos tredje skiva och ville att han skulle ändra sig så att de kunde sälja 

fler skivor och tjäna mer pengar på att ha honom som signad artist. Detta märks 

framförallt i dessa stycken som framkommer i den första versen ” Album on hold, 

whole word on hold.” och ” I tell 'em tell 'em don't homicide me I just a little old 

hope with his back against the ropes fighting for his fans and, fighting for his 

folks” (Lupe Fiasco 2011). Det som påstås i dessa stycken är dels att skivbolaget 

har lagt skivan på is, men också att han inte vill att skivbolaget skall ändra på 

honom för mycket. Artisten står tryckt mot väggen, då han inte får skapa den 

musik som han och hans fans vill ha.  Han sjunger att han är den han är och 

kommer alltid att vara sig själv. Både musiken och budskapet kan påstås vara 

standardiserad i denna låt. Musiken för att det är popmusik och en barnkör som 

används i musiken, budskapet för att det återigen är något som inte är nytt, en 

artist är missnöjd med hur dennes skivbolag behandlar honom och försöker ändra 

på honom för att kunna sälja fler skivor. Detta leder till att artisten blir missnöjd 

och gör en låt som handlar om situationen som den befinner sig i. 

 

Words I Never Said: Denna låt innehåller flest antal religiösa ord. Låtens 

övergripande tema är att man ska säga sin mening och utmana gällande 

samhällsnormer istället för att ta dem för givna och anpassa sig efter dem. I 

styckena där religionen används är det för att visa på och påpeka att religionen 

inte säger det som den förebrås för: ”Jihad is not a holy war, wheres that in the 

worship? Murdering is not Islam! And you are not observant and you are not a 

Muslim”. I denna vers påstår artisten att alla individer själva ansvarar för att det 

som de håller för sant är sant, detta följs av exempel angående koranen och jihad 

och avslutar med att påstå att detta inte är vad islam förespråkar. Återigen är det 

en offentlig religiositet som artisten använder sig av och pekar på hur religionen ej 

bör beskyllas för de oegentligheter som sker i dess namn. Detta genom att prata 

om religionen som om det vore allmängilltig och som är för alla människor. 

Denna låt har liknande tema med American Terrorist från artistens andra skiva 

och det kan därmed argumenteras för att den är standardiserad. Musiken är dock i 

denna låt annorlunda jämfört med andra låtar som har framförts tidigare. 

Analys av CD 4 

CD 4 Food & Liqour ll: The Great American Rap Album Pt.1. De låtar som ska 

analyseras på denna skiva är Bitch bad och Lamborghini Angels. Detta är de två 

låtar som innehåller minst och flest antal religiösa ord och därför ska de 

analyseras djupare.  Denna skiva innehåller 15 låtar och 12 av dessa 80 % 

innehåller ett religiöst ord. 
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Bitch Bad: Denna låt handlar om hur fel det är att använda ordet bitch som det 

görs i dagens samhälle. Detta förklaras med en historia indelad i tre akter. Akt ett, 

en pojke växer upp med en viss tolkning och förförståelse av ordet bitch, hans 

mamma sjunger med i låtar och kallar sig själv för bitch. Akt två, två unga tjejer 

växer upp med internet och får se en rappartist använda ordet bitch och på så sätt 

får en annan syn på ordet bitch; skådespelerskorna som presenteras i musikvideon. 

Då flickorna inte är medvetna om att det är skådespelerskor som presenteras för 

dem och att det är ett skådespel tror dem att det är så man skall vara för att få 

uppskattning av killar. I akt tre möts killen och en av tjejerna, killen med sin syn 

och tolkning av ordet bitch och tjejerna med sin tolkning och förståelse av ordet. 

Detta skapar en problematik som kan förklaras med hjälp av följande passage från 

låten: 

 
You see the fruit of the confusion. He caught in a reality, she caught in an 

illusion. Bad mean good to her, she really nice and smart. But bad mean bad 

to him, bitch don't play a part. But bitch still bad to her if you say it the 

wrong way. But she think she a bitch, what a double entendre (Lupe Fiasco 

2012). 

 

Syftet med denna låt är att ändra på användandet av ordet bitch. Artisten påpekar 

att användandet av ordet leder till att barn och ungdomar växer upp med 

”inadekvata” normer och syn på vad ordet innebär men också hur de ska vara som 

personer för att få uppskattning av det motsatta könet. Artisten förespråkar istället 

att använda ordet woman eller lady.  

 

Lamborghini Angels: Denna låt innehåller flest antal religiösa ord på artistens 

fjärde studio album. Här använder artisten religiös symbolik för att kritisera 

förbrukarsamhället som vi lever i idag, och tar även upp samhälleliga problem. I 

denna låt presenteras fem karaktärer som alla har en relation till religionen. Första 

versen börjar på följande sätt: 
 

With a circle on the floor he compels them to be pure pulls the beast out of 

his heart then impales it on a sword writes a prayer on some paper and then 

he nails it to the door just the good of you may enter by the mercy of the lord 

(Lupe Fiasco 2012) 

I dessa fyra rader återfinns det många religiösa ord och referenser, i första raden syftas det 

på en individ som utför en exorcism, dvs. driver ut onda andar. Detta vidareutvecklas i 

andra raden detta är en lyckad exorcism som leder till att den onda anden dör. Tredje raden 

av detta citat kan åsyfta på Martin Luthers 95 teser, om så är fallet syftar denna del till att 

personen som genomförde exorcismen sätter upp levnadsregler för hur man skall leva för 

att komma till himlen (Mullet 2004). Fjärde raden säger att endast de rättfärdiga får komma 

till himlen genom guds nåd. Refrängen till denna låt är också av intresse att undersöka 

djupare, denna lyder som följer: 

 
I see diamond-flooded demons Lamborghini angels Lamborghini angels 

Lamborghini angels halos down with the doors flapping when they came 

through halos down with the doors flapping when they came through(Lupe 

Fiasco 2012). 

 



 25 

I refrängen är demoner iklädda diamanter och Lamborghini presenteras som 

änglar, i detta stycke kan diamanter ses som det onda med tanke på konflikten i 

Sierra Leone och vad som händer/har hänt där för att bryta dessa diamanter. 

Lamborghini Angels representerar de goda mytiska figurerna som finns 

representerade i många religioner. Angående användandet av religion kan det 

argumenteras för att det är en offentlig religion och religiositet som uppvisas.  

 

Som det framkommer i denna analys av Lupe Fiascos låtar går det att säga att 

både musiken och budskapet som han framför är standardiserat, genom att han 

säger det som andra har sagt, han säger det på ett annat sätt men ändå likt andra 

som har behandlat samma ämnen och musiken i hans låtar kan sägas vara 

standardiserat då det är mestadels 32 takter och inte alltför stora variationer på 

varken vers eller refräng i låtarna. 

4.3. Privatisering, standardisering och kommersialisering 

Religiös privatisering som den behandlas i Beckfords bok (2003) postulerar att 

religionen kommer att få minskad plats i det moderna samhället, modernisering 

leder till privatisering. I den analys och tolkning som har gjorts av Lupe Fiascos 

musik kan det inte sägas att jag finner stöd denna tanke. Det finns ett antal låtar 

som inte använder sig av religion, men majoriteten av artistens musik använder 

sig av religion och har religiösa metaforer i sig som visar både på offentlig 

religiositet men också en del som visar på privat religiositet. Detta kan ses som ett 

tecken på att religionen fortfarande finns och verkar i det moderna samhället. Det 

som framkommer i denna uppsats är att religion har varit och är återkommande i 

Lupe Fiascos texter och musik. Från det att artisten släppte sin första skiva 2006 

till nu har religionen varit ett återkommande tema inom hans musik. Från det att 

artisten använde sig av få religiösa metaforer i sin musik, 57 % till att öka 

användandet av religion och religiösa metaforer i sin musik till 80 % så kan 

slutsatsen dras att användandet av religiösa metaforer snarare har ökat med tiden. 

Detta kan ha många olika förklaringar där den ena kan vara att i och med artistens 

kändisskap har ökat har också hans möjligheter att utrycka sig och vara delaktig i 

skapandet av musiken också ökat, vilket leder till att religionen blir mer 

framträdande. En annan anledning kan vara att artisten behandlar olika teman och 

därmed blir användandet av religion än mer framträdandet. Lupe Fiascos tredje 

skiva är mer pop orienterad och behandlar inte lika allvarliga ämnen som den 

senaste skivan. Därmed innehåller den några färre låtar med religion, vilket också 

är vad bland annat Ebony A. Utley (2012) säger; att hiphopartister använder sig av 

religion för att hantera förlusten av vänner och behandla viktiga teman vilket är 

vad artisten gör på den senaste skivan.  

 

Analysen av artistens fyra skivor har visat att både budskapet och musiken är 

standardiserad. En av anledningarna till att musiken är standardiserad kan visas 

med vad artisten själv säger om sin tredje skiva där artisten klär in viktiga 

budskap i enklare hiphop ”beats” för att kunna nå en bredare publik. I en intervju 

säger han följande om musiken och budskapet som han framför på denna skiva: 

"It's their record. My words, their music… I had to create this commercial art that 

appeases the corporate side.” (Conner & Fiasco 2011). Här påstår artisten att han 

vill framföra ett budskap med sin musik, men också att det samtidigt skall vara 
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lättsmält och kunna spelas på radio och som skulle satisfiera skivbolaget. Därför 

blir musiken standardiserad, för att den skall vara lättsmällt och kunna spelas på 

radiostationer.  

 

Den kritik som jag framfört mot Adorno och hans analys av populärmusik och 

klassisk musik (serious music) är att han jämför två skilda kulturer. Klassisk 

musik är skapad för en speciell grupp lyssnare och under en speciell tidsepok och 

tidsanda medan populärmusik är skapad för en annan grupp. Klassisk musik ska 

lyssnas på och avnjutas under speciella former medans populärmusik är 

”lättsmält” och skall lyssnas på under andra former (Hewet 2014). Klassisk musik 

skall framföras av en ensemble under ordnade former med dirigent, åskådarna 

skall lyssna sittandes (Turner 2014). Populärmusik är skapad för att lyssnas på 

och användas under andra former, exempelvis vid dans. Vid framförandet av 

populärmusik skall lyssnaren vara aktiv och medverka och delta. Den största 

skillnaden är att den mest klassisk musik inte har text vilket populärmusik har 

detta leder till att musiken bör vara lätt och standardiserad för att lyssnaren ska 

kunna lyssna på texten. På samma basis som Adorno för sin diskussion kring 

huruvida populärmusik låter lika och standardiserad kan det föras en diskussion 

huruvida klassisk musik låter lika och standardiserad för den oinvigde individen.  

 

4.4. Slutsatser 

Den frågeställning som ställdes i början av detta studium var: Vad för slags 

religiositet går det att finna i Lupe Fiascos texter, offentlig eller privat 

religiositet? Är hans musik och budskap standardiserad? Detta avsnitt avser att ge 

ett sammanfattande svar på dessa frågeställningar. 

 

På frågan angående vad för slags religiositet Lupe Fiasco använder sig av är det 

svårt att ge ett välavgränsat svar, slutsatsen som kan dras är att Lupe Fiasco 

använder sig av religion i sin musik, religionen som artisten använder sig av är en 

offentlig och privat religiositet. I låtar som har ett offentligt och viktigt budskap 

tenderar Lupe Fiasco att använda sig av offentlig religiositeten och i låtar som 

handlar om privata företeelser, låtar som handlar om människor i hans närhet 

tenderar han att använda sig av privat religiositet, dvs. han sjunger om sitt och 

protagonisternas förhållande till en personlig gud. Som exempel på låtar med ett 

seriöst innehåll och ett stort användande av religiösa ord finns det låtar som 

American Terrorist och Words I Never Said, båda dessa låtar har ett gemensamt 

tema och budskap och de behandlar 9/11 och dess följder. 

 

Standardisering: Angående Adornos teori om standardisering visar denna uppsats 

på att så är fallet. Detta är för att det inom hiphopmusiken samplas låtar, många 

låtar använder sig av samma eller liknande instrument, går i samma tak och 

behandlar samma ämne och budskap. Detta leder till att musiken låter lika och att 

budskapet kan kännas standardiserad. En förklaring till varför populärmusiken 
kan kännas standardiserad är vad Allan F. Moore (2003) säger i sin bok Analyzing 

Popular Music. Artister eftersträvar det familjära i musiken och budskapet men 

och något nytt i hur detta budskap framförs. På så sätt eftersträvar artisten att vara 
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i dialog med historien, samtiden och framtiden, hen vill berätta historien som den 

har varit men också tillägga något nytt.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

De två teorier som har använts för att påvisa religionens roll inom Lupe Fiascos 

låttexter har varit sekulariseringsteorin som den presenteras i Beckfords bok från 

2003 och Adornos teori som framhäver hur standardiserad dagens populärmusik 

är i jämförelse med klassisk musik. Adornos musikteori lämpade sig väl för denna 

uppsats men denna teori kan kännas förlegad i och med den är riktad mot 

populärkultur i 40-talets USA, Jazzepoken och en tid då det inte fanns många 

musikstilar och ett fåtal radiostationer där musiken kunde spelas på. 

Sekulariseringsteorin teorin är vida känd och det har förts många argument kring 

dess vara eller icke vara. Det som har gjorts i denna uppsats är att använda några 

delar av sekulariseringsteorin så som den framställs av Beckford (2003), fokus 

har varit på modernisering och privatisering. Musik och religion har varit intrikat 

sammanbundna sedan urminnes tider (Bossius, Harris & Häger 2010, s 1) och jag 

anser att ett tecken som talar emot religionens minskade plats i samhället är det 

konstanta användandet av religiösa metaforer populärkulturen. 

 

Tillsammans var dessa teorier till hjälp under arbetets gång genom att de 

fokuserade på olika perspektiv av det behandlade ämnet. Sekulariseringen var till 

hjälp för att målet var att undersöka religionen inom hiphopmusiken. Med hjälp 

av denna teori söktes religion, religiösa yttringar och religiösa metaforer för att se 

vad dessa hade för roll i Lupe Fiascos musik hur dessa metaforer förhåller sig till 

det som sekulariseringstesen har postulerat. Utifrån detta synsätt har en analys 

gjorts för att söka stöd för denna tes i Lupe Fiascos texter. Adornos teori angående 

musikens standardisering var till god hjälp för att söka bevis på hur detta förhöll 

sig till Lupe Fiascos musik och slutsatsen är att det finns belägg för att säga att så 

är fallet. Lupe Fiascos musik är standardiserad, dels för att artisten ifråga samplar 

andras låtar, använder sig av enklare beats för att lägga fokus lyriken till musiken 

och för att mycket av det budskap som framförs är sådant som har presenterats 

tidigare av andra artister.  

5.2. Metodisk reflektion 

De metoder som har använts i denna uppsats har varit en blandning av en 

kvantitativ och kvalitativ dessa två metoder kompletterade varandra och ansågs 

vara bäst lämpade att använda i denna studie med tanke på dess syfte. 

Textanalysen har varit lämplig då uppsatsens syfta var att söka hur religionen 

används inom dagens populärmusik. Lyssningen har varit bra för att ge texten en 

fördjupad förståelse, dels utifrån några argument som nämns tidigare i texten, att 

en låt handlar om mer än det som faktiskt står i texten men också för att ge en 

känsla av låten och dess budskap. Den kvantitativa metoden, då antalet ord har 
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räknats har varit för att finna specifika religiösa referenser men också för att 

beräkna hur många religiösa referenser det finns i varje låt.  

5.3. Empirisk reflektion 

Det som jag har kommit fram till i denna uppsats sammanfaller med tidigare verk 

som behandlar samma ämne; att religion och religiösa metaforer används inom 

hiphopmusiken för att förstärka textens budskap och är samtidigt ett försöka 

påverka människor till att bättra sig och handla annorlunda. Detta är bland annat 

den slutsats som Utley (2012) kommer fram till i sin bok Rap and Religion – 

Understanding the Gangsta’s God. Användandet av religion för att förstärka 

budskapet om att folk skall bättras sig är för att det dels är en av hiphopkulturens 

grundpelare, (den utvecklades i ghetton för att vara ett alternativ till 

gängbildningar) men också för att det är sådana teman låtar med ett religiöst 

innehåll generellt behandlar, en så kallad genrekonvention. Lupe Fiasco och hans 

likar är emot den sociala alienationen som de anser sig ha varit utsatta för och 

förespråkar en väg ur denna misär genom att jobba hårt, förlita sig på gud och inte 

genom att sälja droger som många i deras närhet gjorde. 

5.4. Bidrag 

Det som har bidragits till inom forskningsområdet religionssociologi/ 

populärkultur med denna uppsats är att stärka redan existerande föreställningar 

inom fältet religion och populärkultur. Jag har haft en annan infallsvinkel och 

använt mig av annat material men resultatet är detsamma; religion och musik är 

djupt förankrade i varandra, använder sig av varandra för att förstärka sina 

respektive budskap. Religiösa metaforer används för att stärka existerande 

syften/meningar i låtar och detta görs mycket av artisten som denne uppsats har 

berört. Denne artist har försökt få folk att tänka kritiskt kring det som dem hör 

men också påpeka att det finns alternativa sätt att se på och använda sig av 

religionen, att inte religionen står för det våld som den oftast anklagas för som i 

låten American terrorist.  Då tidigare forskning inte har undersökt vad för slags 

religiositet som används kan jag säga att det är nytt med denna studie. Tidigare 

forskning, Ebony A. Utley(2012) och Josef Sorett (2009) har inte heller analyserat 

budskapet i förhållande till musiken, vilket har gjorts i denna uppsats. Tidigare 

forskning har kommit fram till att religionen användes för att stärka budskapet i 

låtarna vilket också är slutsatsen i denna uppsats. Angående privatisering eller ej 

framkommer det inte heller i tidigare forskning huruvida det har varit deras fokus 

eller ej, vilket har varit fokuset för denna uppsats dvs. undersöka om artisten 

använder sig av en privat eller offentlig religiositet i sin musik. W. Alan Smith 

(2005) behandlar religionen och dess roll för Bob Marleys musik och kommer 

fram till musiken var en bidragande orsak till att rastafarin spreds till andra 

kulturer. Samma slutsats skulle kunna dras i denna studie även om det inte har 

varit fokuset, att musiken hjälper till att sprida religionen då religionen och ett 

religiöst budskap är intrikat sammanbundet med artistens musik och på så sätt 

kommer att nå artistens konsumenter.  
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5.5. Avslutande reflektioner 

En intressant fråga som har väckts är hur dessa religiösa metaforer uppfattas och 

tolkas av individer som lyssnar på musiken. Är det något som uppmärksammas 

och påverkar personen i fråga eller ej? För att genomföra en sådan undersökning 

krävs en kvantitativ undersökning alternativt en intervjustudie av ett antal 

personer för att se hur dessa påverkas av religionen inom populärmusik men också 

av populärmusiken generellt. Problemet är dock att musik är en subjektiv 

nöjesform. Används 100 deltagare finns det en risk att musiken och budskapet 

uppfattas och tolkas på 100 olika sätt för att alla har vi våra preferenser och 

bakgrundskunskaper som hjälper oss att kategorisera och tolka den musik som vi 

lyssnar på. En annan fråga som kan vara aktuell att vidare fördjupa sig inom är 

hur den tilltänkta lyssnaren tar till sig en låts budskap. Reflekterar den över de 

religiösa anspelningarna eller är det något som passerar förbi obemärkt? Det är 

något som jag inte vill dra några slutsatser kring men det skulle vara intressant för 

fortsatt forskning. Som det har nämnts ovan är musik en subjektiv nöjesform och 

är olika för alla. En annan intressant förekomst är att Lupe Fiasco främst har 

använt sig av religiösa symboler från de abrahamitiska religionerna (kristendom, 

judendom och islam) i sin musik. Detta kan bero på en rad olika faktorer där den 

ena kan vara att artisten har mer kunskap om dessa religioner och därför blir det 

naturligare att inkorporera dem i sin musik. En annan orsak kan vara att det är 

kulturellt betingat, artisten lever och verkar inom en västerländsk kultur och inom 

denna kultur har de abrahamitiska religionerna en särställning. Därmed vore det 

intressant att undersöka användandet av andra religioner inom populärkulturen. 

Populärmusik som rap är viktig att studera för att förstå samhället och framförallt 

religionens plats i människors liv och i samhället idag då det är något som inte har 

gjorts tillräckligt. Det finns en medvetenhet om populärkulturens betydelse och 

vikt inom sociologin men kombinationen populärkultur och religion är något som 

det sällan fokuseras på.  
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Sammanfattning 

Religion och musik är två kulturella entiteter som länge har varit nära 

sammankopplade. För att undersöka denna sammankoppling har jag valt att 

använda mig av två teorier. Den ena av dessa teorier är sekulariseringsteorin som 

James A. Beckford använder i sin bok Social Theory & Religion (2003). Denna 

teori postulerar att religionen kommer att minska i det moderna samhället. Den 

andra teorin som jag använde mig av Theodor A. Adornos teori som han 

framlägger i artikeln On Popular Music (2008). Denna teori påstår att 

populärmusiken är standardiserad och därför underordnad klassisk musik. Adorno 

påstår att klassisk musik är den enda bra formen av musik och att populärmusik är 

en commodity (handelsvara) som lyssnaren inte kan knyta an till på ett seriöst sätt. 

Dessa två teorier användes för att förstå hur religion och musik är 

sammankopplade och hur religionen används inom musiken i enlighet med 

budskapet som artisten vill framlägga för sina lyssnare.  

 

Denna uppsats avser att undersöka kopplingen mellan musik och religion in 

hiphopartisten Lupe Fiascos tester. Hur använder han sig av religion i sin musik 

och vad för slags religiositet använder sig artisten av, är det privat eller offentlig 

religiositet? En annan fråga har varit huruvida artistens musik är standardiserad 

eller ej. Detta genomförs med hjälp av James A. Beckfords och Theodor W. 

Adornos teorier. 

  

Slutsatsen var att religionen är en viktig del i Lupe Fiascos musik. Analysen av 

hans fyra skivor och totalt 54 låtar visar att han använder sig av religiös symbolik 

i 42 av dessa låtar, det innebär 77 % av hans låtar innehåller en religiös referens. 

Detta resultat visar att sekulariseringstesen som postulerade att religionen skulle 

minska för att slutligen försvinna i det moderna samhället inte kunde verifieras i 

den aktuella artistens musik. Den andra teorin stämde delvis, dvs. delar av 

musiken som analyserades är standardiserad. Dock är all musik standardiserad 

inom sin genre och kommer att låta lika för den som är oinvigde, budskapet som 

presenterades i artistens låtar var ett standardiserat budskap, artisten sjöng om 

sådant som andra har sjungit om. Att jämföra klassisk musik med populärmusik 

kan inte leda till slutsatsen att den ena musiken är bättre än någon annan, vilket 

Adorno påstod det kan bara leda till slutsatsen att musiken är annorlunda för att 

kulturella entiteter: musik, film och konst tycker man om eller inte baserat på ens 

egna subjektiva preferenser. 
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Bilagor 

CD 1 

Kick Push 

Uh, what up ya'll? 

Yeah, soundtrack what's poppin' 

baby 

Woo, ya'll ain't know 

I go by the name of Lupe Fiasco 

Representin' that 1st &15 

Gyeah, uh 

And this one right here 

I dedicate this one right here 

To all my homies out there grindin' 

Ya know what I'm saying? 

Legally and illegally 

Ha ha 

You know what I'm talkin' 'bout? 

So, check it out, uh 

First got it when he was six 

Didn't know any tricks 

Matter fact, first time he got on it he 

slipped 

Landed on his hip and bust his lip 

For a week he had to talk with a lisp 

Like thiss 

Now we can end the story right here 

But shorty didn't quit, it was 

somethin' in the air 

Yeah, he said it was somethin' so 

appealing 

He couldn't fight the feelin' 

Somethin' about it 

He knew he couldn't doubt it 

Couldn't understand it 

Brand it, since the first kickflip he 

land it 

Uh, labeled a misfit, abandoned 

Ca-kunk, ca-kunk, ca-kunk 

His neighbors couldn't stand it, so 

He was banished to the park 

Started in the morning wouldn't stop 

till after dark 

Yeah, when they said it's gettin late 

in here 

So I'm sorry young man there's no 

skating here" 

And so we kick push, kick push 

Kick push, kick push, coast 

And the way he roll 

Just a rebel to the world with no 

place to go 

And so we kick push, kick push 

Kick push, kick push, coast 

So come and skate with me 

Just a rebel looking for a place to be 

So let's kick, uh, and push, yeah 

yeah, yeah yeah yeah, and coast 

Uh, uh ,uh 

My man got a lil older, became a 

better roller 

Yeah, no helmet, hellbent on killin' 

himself 

Is was what his momma said 

But he was feelin' himself 

Got a little more swagger in his style 

Met his girlfriend, she was clappin' 

in the crowd 

Love is what what was happening to 

him now, uh 

He said, I would marry you 

But I'm engaged to these aerials and 

varials 

And I don't think this board is strong 

enough to carry two 

She said, Bow, I weigh 120 pounds, 

now 

Lemme make one thing clear 

I dont need to ride yours I got mine 

right here 

So she took him to a spot 

He didn't know about 

Somewhere in the apartment parking 

lot, she said 

I don't normally take dates in here 

Security came and said, "I'm sorry 

there's no skating here" 

And so they kick push, kick push 
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Kick push, kick push, coast 

And the way they roll 

Just lovers in the twine with no place 

to go 

And so they kick push, kick push 

Kick push, kick push, coast 

So come and skate with me 

Just a rebel looking for a place to be 

So let's kick, uh uh, and push, yea 

yea, and coast 

Yea uh, swanky, yea, yea 

Before he knew he had a crew 

That weren't no punk 

In they Spitfire shirts and SB Dunks 

They would push, till they couldn't 

skate no more 

Office building, li-b's wasn't safe no 

more 

And it wasn't like they wasn't getting 

chased no more 

Just the freedom was better than 

breathing they said 

And they escape route, they used to 

escape out 

When things got crazy they needed 

to break out 

They'd head to any place with stairs 

Any good grinds, the world was 

theirs, uh 

And they four wheels would take 

them there 

Till the cops came and said, "There's 

no skating here" 

And so they kick push, kick push 

Kick push, kick push, coast 

And the way they roll 

Just rebels without a cause with no 

place to go 

And so they kick push, kick push 

Kick push, kick push, coast 

So come roll with me 

Just a rebel looking for a place to be 

So let's kick, uh uh, and push, yea 

yea, and coast 

Ha ha, swanky, mmm, mmm 

Songwriters 
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American terrorist 

Close your mind, close your eyes, 

see with your heart 

How do you forgive the murderer of 

your father? 

The ink of a scholar is worth a 

thousand times more 

Than the blood of a martyr 

We came through the storm 

Nooses on our necks and a smallpox 

blanket to keep us warm 

On a 747, on the Pentagon lawn 

Wake up, the alarm clock is 

connected to a bomb 

Anthrax lab on a West Virginia farm 

Shorty ain't learned to walk, already 

heavily armed 

Civilians and little children is 

especially harmed 

Camouflaged Torahs, Bibles and 

glorious Korans 

The books that take you to Heaven 

And let you meet the Lord there 

Have become misinterpreted, reasons 

for warfare 

We read 'em with blind eyes 

I guarantee you there's more there 

Rich must be blind because they 

didn't see the poor there 

Yeah, need to open up a park 

Just closed 10 schools, we don't need 

'em 

Can you please call the Fire 

Department? 

They're down here marching for 

freedom 

Burn down ATV's, turn their TV's on 

to teach 'em and move 

The more money that they make 

The more money that they make 

The better and better they live 

Whatever they wanna take 

Whatever they wanna take 

Whatever whatever it is 

The more that you wanna learn 

The more that you try to learn 

The better and better it gets 
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American terrorist 

Now the poor Klu Klux, man, see 

that we're all brothers 

Not 'cause things are the same 

Because we lack the same color 

And that's green, now that's mean 

Can't burn his cross 'cause he can't 

afford the gasoline 

Now if a Muslim woman strapped 

with a bomb on a bus 

With the seconds running give you 

the jitters 

Just imagine a American-based 

Christian organization 

Planning to poison water supplies 

To bring the Second Coming quicker 

Nigga, they ain't living properly 

Break 'em off a little democracy 

Turn their whole culture to a 

mockery 

Give 'em Coca-Cola for their 

property 

Give 'em gum, give 'em guns, get 'em 

young, give 'em fun 

If they ain't giving it up, then they 

ain't getting none 

And don't give 'em all, naw ,man, 

just give 'em some 

It's the paper, some of these cops 

must be Al-Qaeda, nigga 

The more money that they make 

The more money that they make 

The better and better they live 

Whatever they wanna take 

Whatever they wanna take 

Whatever whatever it is 

The more that you wanna learn 

The more that you try to learn 

The better and better it gets 

American terrorist 

More money that they make 

The more money that they make 

The better and better they live 

Whatever they wanna take 

Whatever they wanna take 

Whatever whatever it is 

The more that you wanna learn 

The more that you try to learn 

The better and better it gets 

American terrorist 

It's like don't give the black man 

food 

Give red man liquor 

Red man, fool, black man, nigga 

Give yellow man tool, make him 

railroad builder 

Also give him pan, make him pull 

gold from river 

Give black man crack, glocks and 

things 

Give red man craps, slot machines 

Now bring it back, bring it back, 

bring it back 

Bring it back, bring it back, bring it 

back 

Bring it back, bring it back 

Don't give the black man food 

Give they red man liquor 

Red man, fool, black man, nigga 

Give yellow man tool, make him 

railroad builder 

Also give him pan, make him pull 

gold from river 

Give black man crack, glocks and 

things 

Give red man craps, slot machines 

Now bring it back, bring it back, 

bring it back 

Bring it back, bring it back, bring it 

back 

Bring it back, bring it back 

American, American terrorist 

American, American, American, 

American 

American, American terrorist 

American, American terrorist 

Songwriters 
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CD 2 
The Coolest 

The coolest niggah... what? [X16] 

Lord please have sympathy, and 

forgive my cool, young history, as 

The coolest niggah... what? [X4] 

[Verse 1] 
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I love the Lord, 

But sometimes it's like that I love me 

more 

I love the peace 

And I love the war 

I love the seas 

and I love the shore 

No love for no beach 

baby, that's law 

But she doesn't see, therefore I spoil 

I trip, I fall 

run up and raw. 

I love her, with all my heart 

Every vein, every vessel, 

every bullet lodged 

With every flower that I ever took 

apart 

She said - that she would give me 

greatness, 

status, placement above the others 

My face would grace covers 

of the magazines of the hustlers 

Paper, the likes of which that I had 

never seen 

Her eyes glow green with the logo of 

our dreams 

The purpose of our scene, 

The obscene obsession for the bling 

She would be my queen, 

I could be her king 

Together, she would make me cool 

and we would both rule, forever, 

And I would never feel pain 

and never be without pleasure, ever, 

again 

And if the rain stops, 

And everything's dry 

she would cry 

Just so I can drink the tears from her 

eyes 

She'll teach me how to fly 

Even cushion my fall 

If my engines ever stall 

and I plummet from the sky 

But she will keep me high 

And if I ever die 

She would comission my image on 

her bosom 

To him 

Or maybe she'd retire as well 

A match made in Heaven set the fires 

in Hell 

and I'll be... 

The coolest niggah... what? [X8] 

Lord please have sympathy, 

And forgive my cool, young history 

as 

The coolest niggah... what? [X4] 

[Verse 2] 

And so began our reign 

The Trinity, her and I came 

No weather man could ever stand 

What her and I can 

Hella hard 

Umbrella, whatever, 

put plywood on propeller panes, 

And pray to God that the flood 

subside 

'cause you gonna need a sub till he 

does reply 

And not one of Jared's 

You think it's all arid 

and everything's irie 

Another supply 

That means another July 

Inside my endless summer 

That was just the eye of the Unger 

Felix, 'cause he is the cleanest 

amongst the 

Younger, outstanding achieving up-

and-comers 

The ones that had deadbeat daddies 

and well to do mommas 

But not well enough to keep 'em 

from us 

The ones that were fightin' in class 

Who might not pass 

Rap record pressure to laugh 

and a life not fast 

"Can you feel it?"[echo] 

That's what I got asked 

"Do I love her?"[echo] 

I said I don't know 

Streets got my heart, Game got my 

soul 

One time's my sunshine will never 

hurt your soul 

Quote 

To a crying, dishonored baby 

momma 
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Who's the momma to a daughter 

That I had fathered from afar 

My new lady gave me a Mercedes 

and a necklace with a solid gold key 

Like the starter of a car 

The opener of a door or two pounds 

of raw 

You gave me a baby, but what about 

lately? 

then ha-ha-ha-ha-ha'd 

Right up in her face, G 

There's more fish in the sea, 

I'm on my mission to be, be 

The Coolest niggah... what? [X8] 

Lord please have sympathy, 

and forgive my cool, young history 

The Coolest... what? [X4] 

[Verse 3] 

Come. These are the tales of The 

Cool. 

Guaranteed to go and make you fail 

from your school 

And seek unholy grails like a fool 

and hang with the players of the pool 

Fast talkin' on the hustle 

No Heaven up above you 

No Hell underneath ye 

and nowhere will recieve thee 

So. 

Shed no tear 

when we're not here 

and keep your faith, 

as we chase 

The Cool [echoes] 

Songwriters 
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Hip-Hop saved my life 

Dedicate, dedicate 

This one right here, goes out 

To my homie with the drink, na 

mean 

He said, I write what I see 

Write to make it right, don't like 

where I be 

I'd like to make it light the sights on 

TV 

Quite the great life, so nice and easy 

See, now you can still die from that 

But it's better than not being alive 

from straps 

Agree, a Mead notebook and a bic 

that click 

When it's pushed in a whack ass beat 

That's a track that's weak, that he got 

last week 

'Cause everybody in the store's like 

that's that heat 

A bass heavy medley, with a sample 

from the 70's 

With a screwed up hook that went, 

'Stack That Cheese' 

Somethin', somethin', somethin', 

'Stack That Cheese' 

Mother, sister, cousin, 'Stack That 

Cheese' 

He couldn't think of nothin', 'Stack 

That Cheese' 

He turns down the beat, writer's 

block impedes 

Cryin' from the next room, a baby in 

need 

Of some Pampers and some food and 

place to sleep 

That, plus a black Cadillac on D's 

Is what keep 'em on track to be a 

great Emcee, yea 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved me 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved my life 

Reps North side so he rocks them 

braids 

Eleven-hundred friends on his 

MySpace page 

Stack That Cheese got seven hundred 

plays 

Producer made him take it down, 

said he had to pay 

Open mic champ two weeks in a row 

Ex-D Boy with a B-Boy flow 
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Glow like Leroy, you should see boy 

go 

Got a daddy servin' life and a brother 

on the row 

Best homie in the grave, tatted up 

while in the cage 

Minute Maid, got his momma 

workin' like a slave 

Down baby momma, who he really 

had to honor 

'Cause she was his biggest fan, even 

let him use her Honda 

To drive up to Dallas went to open 

up for amateurs 

Let him keep a debit card, so he 

could put gas in it 

Told her when he get on he gon' take 

her to the galleria 

Buy everythin' but the mannequins, 

ya dig 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved me 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved my life 

His man called said, Ya time might 

be now 

They played your freestyle over 

Wipe Me Down 

They played it two times say it might 

be crowned 

As the best thing out the H-Town in 

a while 

He picked up his son with a great big 

smile 

Rapped every single word to the new 

born child 

Then he put him down and went 

back to the kitchen 

And put on another beat and got back 

to the mission of 

Get his momma out the hood, put her 

somewhere in the woods 

Keep his lady lookin' good, have her 

rollin' like she should 

Show his homies there's a way, other 

than that flippin' ya 

Bail his homie outta jail, put a 

lawyer on his case 

Throw a concert for the school, show 

the shoulders that it's cool 

Throw some candy on the Caddy, 

chuck the deuce and act a fool 

Man it feels good when it happens 

like that 

Two days from goin' back to sellin' 

crack, yes sir 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved me 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved my life 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved me 

One you never heard of I, push it 

hard to further the 

Grind I feel like murder but hip-hop 

you saved my life 

Hip-hop, you saved my life 

Hip-hop, you saved my life 

Hip-hop, you saved my life 

Songwriters 
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CD 3 
Words I never said 

It's so loud inside my head 

With words that I should have said 

As I drown in my regrets 

I can't take back the words I never 

said 

I can't take back the words I never 

said 

I really think the war on terror is a 

bunch of bullshit 

Just a poor excuse for you to use up 

all your bullets 
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How much money does it take to 

really make a full clip? 

9/11, Building 7, did they really pull 

it? 

Uh, and a bunch of other cover ups 

Your child's future was the first to go 

with budget cuts 

If you think that hurts them, wait, 

here comes the uppercut 

The school was garbage in the first 

place, that's on the up and up 

Keep you at the bottom, but tease 

you with the upper crust 

You get it, then they move it, so you 

never keeping up enough 

If you turn on TV, all you see's a 

bunch of what-the-fucks 

Dude is dating so-and-so, blabbering 

'bout such and such 

And that ain't Jersey Shore, homie 

that's the news 

And these the same people 

supposedly telling us the truth 

Limbaugh is a racist, Glenn Beck is a 

racist 

Gaza Strip was getting bombed, 

Obama didn't say shit 

That's why I ain't vote for him, next 

one either 

I'ma part of the problem, my 

problem is I'm peaceful 

And I believe in the people 

Yeah 

It's so loud inside my head 

With words that I should have said 

As I drown in my regrets 

I can't take back the words I never 

said 

Now we can say it ain't our fault if 

we never heard it 

But if we know better, then we 

probably deserve it 

Jihad is not a holy war, where's that 

in the worship? 

Murdering is not Islam, and you are 

not observant 

And you are not a Muslim 

Israel don't take my side, 'cause look 

how far you've pushed them 

Walk with me into the ghetto, this 

where all the kush went 

Complain about the liquor store, but 

what you drinking liquor for? 

Complain about the gloom, but 

when'd you pick a broom up? 

Just listening to Pac ain't gon' make 

it stop 

A rebel in your thoughts, ain't gon' 

make it halt 

If you don't become an actor, you'll 

never be a factor 

Pills with million side effects, take 

'em when the pain's felt 

Wash them down with diet soda, 

killin' off your brain cells 

Crooked banks around the world 

would gladly give a loan today 

So if you ever miss payment they can 

take your home away 

It's so loud inside my head 

With words that I should have said 

As I drown in my regrets 

I can't take back the words I never 

said, never said 

I can't take back the words I never 

said 

I think that all the silence is worse 

than all the violence 

Fear is such a weak emotion, that's 

why I despise it 

We scared of almost everything, 

afraid to even tell the truth 

So scared of what you think of me, 

I'm scared of even telling you 

Sometimes I'm like the only person I 

feel safe to tell it to 

I'm locked inside a cell in me, I 

know that there's a jail in you 

Consider this your bailing out, so 

take a breath, inhale a few 

My screams is finally getting free, 

my thoughts is finally yelling 

through 

It's so loud inside my head 

With words that I should have said 

As I drown in my regrets 

I can't take back the words I never 

said 

Songwriters 
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Till I get there 

Album on hold, whole word on hold 

The crowd is like "ho!", operator's 

like "hold" 

Man, now ain't that cold? 

I'm just trying to talk to my homie, 

that's up in the hole 

Homegirl ain't trying to be a hoe, 

even though she on a pole 

Can she get a second chance? NO! 

Whoa! Like the opposite of gold 

That's how it's supposed to be: a 

butterfly 

For the sake of rhyming let's just say 

"butterflyee" 

The truth stings like Muhammad Ali 

I tell 'em tell 'em don't homicide me 

I just a little old hope with his back 

against the ropes 

Fighting for his fans and, fighting for 

his folks 

But the boo's from the crowd they 

become so loud 

If I could block em out then, I could 

knock em out then 

Dance around the ring, but until then 

I'll say 

I'mma keep it cool, and I'mma do me 

It is what it is and that's how it's gon' 

be 

Until I get there 

Until I get there 

And yeah I got flaws, I know I'm not 

perfect 

But all ups and downs, will soon be 

worth it 

When I get there 

When I get there 

"Doctor doctor please! The fame 

ain't painless enough" 

That's cause you ain't famous enough 

You got a little game, but your name 

ain't ringing enough 

He said "take 2 of these and put 

change in my cup" 

I said I wasn't poor, he gave me 

some more 

Prescribed me a publicist and pointed 

me to the door 

"Out!" Ouch.. I'm telling you this all 

from a therapist's couch 

"Tell me about your mother? What 

she's all about?" 

Prescribed me an interview and then 

told me to bounce 

Damn..geez. The world is so cold, 

I'm glad I bought these skis 

Went right off of the bunny slopes 

and right into the trees 

Went unconscious, they rushed me to 

a concert 

Instead of green jello they made me 

chicken soup 

They fed me magazine covers and 

video shoots 

I'mma keep it cool, and I'mma do me 

It is what it is and that's how it's gon' 

be 

Until I get there 

Until I get there 

And yeah I got flaws, I know I'm not 

perfect 

But all ups and downs, will soon be 

worth it 

When I get there 

When I get there 

And when I finally make it, I'mma 

stunt so hard 

Evil as Knievel, I'mma jump so far 

Way up in the atmosphere, I ain't 

coming back 

Be a jerk to these jerks, yeah that'll 

make em hurt 

Huh? Instead of young boy in the 

mirror 

A young version of me, so I started 

to tear up 

He said "you need to cheer up, your 

mind need to clear up 

You're already here, just be yourself 

from here up" 
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Then he disappeared and I felt 

something familiar 

Something I was taught, something I 

had lost 

If you are afraid, the fear that you 

gon' change some 

All you gotta do is just remember 

where you came from 

I'mma keep it cool, and I'mma do me 

It is what it is and that's how it's gon' 

be 

Until I get there 

Until I get there 

And yeah I got flaws, I know I'm not 

perfect 

But all ups and downs, will soon be 

worth it 

When I get there 

When I get there 
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CD 4 
Bitch Bad 

[Intro] 

Yeah 

I say bitch bad, woman good, lady 

better 

Hey, hey, hey, hey 

[Verse 1] 

Now imagine theres a shawty, maybe 

five maybe four 

Ridin round with his mama listening 

to the radio 

And a song comes on and a not far 

off from being born 

Doesnt know the difference between 

right and wrong 

Now I aint trying to make it too 

complex 

But lets just say shawty has an 

undeveloped context 

About the perception of women these 

days 

His mama sings along and this what 

she says 

Niggas Im a bad bitch, and Im bad 

bitch 

far above average 

And maybe other rhyming words like 

cabbage and savage 

And baby carriage and other things 

that match it 

Couple of things that are happenin 

here 

First hes relatin the word bitch with 

his mama, comma 

And because shes relatin to herself, 

his most important source of help, 

And mental health, he may skew 

respect for dishonor 

[Hook] 

Bitch bad, woman good 

Lady better, they misunderstood 

(Im killin these bitches) 

Uh, tell em 

Bitch bad, woman good 

Lady better, they misunderstood 

They misunderstood 

(Im killin these bitches) 

[Verse 2] 

Yeah, now imagine a group of little 

girls nine through twelve 

On the internet watchin videos 

listenin to songs by themselves 

It doesnt really matter if they have 

parental clearance 

They understand the internet better 

than their parents 

Now being the interent, the contents 

probably uncensored 

Theyre young, so theyre maleable 

and probably unmentored 

A complicated combination, maybe 

with no relevance 

Until that intelligence meets their 

favorite singers preference 

Bad bitches, bad bitches, bad bitches 

Thats all I want and all I like in life 

is bad bitches, bad bitches 

Now lets say that they less concerned 

with him 

And more with the video girl 

acquiescent to his whims 
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Ah, the plot thickens 

High heels, long hair, fat booty, slim 

Reality check, Im not trippin 

They dont see a paid actress, just 

what makes a bad bitch 

[Hook] 

[Verse 3] 

Disclaimer: This rhymer, Lupes not 

usin bitch as a lesson 

But as a psychological weapon 

To set in your mind and really mess 

with your conceptions 

Discretions, reflections, its clever 

misdirection 

Cause, while I was rappin they was 

growin up fast 

Nobody stepped in to ever slow em 

up, gasp 

Sure enough, in this little world 

The little boy meets one of those 

little girls 

And he thinks she a bad bitch and 

she thinks she a bad bitch 

He thinks disrespectfully, she thinks 

of that sexually 

She got the wrong idea, he dont 

wanna fuck her 

He thinks shes bad at being a bitch 

like his mother 

Momma never dress like that, come 

out the house, hot mess like that 

Ass, titties, dress like that 

All out to impress like that 

Just like that, you see the fruit of the 

confusion 

He caught in a reality, she caught in 

an illusion 

Bad mean good to her, she really 

nice and smart 

But bad mean bad to him, bitch dont 

play your part 

But bitch still bad to her if you say it 

the wrong way 

But she think she a bitch, what a 

double entendre 

[Hook] 

[Outro] 

Bitch bad, woman good 

Lady better, they misunderstood 

Youre misunderstood 

Bitch bad, woman good 

Lady better, greatest motherhood 

(Im killin these bitches) 
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Lamborghini Angels 

[Intro] 

It's a mad world out here, I tell you 

The world's gone stark, raving mad 

Everyone in the world is mad 

It's a mad crazy world 

[Hook x2] 

I see diamond-flooded demons 

Lamborghini angels 

Lamborghini angels 

Lamborghini angels 

Halos down with the doors flapping 

when they came through 

Halos down with the doors flapping 

when they came through 

[Verse 1] 

With a circle on the floor he compels 

them to be pure 

Pulls the beast out of his heart then 

impales it on a sword 

Writes a prayer on some paper and 

then he nails it to the door 

Just the good of you may enter by 

the mercy of the lord 

Listen not to what he speaks, that's 

been the cursing of his cause 

A seduction of his senses by the 

devils he adores 

The unholy has him hostage and his 

soul is now at war 

Follow not his secret knowledge it 

will bring you no reward 

Shunning while in public disallow 

him from your stores 

Have no part in his affairs 'less his 

pestilence be yours 
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Make scoundrels of the righteous and 

virgins into whores 

But we must still pray that his colour 

will be cured 

[Hook x2] 

[Verse 2: Lupe Fiasco] 

With her eyes to the ceiling and a 

needle in her brain 

He looks back into the crowd, wipes 

the blood and then explains 

How she slipped from this existence 

to the realm of the deranged 

Her becoming must be halted to 

reverse what she became 

From the looseness of her tongue, to 

the pollution of her aims 

To do nothing is barbaric, the 

solution is humane 

You must destroy the mind and 

hopefully retrain 

You torture out the wildness, then 

replace it with the tame 

Blank slate when she recovers, she 

won't even know her name 

Perfect wife and perfect lover, no 

resistance, no complaints 

May God bless the scientific cure for 

the insane 

Knew that she shouldn't go to school, 

but she thought that that should 

change 

[Hook x2] 

[Verse 3] 

With his crucifix inside his pocket 

said his mission is divine 

Put his bible on the bed and then he 

touched on his behind 

Told him take off all his clothes and 

put your penis next to mine 

Now the little boy think it's normal 

because they do this all the time 

With no life inside his body now he 

finally think hes safe 

But they cut off all his fingers while 

they piss all in his face 

He take pictures with his killers then 

they sneak back to the states 

Now he sit next to the picture of his 

wife when she was raped 

With the teleprompter rolling he 

looks right into the lens 

Doesnt mention his redemption but 

absolves him of his sins 

He forgives them in advance says 

that he will do again 

[John F. Kennedy] 

My fellow Americans... 

[Hook x2] 
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