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Abstract
The essay is based on Toby S. Jenkin's (2011) previous research on creating identity
within the hiphop culture. By linking to the theories Identity (Hammrén & Johansson,
2009) and Representation (Hall, 2013) as well as using the analytical methods for text
and visual form, Childish Gambinos identity has been analyzed. In order to understand
how identity is formed, studies on earlier research have also been used. The purpose of
the paper was to investigate how Childish Gambino shapes his identity and if he falls
into the bin as a stereotypical rapper.
The result of the paper shows that in text and speech, the artist expresses himself as a
stereotypic rapper. In the visual, Childish Gambino stands out as odd from what is
considered masculine and stereotypical to an African-American artist (Hall, 2013). It is
his outer preferences that create his trademark as an artist (Centeno & Wang, 2017).
Through that, Childish Gambino creates a new form of identity within the hip-hop
culture. This suggests that music videos have had a very significant impact on Childish
Gambino's artistry and work, because it is through the visual he may express himself
differently (Railton & Watson, 2011).
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Sammanfattning
Uppsatsen utgår från Toby S. Jenkins (2011) tidigare forskning kring identitetsskapande
inom hiphopkulturen. Genom att koppla till teorierna Identitet (Hammrén & Johansson,
2009) och Representation (Hall, 2013) samt använda analysmetoderna för text och
visuell form har Childish Gambino identitet analyserats. För att förstå hur identitet
formas har även studier kring tidigare forskning används. Syftet med uppsatsen har varit
att undersöka hur Childish Gambino format sin identitet och om han faller in i facket
som en stereotypisk rappare. Resultatet av uppsatsen visar att i text och tal uttrycker sig
artisten som en stereotypisk rappare. I det visuella utmärker sig Childish Gambino som
udda från vad som anses vara maskulint och stereotypisk för en afroamerikansk artist
(Hall, 2013). Det är hans yttre preferenser som skapar hans varumärke som artist
(Centeno & Wang, 2017). Genom det skapar Childish Gambino en ny form av identitet
inom hiphopkulturen. Detta tyder på att musikvideos har haft en väldigt stor betydelse
för Childish Gambinos artisteri och verk, för det är genom det visuella han får uttrycka
sig som annorlunda (Railton & Watson, 2011).
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1. Inledning
Hip Hop är en subkulturell rörelse som grundades runt 70-talet av afroamerikanska
ungdomar, sedan dessa har kulturen fått en global spridning och är i dag en av de mest
välkända genre inom dagens musik.
På senare år har representationen av hiphop blivit negativ och där de afroamerikanska
rapparna stereotypiseras. Enligt forskaren Toby S. Jenkins (2011) är intellektet ett
kännetecken för rappare eftersom dem behärskar två olika konstnärliga verktyg, det
skrivna och det verbala språket. Trots detta ignoreras den musikaliska bredd som artister
besitter. Istället identifieras rappare med skrytsamhet och det som lyfts fram är makt i
form av företagsamhet, vackra kvinnor och pengar. Toby S. Jenkins (2011) menar på att
det finns fem tydliga identiteter inom produktionen av hiphop där de afroamerikanska
mannens stereotypiseras. Dessa fem är revoltören, den självcentrerade, den outbildade,
den arga kriminella och den coola kvinno förföraren. Vid tal om hiphop inom det
sociala rummen, nämns hiphopartister inte som intelligenta, utan att det egentligen
saknas en ren uppskattning om artister i detta fältet jämfört med andra musikgenrer.
Även om artister inom hiphop utstrålar en form av styrka från att att ha lyckats navigera
sig genom fattigdom, kriminalitet och förtryck i Förenta Staterna är det inte bara styrka
de representerar, utan även kritiskt tänkande, social kritik och kreativt skrivande.
Hiphopen har blivit en kulturell plattform för individer som har blivit avvisade från sin
utbildning och som har lämnats utanför alternativa möjligheter eller som har blivit
fängslats i förtryck. Med Hiphop har dem lyckats skapa en arena där de kan dominera
och ta plats.
Donald Glover är en aktuell medieprofil som har medverkat i flertal tv-serier och filmer.
Han vann nyligen två golden globes för sin samhällskritiska tv-serie Atlanta. Serien
handlar om en fattig afroamerikansk rappares väg till kändisskap. Donald Glover går
även under namnet som hiphop artisten Childish Gambino och producerat fyra studio
album. Han är intressant att undersöka för hans aktualitet och växande popularitet. Av
denna anledning är det intressant att undersöka om han följer samma samhällskritiska
mönster i sitt musikaliska artisteri eller om han faller in i den stereotypiska bild av
afroamerikanska rappare.
Uppsatsen kommer undersöka hur Childish Gambino identitet framställs som artist i tre
musikvideos. Detta görs i relation till de olika stereotypiska framställning av de
afroamerikanska hiphoparen enligt forskaren Toby S. Jenkins (2011).
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är analysera om artisten Childish Gambino representerar den
stereotypiska bild av manliga artister inom hiphop.
•
•

Hur framställs Childish Gambino visuellt i musikvideon?
Hur framställer Childish Gambino sig själv i låttexten?

2. Teori
Uppsatsens analys kommer baseras på två teorier; Stuart Halls teori om Representation
(2013) och Nils Hammrén & Thomas Johansson teori om Identitet (2009).

2.1 Representation
I boken Representation menar Stuart Hall (2013) att betydelsen för representation är en
association utav kultur, mening och språk. Med hjälp av symboler och språk kan vi
bilda en meningsproduktion. Enligt Stuart Hall (2013) är denna process relativt
komplicerad och överlag handlar om två olika saker, att beskriva och symbolisera.
(Lindgren, 2009) Som individ tolkar och avkodar du till din egna personliga relation till
olika koncept, föreställningar och historier. Din beskrivning av någon är nämligen din
representation av något.
Inom representation finns det två processer, två system av representation. Det första
systemet utgår från objekt, människor och händelser som står i relation till ens
personliga koncept eller mentala representation som vi har inombords. Utan dem skulle
vi inte kunna tolka och förstå världen meningsfullt. Meningsskapande är beroende av
våra koncept system som formas i våra tankar som vi kan stå för eller “representera”
världen, vilket gör det möjligt för oss att referera till antingen den "verkliga" världen av
objekt, människor eller händelser, eller till imaginära världar av fiktiva föremål,
människor och händelser.
Vi bildar koncept av saker som vi kan ta del av - människor eller materiella saker, som
stolar, bord eller lampor. Vi kan forma koncept av relativt obekanta och abstrakta saker,
som vi simpelt inte på något sätt kan se, ta eller känna på. Detta kan som exempelvis
vara krig, död, vänskap eller kärlek. Vi formar även koncept genom saker vi aldrig
tidigare har sett, och som vi möjligtvis aldrig kommer få se, och om människor och
platser som vi har “skapat” själva. Exempelvis kan detta vara himlen, helvetet, gud eller
djävulen. (Hall, 2013)
Utan de två parallella systemen inom representationssystemet skulle kommunikation
vara problematisk eftersom den binder ihop alla företeelser vi utnyttjar. Utan dessa
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företeelser skulle vi inte förstå vår värld och omgivning. Dessa företeelser gör det
möjligt att kunna referera till konkreta saker som telefon, gitarr eller bil, men även för
abstrakta företeelser som känslor. Företeelser kan även vara fiktion som James Bond,
Harry Potter eller Batman.
Stuart Hall (2013) menar på att ens personliga konceptuella karta är helt unik och vi
tolkar vår omgivning utifrån våra egna tankar och koncept. Vi som individer är unika
eftersom ingen tänker och ser vår omgivning lik någon annan. Kommunikation mellan
andra parter blir möjligt eftersom vi delar liknandet konceptuella kartor med varandra
och på så vis förstår vi världen på liknandet plan. Detta är vad som menas med “vi
tillhör samma kultur”. Vi tar del av världen på ett liknande plan och tillsammans kan vi
bygga upp en delad kulturell mening. Vilket leder till att vi kan konstruera en social
värld där vi kan leva tillsammans. Stuart Hall (2013) kallar det “representations
systemet” eftersom den inte består av individuella koncept, utan istället av olika sätt att
organisera, gruppera, arrangera och klassificera koncept, och inrätta en komplex relation
mellan dem.
Det andra systemet inom representation är språket - det som står okänt för oss och vår
omvärld, "tvingar" på oss föreställningar, såsom social strukturer och kulturella
traditioner. För att kunna representera och förmedla våra tankar och koncept är språket
väldigt viktigt för oss. Våra mentala kartor måste översättas till ett språk för att vi ska
kunna korrelera våra koncept till vissa ord, ljud eller visuella bilder. Den generella
termen för ord, ljud eller visuella bilder betecknas som tecken. Dessa tecken står för
eller representerar koncept och konceptets relation till med dem vi bär runt i våra
huvuden, och tillsammans bildar meningssystem till vår kultur. Tecken organiseras in
till språk och med existerande språk kan vi översätta våra mentala koncept in till ord,
ljud, bilder som vi sedan använder för kommunicera med varandra. (Hall, 2013)
Det andra systemet är lik det första eftersom den förvandlar det okända till något
konkret. Dessvärre kan dessa föreställningar misstolkas och vi blir påtvingade en fel
bild av den rätta verkligheten. Moscovici menar (1984b) att syftet med alla
representationer är ”to make something unfamiliar, or unfamilarity itself, familiar”.
(Ekström & Larsson, 2012)
Mening skapas av representationssystemet, som kategoriserar och utgår från olika koder.
Dessa koder framhäver relationen mellan våra konceptuella system och vårt språk på ett
sätt där varje gång vi ser ett träd, säger koden att vi ska använda oss av det svenska
ordet för “träd”, eller engelska ordet “tree”. Koder förbinder relationen mellan tecken
och koncept. Dem stabiliserar mening inom språket och kultur. Dem berättar även vilket
språk som ska användas för att förmedla vilken idé.
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Inom stereotypisering kan vi fastställa ett samband mellan representation, skillnader och
makt. Symboliken av makt brukar vanligtvis ses i samband med termerna av fysiskt
tvång eller restriktion. Makt måste förstås på ett djupare plan än de ekonomiska och
fysiska tvånget, utan också i en bredare kulturell eller symboliska termer, inkluderat
makten att representera någon eller något på ett specifikt sätt - inom ett specifikt “regim
av representation”. Detta inkluderar utövandet av symboliskt makt genom användandet
av representation. Stereotypisering är huvudmomentet i utövandet av symboliskt makt .
Kobena Mercer och Isaac Julien (1994) argumenterar att representation av den svarta
maskuliniteten “har blivit formad efter historiens gång av slaveri, kolonialism, och
imperialism”.
Sociologen Robert Staples (1982) argumenterar, att den centrala delen av „rasrelaterade‟
maktutövande kommer från de vita slavmästarna som förnekande de manliga svarta
slavarnas rättigheter, som auktoritet, familjerättigheter och makten att äga rättighet.
Genom en sådan kollektiv, historisk påverkan antog de svarta männen ett specifikt
patriarkalisk värde som fysiskt styrka, sexuell styrka och att ha kontroll över att
överleva mot ett förtryckt och våldsamt system av subordination som dem har blivit
utsatta för.
Inkorporeringen av koden „macho‟ beteende är därav begripligt som ett sätt att
återupprätta en viss grad av makt över villkor av maktlöshet och förfogande i relation
till de vita mästarna subjekt. Den allmänna stereotypiska bilden av svarta unga män i
Storbritannien ansågs förr som “rånare” eller “rioter”. Men inom regimen av
representation så åter produceras och åter uppehålls den inom hegemoni eftersom svarta
män tenderar till att förlita sig på “tuffhet” som försvar till den tidigare aggression och
våld som karaktäriserade det svarta samhällsgrupperna till att bli övervakade. Detta
kretslopp mellan verklighet och representation skapar ideologiska fiktioner av rasism
empiriska “sanning” - eller rättare sagt, det fattas en definition, förståelse och
konstruktion av mening om svartas maskulinitet inom den dominanta regim av sanning.

2.2 Identitet
När ett barn föds in i denna värld är det första fundamentala identifikation för barnet
den fysiska kroppen. Vilket är vart ett barnet kommer växa upp och kunna utforska sig
själv och det som är runt omkring sig. Barnets kön och nationalitet kan lätt tydas genom
barnets yttre. Identitet är mer än ett komplext begrepp än enbart det yttre egenskaper.
Under ungdomen är den största utvecklingsfasen av sökandet av ens egna identiteten
och ens roll i världen och samhället.
Författarna Nils Hammrén & Thomas Johansson (2009) skriver i sin bok Identitet om
hur utvecklingstänkandet introducerar identiteten som ett socialt kulturellt fenomen.
Människan har länge haft det i sin natur att utforma sitt yttre genom att bära olika kläder
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och utsmyckningar för forma sin identitet. Historiskt har man alltid sätt kunnat urskilja
människans samhällsskikt genom att se vilka kläder en person bar.
Under 1900-talet förändrades förhållandet och det blev svårare att tyda en persons status
och tillhörighet genom att titta på det yttre. De yttre preferenser är det som kallas för stil
och smak och är en form av ”bevis” på vad för identitet en människan har. Människor
strävande efter en unik stil sammankopplas individen in i ett kollektiv av mode och
stiluttryck som påverkas av andra.
Den franska sociologen Pierre Bourdieu menar att människans konsumtion av
materiella saker ingår i ett system som bildar ett mönster. Vart detta mönster kan tolkas
och kan förstås som vilket livsstil eller social tillhörighet olika personer har. Han menar
på att det uppstår ett slags maktfält vart man kan placera in människor i olika sociala
grupper. I denna gruppering kan man finna ett stark samband mellan stil, smak, makt,
identitet och konsumtion. Ungdomskulturerna är ofta kreativa med att skapa nya stilar
och identiter och betraktas därav ofta som nytänkande och kreativa med deras klädstilar
som gradvis når ett stadié som förr eller senare blir och tillhör mainstream av kläder,
dvs det som blir en del av det normaliserade. (Hammrén & Johansson, 2009)
Hammrén & Johansson (2009) menar på att det har länge funnits en diskussion kring
förhållandet av medier och deltagare där bilder och budskap står i förhållande till
deltagarna som hänger samman med utformningen av ens personliga identitet. Hur och
vad medier väljer att presentera till deltagarna kan komma bli något som de också
identifierar sig med. De tar upp exemplet med kroppsideal och hur medier har skapat
överdrivna kroppsideal och som kan vara extremt svårt att uppnå. Det finns ett samspel
mellan medier och konsumtionerna menar författarna. Om inte deltagarna utvecklar ett
kritiskt tänkande kring all material som exponeras för dem varje dag finns det en
möjligheten för att budskapen och annat ska bli en ”ny form av sanning”. Om vi utgår
från samma exempel som författarna nämner med kroppsideal förstår vi till en början att
det krävs kritiska åtgärder för att nå kroppsidealet. Men eftersom medier är en källa för
information kan det tillslut bli att människor vill uppnå det kroppsidealet för media visar
att det är så den fysiska kroppen ska se ut. Det blir tillslut det vi identifierar oss med
toppen kroppsideal.
Ett ytterligare exempel är mediers producering av hiphopartister. De hiphop artister som
får plats är främst de rappare som sjunger om maktspel, framgångar och sex. Vilket har
blivit normen för den genren. Vilket blir vad lyssnaren och tittaren identifierar sig och
förväntar sig av när det kommer till genre hiphop.
En annan diskussion kring identitet som Hammrén & Johansson (2009) skriver om är
kulturella identiteter. Men för att förstå begreppet i ett mångkulturellt samhälle behövs
det kunskap om postkolonialism och intersektionalitet. Författarna menar på att de
kulturella identiteterna har ändrats bland annat på grund av konflikter och globalisering.
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De menar att vi inte längre lever i kolonialismen eftersom det inte existerar territoriellt.
Men ur ett ekonomiskt eller kulturellt perspektiv är det inte mycket som ändrats.
Författarna menar att man kan se detta genom segregation i dagens samhället och med
de stereotypiska föreställningar om “de andra”. Begreppet “De andra” används som ett
begrepp som förklarar de människor utanför västvärldens territorium. Detta har
betydelse för skapandet av mångkulturella samhällen i västvärlden men också rasism.
Tittar man närmare på hur stereotyper formas i medier blir sammanhanget mer bekant. I
ett intersektionellt perspektiv ifrågasätts föreställningar om homogena etniska grupper.
Snarare riktas fokus på de processer som konstruerar etniska skillnader. Istället för att se
likheter och samband i de kulturella väljer man att lägga ljus på på olikheterna, vilket
skapar de stereotypiska bilderna om ”de andra”.
Hammrén & Johansson (2009) menar att det är viktigt att förstå problematiken med vad
kolonialiseringen har medfört för identitetsskapande. Det handlar om relationen mellan
kolonisatörerna och de koloniserade och vilken betydelse som den har haft för den
stereotypiska synen som har konstruerats av kolonisatörerna (Said 1978/1995). Ett annat
sätt att se på det är hur dessa klyftor skapats och hur skillnader mellan grupperna
belyses fram. Det har gjorts försök på att gräva fram ursprunget till detta, där de bland
annat vill hitta den ursprungliga och autentiska kultur som inte påverkats av
kolonialismen.
Hammrén & Johansson (2009) nämner även den kritik som begreppet etnicitet har fått
och menar på att det fungerar som ett maktspel för skapandet av identitet. Dessa
identiteter har ursprungligen skapats av olika former av maktrelationer där makthavare
kategoriserar in olika människor och lägger dem i olika fack av identifikation.
För att cirkulera tillbaka till begreppet kulturella identiteter som författarna skriver om
hänvisar de om de fasta identiteter hos en grupp människor som grundar sig i
föreställningen om ett gemensamt ursprung. I boken tas det upp ett bra exempel, där
man jämför det med en svenska förorter. I förorten bor det människor som kommer från
olika världsdelar, talar olika språk och har olika religioner. Dessa människor har olika
identiteter och är olika individer, men trots detta får de samma positionering i samhället.
Denna positionering kan ha varit tilldelad, påtvingad eller självpåtagen. Deras
gemensamma identitetsbeteckning i detta fallet skulle bli “invandrare” eller “blatte” när
de framställs. (Hammarén, 2008)
Identitet kan ha olika betydelser för olika människor. En person behöver inte endast ha
en identitet utan kan ha många identiteter. Det finns många faktorer som spelar roll och
som påverkar identiteten, som exempel kan vara mörkhyad man som arbetar med musik.
Beroende på sammanhanget, geografiska plats han befinner sig i eller vilken kultur som
dominerar platsen så kan hans identitet definieras på olika sätt, positivt eller negativt.
Om han befinner sig i USA skulle han identifieras som artist. Om han skulle han
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befinna sig i amazonasdjungeln, skulle han förmodligen identifieras som turist eller
utlänning. Med detta menar Hammrén och Johansson (2009) att identiteter är
kontextuella beroende på sammanhanget men också rationella, dvs skapade i relation till
något annat, till det man inte är.

3.0 Tidigare forskning
Som tidigare forskning kommer uppsatsen utgå från tre vetenskapliga artiklar som är
aktuella till studien. Den första berättar om Identitetsskapande inom hiphop. Den andra
berättar om Musikvideons betydelse i populärkultur. Den tredje berättar om Mänskligt
varumärke och identitet.

3.1 Identitetsskapande inom hiphop
I den vetenskapliga artikeln: A Beautiful Mind: Black Male Intellectual Identity and
Hip-Hop Culture tar Toby S. Jenkins (2011) upp hiphopens skapande av identitet och
de kulturella aspekterna som det medför. I texten beskriver han att det existerar två
primära former av arbetssätt inom hiphopens värld vilket är det skrivna och den verbala
kommunikationen. Dessa två produceras genom intellektet och det ses som den
avgörande faktorn för framgång.
Till skillnad från andra musikgenrer har hiphopen sin rot i låtskrivandet, med andra ord
intellektet. Men det vanligaste som hiphop kulturen lyfter fram är makt i form av
företagsamhet, vackra kvinnor och pengar. Ett kännetecken för detta skulle med andra
ord kunna vara rätten att skryta. Toby S. Jenkins (2011) menar på att det finns fem
tydliga identiteter inom produktionen av hiphop och den afroamerikanska mannens
stereotypisering; revoltören, den självcentrerade, den outbildade, den arga kriminella
och den coola kvinno förföraren. När det talas om hiphop i det stora sociala rummet
nämns inte hiphopartister som intelligenta, utan att det egentligen saknas en ren
uppskattning av artisterna i det här fältet jämfört med andra musikgenrer.
Den musikaliska bredd som hiphopartister besitter ignoreras inom populärkulturen,
vilket också är en trend i den amerikanska samhället där man bortser erfarenheter,
perspektiv, olika sätt att vara, veta och uttrycka sig som den afroamerikanska
människan ”erbjuder”. Detta jämförs med hur afroamerikaners intellekt oförtjänt
understimulerats i skolor, skickas sedan vidare till fängelse och i vissa fall ignoreras helt
av det amerikanska samhället. Att få en inblick på minoritetsperspektiv är viktigt för att
ändra och förstå hur vi tänker och hur vi konstruerar vår kunskap om minoriteter. Att
avslöja hur minoriteters kulturella ställning skildrar överklassens syn på samhället
kräver komplexa sociala interaktioner, vilket minoriteters medvetenhet har utvecklat
fortsätter Toby S. Jenkins (2011). Denna form av medvetenhet kräver ett erkännande för
känslorna och empatin, vilket har utvecklats historiskt genom de sociala, strukturella
och intellektuella utanförskap som skapats i Förenta Staterna.
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Om man bortser från många rapparens kriminella förflutna, har dem kvaliteter som
formar deras identiteter något ytterligare. Att man inte erkänner hiphopartister som
talangfulla och intelligenta förnedrar deras produktion och artisteri. Även om hiphop
artister utstrålar styrka genom att dem har lyckats navigera sig genom fattigdom,
kriminalitet och förtryck i Förenta Staterna är det inte bara styrka de representerar, utan
även kritiskt tänkande, social kritik och kreativt skrivande. Den afroamerikanska
gemenskapen kommer från en historia där förståelsen för kunskap produceras i hemmet,
ute på gatorna och i den kulturella produktionen. Hiphopen har därav blivit en kulturell
plattform där individer som har blivit avvisade från sin utbildning, lämnats utanför
möjligheter, och fängslats i förtryck och sedan försökt skapa sig en plats där de kan
skina och vara bäst. (Toby S. Jenkins, 2011)

3.2 Musikvideons betydelse i populärkultur
I den vetenskapliga artikeln: Music Video and the Politics of Representation av Diane
Railton och Paul Watson (2011) tar de upp musikvideons betydelse och vilken roll den
har inom populärkulturen. Att påstå att musikvideo är en intressant form av
populärkultur vore potentiellt kontroversiellt trots den stora cirkulationen av
musikvideos. Kritiker menar att musikvideos praktiseras och gynnar det kapitalistiska
utövandet. Under 1980 talet fick musikvideo en plattform att synas i, vilket var tv
kanalen MTV, som enbart sända musikvideos. Diane Railton och Paul Watson (2011)
menar på musikvideos har blivit en form av reklam för andrahands produkter, istället
för att upplysa den estetiska kvaliteterna som musikvideon bär inom populärkulturen.
Därav menar kritiker att det är svårt att hitta en bra musikvideo på grund av att
musikvideon anses som en bortkastad konstform. (Railton & Watson, 2011)
Musikvideos har i grunden ett kommersiellt syfte och som är att sälja grundprodukten,
vilket är musiken i sig själv. Detta har dock gett rum för andra kommersiella syften och
där författarna drar paralleller och jämför det med artisternas musikvideos och hur de
formas. Som exempelvis syns detta hos artister som Beyonce, Janet Jackson och
Pharrell och hur deras musikvideo cirkuleras med produktplacering av kommersiellt
syfte. I och med att musikvideos ursprungligen är en produkt av en låt, blir musikvideon
nu en sekundär produkt. Det blir en form av reklam för andra kulturella fenomen och
trender, vilket också lämnar kritiska röster kring diskussionen om musikvideo. (Railton
& Watson, 2011)
Railton och Watson (2011) speglar dess betydelse med användandet av kulturell
journalism, då musikvideo kan påvisa ett samhällsfenomen genom att låta musiken och
utövaren stå för kreativiteten och meningsskapandet. Men trots detta finns det ingen
riktig plattform för musikvideo recensioner då kritiker menar att musikvideo fortfarande
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kan ses som reklam. Skulle musikvideos ses som en produkt i sig, skulle det bli svårare
att vara kritisk.
Musikvideos är mer eller mindre en hybrid och teknologiskt sofistikerad, som med hjälp
av bilder, sång och text får kritikerna att tänka om sina kritiska koncept. En uppvisning
av intertextualitet som kan manipulera bilder från förr och nutid. Musikvideo kan vara
viktiga eftersom det ger rum för utvärdering av samtidens konst, estetik och idéer för
kreativitet, representation och originalitet.

3.3 Mänskligt varumärke och identitet
I den vetenskapliga artikeln: Celebrities as human brands: An inquiry on stakeholderactor co creation of brand identities skriver Dave Centeno och Jeff Jianfeng Wang
(2017) om hur kändisar formas till varumärken. De menar att kändisar är ett mänskliga
varumärken och att de aldrig slutar marknadsföra sitt varumärke. I sitt framförande, av
eller på scenen, öppet eller privat, online eller offline är dem ett ständig utövning av sitt
varumärke. Varje livsval och värdering som kändisar tar är strikt privata men utövas i
offentligheten. Dessa utövningar skapar deras identiteter och varumärkesidentiteter.
Genom att skapa nya personliga identiteter går det att vidare marknadsföra andra
varumärken och uppmana konsumtionen. De mänskliga varumärken är där för oss som
en multi dimensionell sortering eller kartläggning av den mänskliga världen och våran
plats i den, som individuella och som en i ett kollektiv. (Centeno & Wang, 2017)
Den tidigare definitionen av varumärkes identitet beskriver fenomenet som en unikt
samling av varumärkes associationer och strategier som skapar eller bibehåller något.
Mänskliga varumärkesidentiteter tar plats i det kollektiva och som står i samarbetet och
i utförandet av de sociala aspekterna i återskapandet av identiteter. Sociala medier har
medfört en dynamisk väg att utforska och skapa identiteter ur sociala och ekonomiska
syften.
Yrkesroller som publicister, skribenter, journalister och andra kulturella mediala yrken
återskapar det mänskliga varumärket genom identifikation av kändisarna. Som
tillsammans med tv program, inspelningar, intervjuer och framträdande fortsätter
återskapa det mänskliga varumärket. Underhållning och reklam branschen kan gynnas
ekonomiskt från att vara närvarande och aktuell med kändisars varumärkesidentiteter.
Men kändisarna själva gynnas mest på denna form av identifikation från både det
ekonomiska, karriärmässiga och ryktesvis. (Centeno & Wang, 2017)

4. Metod och material
För att analysera texten i musikvideorna kommer uppsatsen utgå från en textuell analys
och en visuell analys. I den lingvistiska analysen kommer uppsatsen använda sig av
begreppen Kontextualitet, Interaktion, Relation och Koherens. För den visuella analysen
utgår uppsatsen från fem nyckelområden för analysera tv och film. Dessa är
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Konstruktion, Publik, Narrativ, Kategorisering och Agentur. (Selby & Cowdery, 1995)
Materialet har transkriberats och finns i bifogad länk.

4.1 Avgränsning
Uppsatsen har avgränsat sig till hur en hiphopartist framställs inom genre hiphop. Valet
av att enbart använda en artist, i detta fall, Childish Gambino, är för lättare kunna
analysera hans identitet och hur han representeras inom hiphopkulturen. Under senaste
åren har Childish Gambino fått mycket uppmärksamhet från offentlighet för sina verk,
bland annat TV-serie Atlanta och hans musikkarriär. Han är aktuell eftersom han fram
lyser den moderna afro-amerikanska kulturen och anses vara en växande figur inom den.
Uppsatsen kommer enbart analysera tre musikvideos av artisten, Childish Gambino.
Musikvideorna som uppsatsen utgår från är låtarna Bonfire, Sober och Sweatpants ft.
Problem. Den sist nämna, Sweatpants, är fyra minuter och 16 sekunder lång, dock
kommer uppsatsen avgränsa sig till enbart de tre först minuterna av musikvideon.
Anledningen för detta beror på att en ny låt påbörjas direkt efter Sweatpants är slut.
Låten som kommer därefter är inte relevant för uppsatsen och väljs därav bort.
Avgränsningen till varför dessa tre låtar valdes är för att dem hade en hög populär betyg
på Youtube där dem fick en stor spridning och mycket uppmärksamhet medialt. Låten
Sweatpants ft. Problem har 71 479 683 visningar, Sober har 44 024 068 visningar och
Bonfire har 19 117 408 visningar. Dem är dessutom visuellt annorlunda i jämförelse
med andra hiphop och RnB musikvideos och är därav mer intressanta att analyseras.
Materialet är hämtat från internetsidan Youtube. Inom metod delen har uppsatsen
avgränsat bort Koherens i den lingvistiska analysen. I den visuella analysen har
uppsatsen avgränsat bort Agentur. Dessa analysverktyg har valts bort med anledningen
att de inte tillför något till resultatet av syftet och frågeställningarna i uppsatsen.

4.2 Metoddiskussion
Under denna del av uppsatsen kommer valet av metod diskuteras utifrån dess fördelar
och nackdelar.
Uppsatsen baseras utifrån tre lingvistiska analysverktyg, nämligen kontextualitet,
interaktion och relation. Ett alternativ val för den lingvistiska analysen hade kunna vara
Faircloughs (2003) modalitet, som utgår från vad författaren ville förmedla när hen
skrev en text. Analysverktygen är därav välanpassat för skapande av identiteter eftersom
man kan starkt koppla det till hur någon väljer att utrycka sig till vad dem vad dem står
för. Modalitet valdes dock bort av den anledning att uppsatsen vill förstå vem Childish
Gambino är i relation till andra referensers och andra hiphop artister. Kontextualitet
utgår nämligen från andra texter mer än den som analyseras och på så vis kan få en
djupare förståelse över Childish Gambino identitet.
Problematiken med att använda de lingivistiskt analysverktygen och analysera texten
enskilt per rad är att helheten av låtens perspektiv kan gå förlorad, vilket som också kan
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leda till ett annat resultat där viktigt punkter av Childish Gambinos identitet går förlorad,
bland annat referensers till hans nördiga sida. Fördelen med att analysera enskilt per rad
är att man gå få en djupgående förståelse över varje mening.
Ett annat alternativ till uppsatsens skulle kunna vara att göra en jämförelse mellan
Childish Gambino med en annan hiphop artist som är mer ”välkänt” att vara den
stereotypiska hiphoparen. Detta avgränsades bort av den anledning att uppsatsen utgår
från Toby S. Jenkins (2011) tidigare forskning kring stereotypisering inom hiphop.

4.3 Kontextualitet
För att förstå en text innebörd på en djupare nivå behöver man analysera innehållet av
en text, i detta sammanhanget av kontexten. Som Fairclough (1995) nämner så handlar
kontextualitet om relationen och interaktionen med texter och dess deltagare. Texten är
inte är ensamstående utan beroende och sammansatta med andra texter som tidigare har
som ska skrivas i framtiden. Inom intertextualitet letar man reda på fraser och ord som
repeteras från andra tidigare texter och som sedan finner sammanhang. Vilket kan vara
ett tankesätt eller associationer från andra texter. (Bakhtin, 1997) Vid intertextualitet
vill man ta reda på hur en text låter olika röster få träda fram genom att undersöka
perspektivet i kontexten. Här analyserar man ifall författaren använt sig av implicita
eller explicita röster som fått komma till tals i texten. Här kan man hitta ifall författaren
använt sig av uttryck som är bekanta från andra texter och hitta associationer. (Ekström
& Larsson, 2010)
Ett annat begrepp som inkluderas i kontextualitet är adressivitet. Begreppet innebär att
det alltid finns förutsättningar för yttranden i dialoger. Detta betyder att texten är ett
svar på något som nämnts i tidigare i andra texter och sammanhang. Det kan också vara
något som syftar framåt och som förväntar sig en respons. Ett annat begrepp som
författaren nämner är rekontextualisering, vilket handlar om hur ord förflyttas mellan
olika kontexter. Dessa i sin tur kan omformuleras och återanvändas i ett nytt
sammanhang och få nya betydelser. (Fairclough, 1995)
Inom Intertextualitet menar Ekström och Larsson (2010) att skribentens sätt att använda
språkhandlingar kan studeras för att undersöka textems syfte, som instruktioner, beröm,
hot och uppmaningar. Metodverktyget kan användas för att analysera vad man kan
förvänta sig från texten och för att kunna begripa hur den tilltalar läsare eller om en text
hänvisar till något. Genre är ett begrepp som också används inom intertextualitet och
menas med hur en text är kopplat med andra tidigare likartade texter inom en funktion.
Detta kan man undersöka genom att se hur läsaren innan läsningen redan skapat sig en
uppfattning genom tidigare kunskaper från likartade texter.
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4.4 Interaktion
Inom interaktion menar vill man analysera deltagarna i texten, dvs skribenten och dess
läsare. Hur de, fungerar i samspel mellan varandra. Människan har alltid haft en vilja
förstå, kommunicera och samarbeta mellan varandra. Problematiken ligger i att det finns
en risk att missförstånd kan ske mellan varandra. Inom interaktion tar man fram textens
empiriska deltagare, vilket nödvändigtvis inte behöver vara den explicita avsändaren
som formas av texten. (Ekström & Larsson, 2010)

4.4 Relation
Kommunikation handlar om att vilja nå fram till någon och dela information som kan
påverka den andra parten positivt och negativt. En faktor som gör det svårare att bygga
en relation till en text är riktad till en stor massa. Ekström & Larsson (2010) menar på
att läsarna till texten är okända och hur en text är skriven kan avgöra hur relationen till
den ideala läsaren förhåller sig. Skribenten använder ett språk som läsaren identifierar
sig med. Hur skapas strukturen i relationen är något som tas fram vid en lingvistisk
analys. Genom att använda de språkliga belägg som syftar till den läsare som skribenten
har föreställt sig. (Ekström & Larsson, 2010)
I analysen undersöks det hur en text försöker kommunicera med läsaren genom att ta
fram relationsskapande resurser, vilket kan vara frågor eller uppmaningar som ger bättre
förutsättningar att skapa relationer. Språket är den stora resursen inom en text och som
används för att tilltala läsaren.

4.5 Koherens
Om en text är koherens betyder det att texten är samhörig och meningsfull i en lokal och
global nivå. Ur ett global perspektiv försöker läsaren förstå och tolka texten utifrån
textens struktur, kommunikationssätt och språk. I den lokala nivån vill man förstå
textens mening. Här har texten olika funktioner argumenterar, berättar eller beskriver.
Det kan handla om hur ord fraser och satser länkas och skapar mening. (Ekström &
Larsson, 2010)

4.5 How to study television
I boken „How to study television‟ (Selby & Cowdery, 1995) förklarar författarna fem
nyckelområden för analysera tecken i media och television.
Den första är Konstruktion - Idén är att alla media texter konstrueras genom
användandet av media språket och koder som har valts för att förmedla kulturella
informationer. Exempelvis kan dessa koder vara vilket val av perspektiv, helbild eller
närbild, eller ska ljusets komma uppifrån eller nerifrån. Det kan även vara valet av
kameralins eller fokus. Val som dessa är beskrivs som koder, och det är dessa koder
som bildar media språket. I beslutstagandet av hur en bild ska komponeras, kommer
fotografen fundera över valet av koder som fokus, ljus, perspektiv och många andra, och
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valet av dessa koder kommer påverka vad vi tycker om den färdiga produkten. (Selby &
Cowdery, 1995)
Inom Konstruktion finns det två aspekter, den första är de tekniska koder som kamera
perspektiv, rörelse, ljus och kontrast. Den andra är mise-en-scéne och är de koder som
överlappar med teatern - scen sättning, rekvisita, agerandet av skådespelare, smink och
kostym.
Den andra är Publik - Inom en media text kan ingen av koncepten övervägas i isolation,
för att så fort som du börjar analysera hur ett tv-program är konstruerad måste du även
betrakta koncepten i relationen till publiken. Sättet vi läser media texter beror på flera
faktorer, som ens utbildning, social klass, politiska och religiösa syn och tro, och vår ras
och kön. Vi kan inte ta bort alla fördomar som följer med varje grupp, men vi kan titta
på varje grupp enskilt och få ut olika meningar från media texten. En media text kan
inte reduceras till en enstaka, fixerad och sammanhängande ´mening´, men istället
kommer öppna olika tolkningar av ens varierande publik. Media text kommer
“användas” relativt olika av ens olika publik. (Selby & Cowdery, 1995)
Den tredje är Narrativ - När vi tittar på ett tv-program blir vi presenterade en rad av
händelser som anses vara logiska och naturliga, som är resultatet av narrativ
konstruktion. Vi har ingen kontroll över hur de narrativa händelserna öppnas och
presenteras för oss. Television tenderar att ge en starkt uppfattning att det inte skulle
kunna vara på något annat sätt än sättet som det blev representerade i. Sättet som
narrativ öppnas är långt från att vara neutralt, men istället är resultatet manipulerade och
redigerad av information till ett slutresultat.
Den fjärde är Kategorisering som är indelat i tre aspekter. Den första aspekten är att vi
kan utan ett större bekymmer kategorisera in ett tv-program efter genre, som t.ex
dokusåpa eller sci-fi. Vi reagerar till media texterna på ett specifik sätt och som gör att
dem är igenkännbara för oss.
Den andra aspekten är att du är medveten om att det är tv, vilket leder till att du
förväntar dig en annan typ av media texter än vad du skulle få om du gick på bio. Tvprogram är framtagna för ett vardagligt bruk och eftersom människor inte ger samma
uppmärksamhet till TV-skärmen som till biodukarna gör att tv-programmen tenderar att
delas upp i segment.
Den tredje och sista aspekterna av Kategorisering har med att göra med det estniska
mönstret av texterna. I Star Trek öppnas varje avsnitt med kaptenens loggbok, som
verkar ha elements av dokumentarisk sanning till programmet i tid och rum. Texten som
ges ger oss tillräckligt mycket information för att sammanställa historien inom
räckvidden av verkligheten.
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Den femte är Agentur - Som används för diskutera aspekterna av produktion och
cirkulation av media text. Inom Agentur finns det två aspekter, den första är den
kreativa delen som involverar jobbet av fotografen, reklamformgivare och grafisk
designer. Den andra aspekten av Agentur involverar sättet som mediaföretag jobbar, hur
dem är organiserade internt och hur det styrs externt av vissa regler och lagar.
Agentur involverar och påverkar en övervägande del av det organisatoriska
sammanhanget av kontext för TV-planering, sändnings policy, påverkan av ekonomiska
ersättning, frågan om staten och offentliga medel, av politisk partiskhet med mera. I
media och kommunikationsvetenskap studier använder Selby & Cowdery (1995)
begreppet “Agentur” för titta på anslutningar och de konflikter som finns inom och
mellan institutioner.

5. Lingvistisk analys
Under denna del av uppsatsen kommer tre av Childish Gambinos låttexter tolkas och
förklaras i ett tydligare perspektiv. Texten kommer analyseras med hjälp av de
lingvistiska verktygen kontextualiten, relation och interaktion. Vilket görs enskilt per
rad för att lättare kunna förklara begrepp och textens innebörd. Även för hitta
underliggande budskap, ideologi och referenser. Enskilda begrepp och termer kommer
även förklaras. Låttexten kommer skrivas med fetstil och tolkningen i normal stil.

5.1. Lingvistisk analys - Bonfire
Okay, it's Childish Gambino, homegirl drop it like the NASDAQ
Childish Gambino refererar i texten till NASDAQ som är en aktiebörs i USA.
NASDAQ har genom historien sjunkit drastiskt och detta menar han tjejer också gör när
de utför en viss dansrörelse. I denna mening skapar artisten en kontextualitet genom att
göra en liknelse mellan en dansrörelse i realation till NASDAQ krasch.
Move white girls like there’s coke up my asscrack
Texten refererar han till både hans musik och 70-talets term för kokain, vilket var
“white girl”. Samtidigt menar han att han berör många vita kvinnor känslomässigt
genom sin musik. Texten hänvisar till en smugglings metod för kokain, vilket oftast är
att gömma det i sin bakdel. Interaktionen i texten refereras till vita kvinnor och hur
Childish Gambino förför dem. Relationen i meningen skapar han genom att göra en
liknelse med ordvitsen ”white girl” och ”kokain smuggling”.
Move black girls cause, man, fuck it, I’ll do either
Han menar att etnicitet inte har någon betydelse, utan om kvinnan är attraktiv så kan
hon vara en möjlig sexuell partner för honom. Interaktionen i texten refereras till svarta
kvinnor och hur artisten inte bryr sig om kvinnans etnicitet.
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I love pussy, I love bitches, dude, I should be runnin’ PETA
Ett ordspel som Childish Gambino använder sig utav. Ordet “pussy” och “bitches” har
dubbla benämningar, där ordet ”pussy” både betyder ”katt” och det kvinnliga
könsorganet. Ordet “bitches” betyder slyna men även den engelska termen för en tik.
PETA är en organisation som engagerar sig för djurens rättigheter. Detta blir
interaktionen i texten. Här menar artisten att han älskar det kvinnliga könsorganet och
slynor så mycket att det kan liknas organisationens PETAs kärlek för djur. Relation i
texten blir att han bör styra PETA eftersom han älskar djur.
In Adidas, with some short shorts, B-O-O all over me
Childish Gambinos låtar “bonfire” och “freaks and geeks” har medverkat i Adidas
reklamfilmer. Han är känd för att ha på sig korta shorts och även bära t-shirts av märket
B-O-O. Band of Outsiders är en klädkollektion som Childish Gambino menar på är
riktat mot beta män. Kontextualitet i texten tyder det på att hans klädstil urskiljer sig
från andra alpha hanar.
My green is where it's supposed to be, your green is in my grocery
Detta är en form av skryt där han menar på att hans musik är så pass bra att publiken
betalar för musiken, vilket blir textens kontextualitet. Begreppet “Green” är mer eller
mindre en term för pengar. Hans pengar är precis där de ska vara medan publikens
pengar betalar samtidigt för hans matvaror. Här skapar han en interaktion med
sin ”hatare”.

This Asian dude, I stole his girl, and now he got that Kogi beef
Artisten är öppen med att han finner asiatiska kvinnor attraktiva. I denna mening syftar
han på att han stulit en tjej från en asiatisk kille. Sedan har han haft intensiv sexuellt
umgänge med tjejen och lämnat paret i gräl. Detta blir kontextuallitet i texten.
Interaktionen skapas med den asiatiska killen och hans flickvän. Meningens form och
syfte är att förmedla skryt. Begreppet “Beef” är en hiphop term för gräl och används
tillsammans med ”Kogi” i relation till dess asiatiska referens.

My dick is like an accent mark, it’s all about the over Es
Artisten refererar till den musikala noten “E” som i detta sammanhang har en markör
ovanför sig. Innebörden av tecknet menas att tonen ska spelas hårdare än normalt, som
blir textens relation. I texten refererar Childish Gambino att hans könsorgan arbetar
hårdare precis som det musikaliska tecknet syftar på. Detta blir textens kontextualitet.
Hot like a parked car
Artisten syftar termen för en bil som används som bete av polisen vilket blir
interaktionen i texten.
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I sound weird, like "nigga" with a hard 'R'
Childish Gambino uppträder även som ståuppkomiker med sitt riktiga namn Donald
Glover. I ett uppträdande drar han ett skämt om hans tid i gymnasiet. Han menar att han
brukade ofta benämna ordet “nigger” som en vit person och betonar bokstaven “R”. Han
anser att det är vanligare för svarta att uttrycka termen “nigga” utan att lägga vikt på
bokstaven “R”. Interaktionen i texten skapar han genom att referera till en tidigare
uppträdande som artisten har haft. Kontextualitet i texten blir att han framställer sig som
en annorlunda inför afroamerikaner.
Fly like the logo on my cousin’s 440
Artisten skryter om att han är lika ”fly” som är en engelsk synonym för ”cool”. Han
referera till att han är lika cool som loggan av en specifik amerikansk bil, vilket blir
relationen i texten.
Eatin’ Oreos like these white girls that blow me
Oreos är både en kaka och en förortsslang för svarta barn som inte passar in i olika
sammanhang. ”Oreos” och ”white girls” blir vad artisten interagerar med. Artisten
syftar på dessa vilsna vita tjejer som ger en “oreo” oral sex. Detta blir kontextualitet av
texten.
Vodka for my ladies, whiskey for a grown man
Artisten syftar på att vodka är sprit för kvinnor medan whiskey är maskulint och
används mer av män. Interaktion i texten är kvinnorna och männen där relation skapas
genom att visa vodka är feminint medan whiskey är maskulint.
Hangin’ in the islands, lookin’ for Earl like Toejam
Toejam & Earl är ett Sega Genesis spel som handlar om två karaktärer som sitter fast på
en ö. Ordet “earl” är dessutom en term för marijuana. Interaktioen är mellan Earl och tvspelet. I denna mening gör artisten en ordlek av tre olika referenser. Han hänger runt på
en ö och letar efter “marijuana” eller “earl” som spelet vilket också blir kontextualiten.
I made the beat retarded, so I’m callin’ it a slow jam
Childish Gambino gjorde låten så bra att den är efterbliven, vilket tolkas som relationen
i texten. Någon som är efterbliven syftar han på är “långsam”. Slowjam är en subgenre
inom R&B som har lägre tempo. Detta blir blir interaktionen i texten. Kontextualiteten i
meningen tolkas som att han gjorde musiken långsam, och refererar till R&B, trots att
låten Bonfire har en högre tempo.
Butcher and I know it, man, kill beef, go ham
En slaktare slaktar kor och grisar för att få kött. Ett yrke som kräver ett känslokall sinne.
“Beef” är en term som används för både “tjafs” och “kött”. "Ham" är en term för “fläsk”
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och även för att uttrycka sig “galet”. Dessa blir både interaktionen och relationen i
texten. Kontextualiteten tolkas som att Childish Gambino slaktar låten Bonfire, han tar
kål på tjafs och blir galen vilket i sin tur tolkas som en form av skryt.
These rappers are afraid of him
Cause I’m a beast, bitch, "grrr" - Invader Zim
Artisten skryter och refererar till en serietidning och dess karaktär. Meningen tolkas
först som att han talar till till sina “hatare” om sig själv i tredjeperson. Detta blir
interaktionen i texten. Andra meningen blir en referens till en serietidningen "Invader
Zim" och ett citat, vilket blir relationen i texten. Kontextualiteten i texten tolkas som en
form av skryt i form av “nerd” referenser. Detta ytligare skapar en interaktion med
“nerds”.
Gambino is a call girl: fuck you, pay me
Begreppet “Call girl” är en term för kvinnor som arbetar inom prostitution vilket blir
relationen i texten. Här refererar han till artisten “Pinky” som också kallats för “call
girl”. Hennes album heter “Pinky - Fuck you, pay me”, vilket tolkas som interaktionen i
texten. Kontextualiteten i meningen blir en form av sexuell skryt referens.
Brand new whip for these niggas like slavery
Artisten använder sig utav termen där “brand new whip” betyder splitter ny bil till flera
“niggas”, vilket tolkas som relationen i texten. Han använder plural för att beskriva flera
som i sin tur också kan tolkas som en piska. Ett verktyg han refererar till som används
av vita människor för att styra de afrikanska slavarna genom fysisk våld. Artisten
refererar också till slaveriet, vilket blir interaktionen i texten. Kontextualiteten i texten
blir en form av skryt där han läxar upp sina hatare.
Told me I was awful and that shit did not phase me
Det är känt att Childish Gambino varit lite utstött i sin uppväxt. Han refererar till
personer som tyckte att han var hemsk, vilket kan tolkas som “hatare” och som blir
interaktionen i texten. Kontextualiteten blir en form av skryt där hatarnas hemska ord
inte påverkar honom.
Tell me how I suck again, my memory is hazy
Han beskriver att han behöver påminnas om varför han är dålig eftersom han anser att
irrelevant information är onödig att komma ihåg, vilket blir kontextualiteten i texten.
“You're my favorite rapper now!” Yeah, dude, I better be
Childish Gambino refererar till att hans framgång som leder till att han får många fans
och som anser honom vara deras favorit rappare. Detta syftar på skryt och vilket blir
kontextualiteten i texten. Meningen i samband med de två tidigare raderna kan tolkas
och förstås som att hans “hatare” ändrar åsikt.
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Or you can fuckin’ kiss my ass: Human Centipede
Sammanhängande från tidigare rad där han fortsätter med skrytet och refererar till
filmen “Human Centipede”, vilket blir interaktionen i meningen. Att hatare kan kyssa
honom i baken som i relation till filmen, där karaktärerna sys fast med varandra. Detta
blir relationen i texten. Kontextualitet av meningen är en skryt referens till sina hatare.
You wanna see my girl? I ain’t that dumb
You wanna see my girl? Check Maxim
Syftar på att han inte är en person som delar med sig av sin tjej och refererar meningen
till sina “hatare”, vilket blir interaktionen i texten. Koppling till andra meningen blir en
referens till tidningen Maxim, vilket blir relationen i texten. Han refererar till sitt före
detta flickvän och skådespelerskan Olivia Munn, som har varit på framsidan av
tidningen Maxim, vilket också blir den kontextuella tolkningen av texten.
"Man, why does every black actor gotta rap some?”
Childish Gambino refererar till andra kända rappare som tidigare har haft karriärer inom
filmbranschen, tex. Drake, Will Smith, André 3000 etc. Detta är blir interaktion i texten.
I don’t know, all I know is I’m the best one
Koppling till föregående mening där artisten syftar på att han är en bättre rappare än
resten, vilket blir kontextualiteten i texten.

It’s a bonfire, turn the lights out
I’m burnin’ everything you muthafuckas talk about
It’s a bonfire, turn the lights out
I’m burnin’ everything you muthafuckas talk about
Artisten syftar på en lägereld och dess betydelse. I detta sammanhang har han skapat en
lägereld av allt som sagts runt honom under åren. Han använder det som tändvätska för
hans framgång vilket också är kontextualiteten.
You know these rapper dudes talk shit, start killin’
Fuck that, got goons like an archvillain
Childish gambino syftar på hiphop kulturen och dess våldsamma spel. Många rappare
har kopplats till våld och kriminalitet, vilket blir interaktionen i texten. Inom
amerikanska kriminella verksamhet används termen “goons” för gängmedlemmar.
Termen “archvillain” används i filmer och serietidningar för den onda motståndaren till
hjälten, som ofta har många farliga typer i sitt stall. Detta blir en form av relation i
texten. Kontextualiteten tolkas som att Childish Gambino också varit i kontakt med
kriminella.
I’m from the South, ain’t got no accent, don’t know why
Childish Gambino var uppvuxen i Georgia som ligger i södra USA. Han har bott större
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delen av sitt vuxna liv i New York och Kalifornien. Hans södra dialekt har andra lagt
märke till men inte han själv. Kontextualiteten i texten är att Childish Gambino utmärks
som annorlunda av andra som han stöter på.
So this rap is child’s play, I do my name like Princess Di
Han syftar på rap som verktyg och att han behärskar det som ett barns lek. Han gör och
är vad han heter, vilket är “Childish” som betyder barnslig på engelska. Detta i samma
mening använder han sig av den bortgångna brittiska prinsessan Diana, och menar att
hon också gjorde det hon heter, Princess Di(e) som översätts rakt av till Prinsessan Dö.
Dessa blir både interaktion och relation i texten. Kontextualiteten är att det är en form
av skryt där han inte anstränger sig för att vara bra.
Yeah, they say they want the realness, rap about my real life
Människor kritiserar ofta rappare för att glorifiera allt som får dem att se häftiga ut,
istället för att rappa om det verkliga livet. Människor ville att Childish Gambino skulle
rappa om sitt egna liv, vilket han gjorde med albumet Camp och som blir
kontextualiteten i texten. “They” tolkas som hans “hatare”, vilket blir interaktionen i
texten. Relationen i texten är hur Childish Gambino gör som han blir tillsagt.
Told me I should just quit: “First of all, you talk white!
Kopplas med föregående mening. Eftersom att han rappade om sitt liv ville människor
att han skulle sluta och att han artikulerade sig som vita människor. Han har tidigare
haft ett rykte att han låter som en “vit nörd”, vilket är den kontextuella tolkningen.
Second off, you talk like you haven't given up yet"
Sammankopplad med föregående meningar där han syftar på att hans kritiker som inte
tror på honom medan han är självsäker på sin sak.
Rap's stepfather, yeah, you hate me but you will respect
Han kallar på tidigare rap legendarer, samtidigt som han använder termen styvpappa. I
detta sammanhanget använder han relationen mellan en styvfar och barnet och syftar på
dess stränga relation, vilket blir relationen i texten. Barnet som inte tycker om
styvfadern och styvfadern som kräver respekt. Han utmanar rappare att respektera hans
verk innan de får en negativ styvpappa relation, vilket blir den kontextuella tolkningen.
I put in work, ask Ludwig
Childish Gambino refererar till producenten som han samarbetade med i albumet och att
han är en hård arbetare. Detta blir interaktion i texten.
Put my soul on the track like shoes did
Artisten formar en mening med två betydelser. Första betydelsen är att han lägger hela
sin själ i sitt verk, vilket är den kontextuella innebörden av texten. Men “soul” som låter
likadant men som betyder fotsulan i skor. Han lägger sulan på banan precis som skor,
vilket blir relationen i texten.
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Played this for my cousin, now he can’t even think straight
Black and white music? Now, nigga, that’s a mixtape
Childish Gambino använder sig utav musikaliska komponenter som anses vara “vit
musik”, samtidigt som han använder sig utav referenser från “svart musik”. Genom att
använda sig av en blandning skapar han en mixtape. Mixtape är en term inom rap för EP,
men samtidigt kan det också betyda en blandning av musik, vilket blir interaktionen och
relationen i texten.
Shoutout to my blerds, they represent the realness
Ordet “blerds” „är en term som användes första gången i tv-serien Scrubs av karaktären
Turk. Det är en synonym för afroamerikanska nördar, “blerds” - black nerds. Han
skickar en hälsning till alla afroamerikanska nördar, och att de representerar det som är
äkta. Detta blir en form av interaktion i texten.
Shoutout to Gambino Girls, my dick is in the building
Han skickar en hälsning till sina Gambino girls som är en del av hans fanbase. Detta blir
också en form av interaktion i texten.
I know you hate me cause your little cousin play me out
Detta syftar på skryt att hans musik hörs och spelas hela tiden, vilket är kontextualiteten
i texten. Han refererar till sina hatare igen, vilket blir interaktionen.
I like black girls who nerdy but when they dance they be sayin' "Owwww"
Artisten refererar till vilken typ av tjejer han tycker om, vilket är en form av interaktion.
I'm sorry for who followed me
Childish Gambino syftar på att det är svårt att följa upp efter honom, det vill säga skryt
vilket är den kontextuella tolkningen.
Chillin’ with a Filipina, at your local Jollibee
Yeah, I’m in her ass like sodomy
So if you see my hand under the table, don’t bother me
En sexuell referens till en viss typ av etnicitet. Artisten vill visa en form av dominans
och menar att han inte vill bli störd om du upptäcker honom vara i någon form av
sexuell akt, vilket också är det kontextuella i texten.
I don't talk soft, that's that other guy’
Childish Gambino refererar förmodligen till att han har flera personligheter och skapar
en interaktion mellan sina personligheter.
I’m screamin’ “What the fuck is up?” like I ain't seen the sky
The shit I’m doin’ this year? Insanity
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Raderna är formade som skryt och kan tolkas som att han står över skyarna, eftersom
han ställer en fråga om vad som finns där uppe, men att han inte ser himmelen. Han står
över. Hans musik som han skapade det året är galet, vilket tolkas som det kontextuella i
texten.
Made the beat then murdered it: Casey Anthony
Artisten visar på hans förmåga att “skapa” och “mörda” låten, samtidigt som han
refererar till Casey Anthony. Casey är en mamma som anklagats för ha mördat sin
dotter och detta tolkas som interaktionen i texten. Att han gör detsamma med låten som
Casey gjorde med sitt barn blir relationen. Kontextualiteten i dess mening blir en form
av skryt där Childish refererar till sin skrivna förmåga.
These rappers don’t know what to do
Artisten menar på att andra rappare inte besitter samma förmåga som honom. Där
interaktionen blir med andra rappare och att han behärskar en högre förmåga blir
relationen i texten. Kontextualiteten i denna text blir återigen en form av skryt.
Cause all I did was act me like a Looney Tune
Childish Gambino refererar till Looney Tune, som är ett barnprogram. Genom att han är
sig själv menar han också på sitt artistnamn, Childish. Han skapar en interaktion med
barnprogrammet “Looney Tune” i relation till sin barnslighet. Kontextualiteten tolkas
som en form av skryt.
And I’ll give you all of me until there’s nothing left
Artisten menar på att han alltid är en person som ger sitt allt i sitt verk, vilket blir
kontextualiteten i texten.
I swear this summer will be summer Camp, bitch
Refererar till sitt albumsläpp under sommaren som heter Camp, vilket blir interaktionen
i texten.

5.2. Lingvistisk analys – Sober
And now that's it's over, I'll never be sober
I couldn't believe, but now I'm so high
And now that's it's over, I'll never be sober
I couldn't believe, but now I'm so high
Now I'm so high
Now I'm so high
Now I'm so high
Efter en möjlig uppbrott vill Childish Gambino dämpa sin sorg genom att dricka sig
berusad. Det kan tolkas som att artisten förmodar att han aldrig kommer komma över
personen och därför aldrig vara nykter. Artisten tvivlar på att det är slut och därför
väljer han att ta droger och bli hög. Detta kan också tolkas som att personens kärlek är
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lik en drog för honom, och att han blir hög av hennes kärlek. Detta skulle kunna tolkas
som textens kontextualitet. Att han aldrig ska vara “sober” och att han är “high” tolkas
som en relationsskapande mening i texten.
Girl, what's your problem
Cause I know it's hard sometimes, baby just give it some time
Oh honey now girl, we can solve them
Childish Gambino vill hjälpa till och pussla ihop tjejens problem vilket blir
interaktionen i texten. Han menar på att han förstår att det är komplicerat men att med
tiden kommer det lösa sig som tolkas som kontextualitet. Texten hänvisar till att tjejen
redan haft problem och kan lösa det genom honom, vilket blir relationen.
If you just give me some time I can open up your mind
Artisten frågar efter tjejens tid vilket han vet är värdefullt. Spenderar hon tid med
honom finns det möjlighet för henne att bli klokare. Han kan också referera till droger
och att de kan bruka det tillsammans, vilket tolkas som kontextualiteten i texten.
Relationen i texten skapas genom att han erbjuder henne “visdom”.
If you le-le-let it shine, you can free-ee-ee your mind
Cause I know
Han uppmanar personen att våga släppa sina bekymmer och våga vara öppen. Han vet
att att hennes kärlek kommer alltid göra honom berusad, vilket blir kontextualiteten.
Girl, if it's done right
Well you know it's got to be, something wonderful to me
Artisten menar på att om ett nytt relation är skött på ett bra sätt, blir det något underbart
för honom. Kontextualiteten i texten blir att han hoppas på något positivt med tjejen.
Oh honey now girl, give it one night
If you just give it a chance, loving you is not my plan
Childish Gambino menar på att han behöver endast en chans för att visa relationens
potential, vilket blir den kontextuella tolkningen av texten. Samtidigt som det kan tolkas
att han inte vill låta kärleken lägga sig i hans planer.
Cause I know one day you'll see
All the things that we can be
Artisten menar på att om den andra personen i förhållandet tog sig tiden och funderade,
skulle hon se ändlösa möjligheter vilket blir relationen i texten. Kontexualiteten i texten
blir att Childish Gambino vill få tjejen att se potentialen av förhållandet.

5.3 Lingvistisk analys – Sweatpants
Watching haters wonder why Gambino got the game locked
Artisten refererar till hur hatare observerar när han tar över hiphopbranschen, en
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territoriell referens för hans plats i spelet. Interaktionen i texten blir hatarna .
Kontextualiteten blir hur hatarna blir arga för Childish Gambinos framgång i branchen.
Half-Thai thickie, all she wanna do is Bangkok
Childish Gambino refererar till den Thailands huvudstad, Bangkok. Han leker med
orden och menar på att allt halv-thailändska tjejen vill göra är “Bangkok”, vilket är
textens kontextuallitet. Interaktionen i texten blir ”hon” och relationen i meningen
skapar han genom göra en liknelse med ordvitsen ”Bangkok” och en sexuell aktivitet.
Got her hair done, French braids now she A$AP
Bino so insensitive, she asking, "Why you say that?!"
En referens till rapparen A$AP Rocky som har inbakad hår. Textens kontexualitet
skapar artisten genom hennes frysir jämför i relation till A$AP frisyr, vilket inte hon
uppskattar.
I'm chillin', real nigga feeling
Childish Gambino pratar ofta om hans problem med att passa in och tillhöra den svarta
kulturen i intervjuer. Trots detta påstår han sig ha haft erfarenhet av den svarta kulturen.
Kontextualitet blir hans bakgrund och hur han har mottagits inom den svarta kulturen.
Rich kid, asshole: paint me as a villain
Childish Gambino har under åren fått mycket kritik eftersom han kommer från en rik
familj. Han kastar tillbaka kritik och klagomål han har fått under åren mot ”hatarna” och
argumenterar att alla som har pengar har inte ärvt dem. Att människor med pengar
behöver inte vara onda eller en skurk. Han menar på att rika barn har förtjänat sin
rikedom genom ambition och talang. Interaktionen blir han själv som i relation av hans
rikedom framställs som ond, vilket blir textens kontextuallitet.
Still spitting that cash flow: DJ Khaled
Detta är en referens till Ace Hood-låten med DJ Khaled.
I got a penthouse on both coasts: pH balance
Detta är en ordlek av den traditionella termen för pH-balans, som vanligtvis används för
att bestämma surhetshalten. Textens kontextuallitet blir att han har två hus för skapa en
jämn balans. Detta är ett exempel av skryt.
Real nigga, I rep those, why though? Cause I said so
Oavsett om du gillar det eller inte - och om Gambinos historia strikt kan visa det eller
inte - representerar han fortfarande en av de mest ärliga personligheterna i hiphop. Han
har haft samarbeten med många i musikbranschen, bland annat, Chance the Rapper,
Schoolboy Q, Ab-Soul, Kendrick Lamar och andra. Textens kontextualitet blir att han
get sig själv rätten att kalla sig äkta jämfört med andra i branschen.
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Hip deep in the Pepto, I got five on her like Ben Folds
Termen “Pepto” är en referens till en produkt som är känd för vara rosa. Innebörden av
texten är att han är djupt inne i det rosa, med andra ord, kvinnans könsorgan. Detta blir
textens interaktion. Kontextualtiteten tolkas som att detta blir en sexuell referens till
samlag. Den sista meningen kan innebära att han har $ 5000 på henne, vilket skulle
kunna vara fem buntar pengar eller fem "Ben Folds" (Ben Franklin är på $ 100-sedeln).
Detta ger en ytterligare tolkning av personen han interagerar med i texten vilket skulle
kunna vara en strippa.
I got more tail than that PetCo
PetCo är en referens till ett företag i USA som tillverkar mat till djur som katter och
hundar. I meningen skapar han en relation till PetCo genom att göra en liknelse med
företaget. Svansar kan refereras till kvinnans bakdel. Kontextualiten blir att han får
mer ”svansar” än vad PetCo får.
You faker than some Sweet'N Low
Textens relation blir ”Sweet‟N Low, vilket är ett företag som producerar ett
sötningsmedel med noll kalorier. Kontextualliten tolkas som att ”hatarna” försöker vara
något de inte är, med andra ord ”fejk”.
Yeah, you got some silverware
But really are you eating though?
Are you eating though? Nigga, are you eating though?
Childish Gambino retar det faktum att vissa rappare kan ha massa dyra kläder och
smycken för visuell estetik, som ”silverbestick”. Det har mindre betydelse om de inte
säljer skivor, turnerar och tjänar pengar. Han skapar en relation med sina hatare där han
jämför sig själv och sin bakgrund med andra. Ett exempel på det kan vara att köpa en
dyr bil, men inte ha råd att köra den.
Breakfast, lunch and dinner's for beginners
You ain't even know—
Childish Gambino menar på att han njuter av lyxen att kunna äta mer än tre måltider om
dagen. Han tjänar pengar hela tiden, inte bara några gånger om dagen. Kontextualiteten
tolkas som att det är en form av skrytmening där han vill påvisa sin stabila ekonomi.
Never catching cases, why they faces look so E-M-O?
Texten skapar en interaktion med begreppet ”E-M-O, som är en referens till musikstilen
och som är välkänt för sin melodrama och sorgliga text. Kontextualitet i texten är att
han lyckas hålla sig borta från brott och att han överträffar mindre rappare, vilket gör
dem “ledsna”. Att förhålla sig inom kriminalitet är ett vanligt fenomen bland hiphopare.
Watch a hater hate me, wanna play me like a piano
Childish Gambino tilltalar sina hatare som ser ner på honom. Han använder sig utav
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“spela” men detta kan tolkas som att hans hatare vill ”leka” eller ”slå” honom på grund
av hans växande framgång, detta blir textens tolking av kontextualitet.
My architect know Japanese
Detta är en referens till den japanska arikturen som oftast är väldigt välbyggda.
yo' girl, she jocking these, No hands like soccer teams and y'all fuck boys like
Socrates
Childish Gambino menar på att, din tjej “jocking” honom, vilket betyder att flörta eller
vara förälskad. Textens interaktion blir ”Fuck boys” som är slang för vekling
och ”Socrates”, vilket är en referens till en filosof i gamla Grekland. Kontextualiteten
blir både sexuell och förnedrande markering mot sina hatare.
You niggas ain't copping these, niggas ain't looking like me
Nah, I ain't checking I.D. but I bounce 'em with no problem
Begreppet “Bouncer” kan tolkas som “väktare” som jobbar framför klubbar och som
väljer vilka som får komma in och inte. Kontextualliten blir att Childish Gambino
nekar andras ID vid kontroll och ”bouncar” dem från att komma in. Detta kan tolkas
som att Childish Gambino “bouncar” andra fejk rappare som försöker komma in i rapspelet med samma stil och identitet.
Tell 'em, Problem (Problem!)
Referens till den före detta raden, vilket han menar på att det inte är någon problem att
finna dessa fejk-rapparen.
I'm winnin', yeah, yeah, I'm winnin' (What?)
I'm winnin', yeah, yeah, I'm winnin' (What?)
I'm winnin', yeah, yeah, I'm winnin' (What?)
Rich kid, asshole, paint me as a villain
Textens interaktion blir “jag” och ”mig” och relationen i texten blir ”vinner” och ”måla”.
Kontextualiten blir att Childish Gambinos inte bryr sig om kritiken som riktas mot han.
På grund av hans rika bakgrund har hatarna redan dömt ut honom.
Whaaat?
Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you
Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you
Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you
Better than you doing you, fuck it, what you gon' do?
Textens interaktion blir ”jag” och ”du”, vilket kan refereras till artisterna Childish
Gambino och Problem som har gjort ett sammarbete med låten Sweatpants.
Kontextualiten blir en referens där de två lever bättre än sina ”hatare”.
Different color, my passport, Instagram my stack load
Relationen i texten skapas genom att han referar till sin förmögenhet. Kontextualiteten
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blir hans skryt om hans förmögenhet och hur hans pass har massa olika färger i sig från
att rest över hela världen.
Hashtag my day wear and your girl drink my day care
Hashtags är överallt på Instagram, och de används ofta i stort antal. När Childish
Gambino laddar upp bilder av hans vardagliga klädsel, vet vi att han kommer använda
hashtagen “sweatpants”. #Sweatpants. Childish skapar en interaktion med sina hatare
genom att referera till “din tjej”. Kontextualiten blir en form av skryt där han visar sig
vara en del av dagens internetkultur med att dela med sig av sin klädsel. Detta gör han
också genom att lägga en sexuell referens vilket är ”day care”.
And I'm born rich, life ain't fair (silver spoon coon, ho)
Interaktionen i texten är ”silver spoon coon” och textens relation blir ”född”
och ”rättvist”. Kontextualiteten blir hans tilltalande till sina hatar som tror han växte
upp med massa privilegium och som stereotypiserar honom
Ain't nobody sicker and my Fisker, "vroom, vroom," ho
Ain't nobody—
Fiskers don't make noise when they start up...
Just so you know
Relationen i texten skapas genom att han förklarar att en viss bil låter på ett visst sätt.
Begreppet ”Fisker” är ett företag som tillverkar elbilar.“Fiskers don't make noise when
they start up…” kan påpeka att du inte vet hur en sådan bil låter eftersom att du inte har
råd att köpa en, vilket blir textens kontextualitet.
Top of the Hold 'em totem, rich forever
A million was not the quota
Detta är en referens till poker, och hur Childish Gambino vinner genom att ha “Top of
the Hold” vilket kan tolkas som att ha bästa korten vilket även blir textens interaktionen.
Kontextualitet i text blir att Childish Gambino alltid kommer vinna och alltid kommer
vara rik.
My father owned half the MoMA and did it with no diploma
MoMA är en förkortning till Museum of Modern Art.
Year off, got no rules, tripping off of them toadstools
Toadstools är en referens för hallucinerande svampar men även en karaktär i ”SuperMario” spelen. Interaktionen skapar han genom ”toadstools” . Kontextualiten blir att
han har ett år att ”slösa” bort på grund av att han är bättre än andra rappare, och att
andra rappare behöver jobba året runt.
More green than my Whole Foods
Whole Foods är en stormarknadskedja som är känd för sina naturliga och ekologiska
grönsaker och andra produkter, vilket blir textens interaktion. Childish Gambino
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refererar förmodligen till en annan typ av grön, som kan vara pengar eller marijuana.
Detta blir textens relation. Kontextualiteten blir att han har mer ”grönt” än vad ”Whole
Foods” har.
And I'm too fly: Jeff Goldblum
Textens interaktion blir med ”Jeff Goldblum”, som var är en skådespelare i 1986versionen av The Fly. Textens relation blir ”Fly” som är engelsk synonym för vara cool.
Kontextualiteten blir att han ”cool” som Jeff Goldblum i filmen.
Got a glass house in the Palisades, that a-k-a
Textens interaktion blir Palisades, vilket är en referens till ett hus han hyrde för spela in
hans skiva “Because the internet” och en av hans filmer, “Clapping for the wrong
reasons”. Kontextualiteten blir att hans skryt angeånde huset.
White hood, white hood, (okay-kay-kay)
Childish Gambino har sagt att han är ett vitt barn som fångas i ett svart barns kropp.
Han menar på att han är från “the hood” fast samtidigt “är” vit. Han gör en smart
hänvisning till Ku Klux Klan eller KKK, en vit supremacist grupp som är känd för att
bokstavligen ha vita huvar som blir textens interaktion.
Furniture custom, you shop at IKEA
Kontextualliten blir att Childish Gambino skryter hur han köper skräddarsydda möbler,
medan ”hatarna” köper från IKEA, vilket blir interaktionen. Med andra ord en skryt
mening där han syftar på sin ekonomi.
So Maserati, you whipping a Kia
Han referar till två bilmärken, nämligen Maserati och Kia. Den första är en betydligt
dyrare och exklusivare bil medan den andra är en vanlig förekommande bil.
Bilarna ”Maserati” och ”Kia” blir textens interaktion. Kontextualliten blir att Childish
Gambino menar på att du blir ifrånkörd av hans Maserati.
Spending this money, it's longer than Nia
Live like a Coppola, me and Sofia
Här referarar han till Coppola familjen som har ett gott rykte i Hollywood. Interaktionen
i texten skapas genom att han refererar till familjenamnet ”Coppola”. Relationen i
texten skapar artisten genom att förklara att han spenderar pengar lik familjen.
Kontextualliteten blir att Childish Gambinos familjenamn står lika högt som Coppola
familjen i Hollywood.
Waking up broke, man, wouldn't wanna be ya
Childish Gamino skapar en interaktion med sina hatare och skapar en relation genom att
förklara deras ekonomiska kris. Kontextualiten blir att Childish Gambino inte har
ekonomiska problem.
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Friends with the dope man, help a nigga re-up
Termen för “Dope man” betyder “knarklangare”, och “Re-up” betyder att dem måste
fylla upp lagret. Textens interaktion blir med ”dope man”. Kontextualiten blir att
Childish Gambino aldrig har problem att finna droger vilket annars kan vara ett problem.
Bring a girlfriend, man, trouble when I see her
"Err-eh-err-eh": onomatopoeia
En onomatopoeia är ett ord som efterliknar eller föreslår källkoden för det ljud som
beskrivs (t.ex. "oink", "meow" eller "moo"). Denna onomatopoeia låter som när en säng
knakar. Relationen skapas genom lätet "Err-eh-err-eh”. Kontextualiten blir en form av
sexuell mening där han menar på att ”hatares” tjejer vill ligga med honom när de ser
honom.
Oh, I got my cool on! (Tailormade!)
Kontextualiten här är att Childish Gambino skryter om att hans kläder är skräddarsydda
och hur cool han är.
I'm winning so they had to dump the Gatorade
Här referar han till sport energidrycken ”Gatorade”, vilket blir textens interaktion. Vid
vinst av en match inom sport så som fotboll eller basketboll brukar det vara vanligt man
häller över all dricka över tränaren. Kontextualiten är att Childish Gambino vann och
av den anledningen så måste dem dump energidrickan.
And I don't give a fuck about my family name
Kontexutaliten tolkas som att han inte bryr sig om att han födds med privilegier, utan att
han skulle nå framgång trots det.

6. Visuell Analys
I denna del av analys kommer vi utgå från fyra nyckelområden av hur man tolkar och
analyserar visuellt material. (Selbys & Cowderys, 1995). Dessa fyra nyckelområden är
Konstruktion, Publik, Narrativ och Kategorisering. Varje analys kommer refereras till
transkription delen av uppsatsen.

6.1 Visuell Analys - Bonfire
I analysdelen kommer begreppet (Bonfire, Bild: “X”) användas för att referera till
transkriptionen.
Konstruktion
I denna del av analys kommer vi utgå från två aspekter av Konstruktion (Selbys &
Cowderys, 1995). Den första är de tekniska koderna i musikvideon Bonfire. I
musikvideon används flera koder i form av kamerarörelser, kameraåkningar, tilt och
panorering, höjningar och sänkningar, detta för skapa en stämning, känslor och
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intensitet. Som exempel ser vi en sänkning i (Bonfire, Bild: 3). Kamera rörelse används
för att hålla musikvideo intressant för publiken. Ljus uppsättningen och kontrasten har
skapats för framställa en läskig, spännande och ensam stämning. (Bonfire, Bild: 14).
Fokus ligger på alla personer i musikvideon, person (A,B,C,D,E,F), men mest fokus får
person (A) Childish Gambino. Detta tolkas som att det är han som är huvudpersonen i
musikvideon och det är hans perspektiv som betraktas av tittaren. Det läggs fokus på
fyra olika rekvisiten i musikvideon, som är två knivar och två snaror. (Bonfire, Bild: 1,
14, 24 och 50) Dessa rekvisiten är relevanta för musikvideons narrativ. Andra koder är
musikvideons perspektiv, med andra ord, fågelperspektiv, grodperspektiv, helbild,
halvbild, närbild, extrem närbild och etableringsbild. Etableringsbild används för att
förstå och tolka omgivningen, vilket är en mörk skog. Helbild förmedlar till exempel
vad som händer i omgivningen och vad personerna gör i bild. Närbild och extrem
närbild används för att förmedla karaktärernas känslor och viktiga detaljer. (Bonfire,
Bild: 1,) Kniven och snarorna filmas mycket i närbild och använd för visa att föremålen
är viktiga för historien narrativ. (Bonfire, Bild: 49)
Denna delen av analysen kommer fokusera på det andra aspekt av Konstruktion (Selbys
& Cowderys, 1995). Hela musikvideon utspelar sig i en skog på natten och vid en brasa.
Iscensättningen håller en mörk och obehaglig ton. Childish Gambino karaktär är
huvudpersonen och agerandet tolkas som en vilsen och ensam person. Han har sminkats
för att framställas som sjuk och smutsig, detta tolkas som att han har varit i skogen en
längre period. Ett exempel på smink är att han spottar ut blod i början av musikvideon.
(Bonfire, Bild: 1) Han har på sig likadan klädsel och rekvisita (kniv och snara) som
person (F), detta tolkas som att det finns en koppling mellan dessa i narrativet. (Bonfire,
Bild: 46). Kläderna som personerna i videon har på sig kopplar vi till att de är studenter
som är på sommarläger. Exempel på detta är att alla bär t shirts där det står “summer
camp” som kan också refereras till hans album, ”Camp”. Childish Gambino bär korta
shorts i videon vilket också är ett kännetecken för hans klädstil och identitet som artist.
Någon som styrker detta är att person (A), Childish Gambino är den enda som bär korta
shorts. (Bonfire, Bild: 46)
Publik
I denna del av analysen kommer vi utgå från det andra nyckelområdet, Publik (Selbys
& Cowderys, 1995). Publiken kan betrakta musikvideons aspekter bland annat som
ensamhet och utanförskap. Andra aspekter som afroamerikanernas segregering kan
tolkas ur videon. Detta syns tydligt när person (A), Childish Gambino, ignoreras av de
andra personerna. Detta uppfattas som att han inte existerar (Bonfire, Bild: 44). Att
personerna delar klädstil kan tolkas som att de tillhör samma samhällsklass, i detta fallet
studenter. I musikvideon finns det aspekter som kan tolkas som fördomar, tex att
Childish Gambino är ensam och ropar ute i skogen, eller framför de andra personerna
men blir inte besvarad. Han vill få uppmärksamhet och hjälp, men eftersom att han är
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afroamerikan, “skurken”, medföljer det fördomar, bland annat som att han är farlig. Av
denna anledning vill ingen koppla sig till honom. Däremot visas det att “låtsas-skurken”
är vit vilket tolkas som ett skämt för resterande runt brasan (Bonfire, Bild: 51). En
annan koppling i musikvideon som är ett vanligt förekommande i filmer om slaveriet
och det är att slavar hängdes. Musikvideons öppningsscen är att person (A), Childish
Gambino som vaknar upp på marken efter att ha blivit hängd i ett träd (Bonfire, Bild: 3).
I det visuella finns det ingen underliggande religiös tolkning. Musikvideon representerar
inte en stereotypisk musikvideo inom genre hiphop. Denna särskiljer sig tydligt från
andra typiska hiphop artisters musikvideo och detta tror vi kan betraktas som mer
intressant av en bredare publik.
Narrativ
Musikvideons narrativ kan sammanfattas som en person som vaknar upp övergiven i
skogen. Han är ensam, förskräckt och vilsen. Han har förmodligen blivit hängd och att
personen spottar ut blod stödjer idén (Bonfire, Bild: 1). Han springer runt i skogen och
letar efter hjälp (Bonfire, Bild: 4). Tillslut hittar han ett gäng människor som sitter runt
en brasa (Bonfire, Bild: 10). Vid brasan står det en person och berättar en historia
(Bonfire, Bild: 11). Genom att tolka lyssnarnas ansiktsuttryck förstår tittaren att det är
en läskig historia som berättas. (Bonfire, Bild: 21). När person (A) närmar sig brasan ser
han en ny person (F) dyka upp och närmar sig brasan (Bonfire, Bild: 35), som dessutom
har på sig likadana kläder och bär likadan rekvisita som person (A). När Childish
Gambino närmar sig brasan får han ingen reaktion tillbaka utan ignoreras. Han fortsätter
söka kontakt med personerna framför brasan utan att lyckas. När person (F) dyker upp
framför brasan blir alla runt brasan skrämda förutom person (B), som berättade den
läskiga historian. Detta tolkas som att Person (F) och person (B) samarbetat för att
skrämma upp de andra (Bonfire, Bild: 51). Person (F) spelar den läskiga typen i person
(B) historia. Det intressanta i person (B,F) narrativ är hur berättelsen samspelar med
person (A), Childish Gambino och hans narrativ i musikvideon. Detta kan tolkas som att
Person (B) otäcka narrativ är person (A), Childish gambinos verklighet.
Kategorisering
Den första aspekten av kategorisering är genre som definierar en musikvideo, i detta
fallet en hiphop musikvideo. Musiken är vad som i grunden kännetecknar en
musikvideo, men andra vanliga kännetecken är sekvenser som klipps i takt med
musiken. Andra kännetecken är videons narrativ går att koppla till textens narrativ.
Den andra aspekten av kategorisering är musikvideons plattform, vilket i detta fall är på
Youtube. Det medför en typ av förväntan från publiken att plattformen ska förmedla och
presentera olika musikvideos. Den tredje och sista aspekten är att musikvideon inte kan
kategoriseras som en stereotypisk hiphop musikvideo, utan den narrativa historia
urskiljer sig. En likhet kring kategorisering som följer i musikvideon Bonfire och Sober
är att start- och slutbilden är identiska.
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6.2 Visuellanalys - Sober
I analysdelen kommer begreppet (Sober, Bild: “X”) användas för att referera till
transkriptionen.
Konstruktion
I musikvideon Sober används liknande tekniska koder som musikvideon Bonfire, det
vill säga olika koder i form av kamerarörelser, kameraåkningar, tilt och panorering,
höjningar och sänkningar, detta för skapa en stämning, känslor och intensitet. (Sober,
Bild: 32). Kamera rörelse används för att hålla musikvideo intressant för publiken.
Iscensättningen är i en restaurang och person (A) och (B) rör sig inom den. Ljus
uppsättningen och kontrasten har skapats för framställa en normal restaurang stämning.
Det finns en sekvens mot slutet av musikvideon där ljus uppsättningen förändras
drastisk, med ljus som flimrar (Sober, Bild: 34). Detta för skapa dramaturgi i den
sekvensen. I denna musikvideon ligger fokus enbart på två personer, (A och B).
Eftersom person (A), Childish Gambino, agerar mest framför kamera tolkas det som att
han är huvudpersonen i musikvideon. Det är hans perspektiv vi följer. Andra koder är
musikvideons perspektiv, med andra ord, fågelperspektiv, grodperspektiv, helbild,
halvbild, närbild, extrem närbild och etableringsbild. Etableringsbild används för att
förstå och tolka omgivning, vilket är i en restaurang (Sober, Bild: 1). Helbild används
förmedla till exempel vad som händer i omgivningen och vad personerna gör i bild.
Exempelvis när person (A), Childish Gambino, förflyttar sig till person (B) och när
person (A) dansar (Sober, Bild: 39). Närbild och extrem närbild används förmedla
karaktärernas känslor (Sober, Bild: 27) och viktiga detaljer (Sober, Bild: 24). I denna
musikvideon används närbild för att visa person (B) ointresse för person (A).
Musikvideo använder sig utav ytterst få rekvisita, vilket är ett ägg (Sober, Bild: 26),
fågel och person (B) mobil (Sober, Bild: 4). Person (A), Childish Gambino, agerar
konstigt och annorlunda utifrån hur en “normal” person uppför sig i en restaurang
(Sober, Bild: 16). Detta tillför att person (B) blir ointresserad av person (A). Person (A)
lyckas dock vinna över person (B) uppmärksamhet genom att dansa och charma henne
(Sober, Bild: 62). Person (A) har sminkats på ett sådant sätt att framställer honom som
en missbrukare i kontext till låttexten. Sminket är mörkare runt ögon och framhäver
ansiktets konturer (Sober, Bild: 16). Kostymerna i musikvideon är vanliga klädsel utan
någon större betydelse. Childish Gambino har en klädstil som är bekant med
identifieringen av honom. Förutom hans korta shorts som han vanligtvis bär.
Publik
Publiken uppfattar denna musikvideon förmodligen som en tragisk kärlekslåt, något
som de flesta kan relatera till. Childish Gambino spelar en annorlunda typ som inte är
den mest attraktiva typen för person (B) (Sober, Bild: 16). Men vi får se hur person (A),
Childish Gambino fortsätter att sträva efter hennes uppmärksamhet. Detta kan tolkas
som konstigt och udda i sättet som han beter sig (Sober, Bild: 21). En tolkning kring
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musikvideon kan vara fördomarna kring personer som tar droger och att de anses
tillhöra ha en lägre samhällsklass. Detta kan tolkas som en anledning till varför hon inte
vill besvara honom och hans kärlek för henne (Sober, Bild: 17,18). Detta ger oss
känslan av att han är en person som är ensam, utanför och inte tillräckligt bra för att
träffa en person som henne. Inom genren R&B är kärlek ett förekommande tema som
även denna musikvideon behandlar. Av det skälet är musiken mer attraktivt för en
bredare publik. Med Childish gambinos identitet medföljer fördomen att han är lite udda
och konstig. Detta får man känslan av i samtliga musikvideos.
Narrativ
Musikvideons röda tråd är en persons kamp för att vinna sin kärleks uppmärksamhet
och intresse. Narrativet utspelas i en restaurang där en kvinna, person (B) sitter och
väntar vid ett bord. Person (A), Childish Gambino observerar henne och bestämmer sig
för att närma sig henne (Sober, Bild: 1, 2). Han hittar modet och sätter sig framför
henne och sjunger utan resultat. Person (B) blir obekväm och byter plats men han ger
sig inte och följer henne (Sober, Bild: 17,18). Han lyckas få hennes intresse genom att
börja dansa vilket hon tillslut ockå gör en kort stund (Sober, Bild: 62). Sedan försvinner
hon ur bild efter att ha tagit emot sin beställning. Childish Gambino sätter sig vid bordet
där han satt tidigare (Sober, Bild: 66).
Kategorisering
Den första aspekten av kategorisering är genre som definierar en musikvideo, i detta
fallet en R&B musikvideo. Musiken är vad som i grunden kännetecknar en musikvideo,
men andra vanliga kännetecken är sekvenser som klipps i takt med musiken. Andra
kännetecken är videons narrativ går att koppla till textens narrativ. I detta fallet är det en
kärlekshistoria där Childish Gambino försöker vinna person (B) intresse, vilket är ett
vanligt förekommande i kärlekslåtar. Den andra aspekten av kategorisering är
musikvideons plattform, vilket i detta fall är på Youtube. Det medför en typ av
förväntan från publiken att plattformen ska förmedla och presentera olika musikvideos.
Den tredje och sista aspekten är att musikvideon är stereotypisk för genren R&B där det
är vanligt att följa en kärlekshistoria. En likhet kring kategorisering som följer i
musikvideon Bonfire och Sober är att start- och slutbilden är identiska.

6.3 Visuellanalys – Sweatpants ft. Problem
I analysdelen kommer begreppet (Sweatpants, OT ”X”) användas för att referera till
transkriptionen. OT är förkortning för “One-take”.
Konstruktion
Denna musikvideon skiljer sig från de resterande två låtarna därför att denna använder
sig av så kallade “One-takes”, vilket betyder en lång tagning. Sweatpants använder tre
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långa tagningar, och tagningar har redigerats på ett sådan vis att musikvideon ser ut som
en lång tagning. Denna effekt används för ge känslan av tid och rum inte är
sammanhängande, med andra ord, deja vu (Sweatpants, OT2), eller att Childish
Gambino upprepar samma händelseförlopp per tagning. Iscensättningen utspelar sig
enbart på en restaurang där kameran följer alltid person (A), Childish Gambino genom
restaurangen (Sweatpants, OT1,OT2,OT3). Detta för tittaren enbart skall följa artisten
perspektiv genom narrativet. Detta leder till att tittaren får se exakt vad person (A) ser,
vilket också är vart kamera sätter fokus på. Kamera perspektiv är i stort sett enbart
halvbild, med vissa undantag av helbild. Ljussättningen i musikvideon är en standard
nivå och inget som stärker dramaturgin i musikvideon. Childish Gambino klädsel är
vanlig långärmad tröja och korta shorts som han är känd för att bära. Övriga personer i
musikvideon har ingen större roll än statister, och bär klädsel som representerar en
normal och alldaglig stil. Det finns ingen rekvisita som påverkar eller har någon större
betydelse för musikvideons narrativ. Skillnaden mellan de tre valda musikvideon är att
Childish Gambino rappar framför kamera i Sweatpants. Detta kan tolkas som att
Childish Gambino talar direkt till sin publik genom sitt agerande.
Publik
Publiken får följa den annorlunda personen (A), Childish Gambino genom ett
restaurangbesök. Det är först vid slutet där det visuella blir intressant för tittaren därför
att samtliga statister “förvandlas” eller blir till person (A) (Sweatpants, OT3). Detta kan
tolkas som att person (A), Childish Gambino representerar den “konstiga” typen, medan
samtliga statister representerar samhällets invånare. När statisterna blir till Childish
Gambino kan det ses som att samhällets representanter också blir ”dem konstiga” och
utstöta personerna i omgivningen. Att alla har en konstig sida inom sig och i slutet ser vi
dem uttrycka det i form av att alla blir Childish Gambino. Detta tyder på att artisten inte
särskiljer på kön och människors etnicitet. Sweatpants är en hiphop låt vilket tilltalar en
mer fokuserad grupp av lyssnare. I denna musikvideon tilltalar han sin publik direkt
genom att rappa in i kameran. Med Childish Gambinos identitet medföljer fördomen att
han är lite udda och konstig. Detta får man känslan av i samtliga musikvideos. Det finns
ingen underliggande religiös budskap i musikvideon.
Narrativ
Narrativet i musikvideon kan sammanfattas som ett återupprepande händelseförlopp,
eller deja vu. Person (A), Childish Gambino besöker en restaurang och sätter sig hos
några vänner (Sweatpants, OT1). Han blir serverad vatten och reser sig för att gå mot en
jukebox. Han sätter in ett mynt i maskinen och sedan går mot ytterdörren. Utanför tittar
han på sin mobil för sedan gå in i restaurangen. Nu börjar händelseförloppet om igen
från början vilket person (A) Childish Gambino är medveten om (Sweatpants, OT2).
Återupprepningar sker två gånger, och den sista gången person (A) kommer in genom
dörren har samtliga karaktärer blivit person [A]. Musikvideon avslutas med att alla
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Childish Gambino får ett utbrott och samtliga person [A] stirrar på honom (Sweatpants,
OT3). Tecknet [A] symboliserar en kopia av person (A), Childish Gambino.
Kategorisering
Den första aspekten av kategorisering är genre som definierar en musikvideo, i detta
fallet en hiphop musikvideo. Det som kännetecknar denna musikvideon är att den är
filmad i tre långa tagningar och har redigerats på ett sådant vis att tittaren uppfattar
musikvideon som en tagning. Detta kan kännas nyskapande och fräscht från publiken
perspektiv. Den andra aspekten av kategorisering är musikvideons plattform, vilket i
detta fall är på Youtube. Det medför en typ av förväntan från publiken att plattformen
ska förmedla och presentera olika musikvideos. Den tredje och sista aspekten är att
musikvideon kan inte kategoriseras som en stereotypisk hiphop musikvideo. Men den
följer mönster som hiphop musikvideos använder sig av, bland annat att artisten rappar
in i kameran.

7. Resultat
I denna del av uppsatsen kommer uppsatsens sammanställa analysen av Childish
Gambino utifrån teorierna och tidigare forskning. Resultatet av musikvideorna kommer
presenteras enskilt utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.

7.1 Resultat- Bonfire
Hur framställs Childish Gambino i texten?
Enligt Toby S. Jenkins (2011) är rappare intellektuella artister och som besitter en stor
kunskap inom båda det verbala och det skrivna. Vilket är tydligt hos Childish Gambino
där han gör olika kopplingar med sin omgivning för att förklara sina känslor och
erfarenheter. Som exempel använder han NASDAQ och PETA för att få fram ett
sexuellt referens trots att båda två är diverse organisationer.
“Okay, it's Childish Gambino, homegirl drop it like the NASDAQ”
“I love pussy, I love bitches, dude, I should be runnin’ PETA”
Som nämnts i den tidigare forskningen är den stereotypiska hiphopparen en person som
värdesätter makt, kvinnor och förmögenheter. Vilket är synligt i låte Bonfire och med
tydliga kännetecknen av den typiska hiphoparen som Childish Gambino representerar.
(Hall, 2013) Utgår man från Toby S. Jenkins (2011) fem olika identiteter hamnar
Childish Gambino inom ramen av den självcentrerade rapparen. Hans text baseras
mycket på skryt, sexuella- och ekonomiska referenser och han vill förmedla känslan av
att han är bättre än alla andra och där han ser ner på dem som inte har gett honom en
ärlig chans, vilket han referar till som hans hatare.
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Vid analys av relationen i texten finns det tydliga kopplingar till skryt och de sexuella
referenserna och som enligt Toby S. Jenkins (2011) är det vanligt inom hiphop. Detta
gör att Childish Gambino reprensenterar (Hall, 2013) den stereotypiska
afroamerikanska hiphopare.
“I made the beat retarded, so I’m callin’ it a slow jam
Butcher and I know it, man, kill beef, go ham”
“The shit I’m doin’ this year? Insanity
Made the beat then murdered it: Casey Anthony”
Kopplar vi detta till Stuart Hall (2013) teori om representation och hur den svarta
maskuliniteten skapats kan man förstå varför fysisk styrka och sexuell styrka har så stor
betydelse inom hiphop kulturen. Hiphop artisterna skapar därav en identitet som inte
påverkas av koloniaseringen och kritiserar de maktstrukturer som kategoriserar in
människor beroende på etnictitet. (Hammrén & Johansson, 2009) Vilket dem gör med
hjälp av deras musik. Här särskiljer dock Childish Gambino identitet från övriga hiphop
artister eftersom han sjunger och referarar till saker anses vara annorlunda och töntig,
jämfört med vad normen för vad hiphop är. Hans identitet representerar dock den
stereotypiska hiphop artisten eftersom majoriteten av hans text tillhör den stereotypiska
rapparen där han visar på att han är bland de ”starka” genom att dra sexuella referenser
som ett bevis på hans maskulinitet.
Interaktionen i låten Bonfire är både mellan artisten och sina hatare, men även till hans
lyssnare som känner sig bekanta i en underlägsen position som Childish Gambino själv
vill identifiera sig med. Han menar på att hans intellektualitet besitter en högre potential
än andra hiphopare i branschen. Strukturen i låten är en form av skryt-låt för att visa
andra rappare i branschen att han är bättre än alla andra. Detta bryter dock inte normen
för vad som anses vara stereotypisk för hiphop och vad lyssnaren identifierar sig med
och förväntar sig av när det kommer till genre hiphop. (Hammrén & Johansson, 2009)
Exempel på hur han tilltalar sina hatare:
“Told me I should just quit: “First of all, you talk white!
Second off, you talk like you haven't given up yet"
Rap's stepfather, yeah, you hate me but you will respect”
Hur framställs Childish Gambino visuellt i musikvideon?
Som tidigare nämnt utrycker sig Childish Gambino sig som att vara annorlunda jämfört
med andra hiphop artister. Han refererar bland annat till dataspel och tecknat och som
stärker bilden av honom som töntig. I texten rappar han om sin klädsel och han
markerar tydligt sina korta shorts, vilket har blivit en del av hans identifikation och
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varumärke. Han använder sig av sina korta shorts för att särskilja sig från de andra
hiphop artisterna och på så vis kan marknadföra sig själv som ett mänskligt varumärke.
(Centeno & Wang, 2017) Han gör även en referens till kakorna Oreo, som han refererar
till hans blandade etnicitet och menar på att hans identitet är både vit och afroamerikan.
Hans identitet kan jämföras med de svenska förorterna, där människor blir påtvingad en
identitetetsbetckning och där alla får samma positionering i samhället. Vart
människorna kan betecknas som ”blatte” eller ”invandrare”. Mycket möjligt att Childish
Gambino vill betecknas mer än bara en afroamerikan och försöker bryta sig loss från
maktstrukturerna som påtvingar honom en position i samhället. En arena där
afroamerikaner kan vara lika nördiga som de vita människorna. (Hammrén & Johansson,
2009) Han nämner även att hans uttal är annorlunda vilket beror på att han tillbringat en
stor del i södern.
“In Adidas, with some short shorts, B-O-O all over me”
“I sound weird, like "nigga" with a hard 'R'”
“Eatin’ Oreos like these white girls that blow me”
“These rappers are afraid of him!”
“Played this for my cousin, now he can’t even think straight
Black and white music? Now, nigga, that’s a mixtape”
Enligt Toby S. Jenkins (2011) är representationen av den stereotypiska afroamerikanska
hiphoparen associerad med förmögenheter, kvinnor och pengar. Vilket är något som
synligt inom det visuella. Konstruktionen av rapparen kan kopplas med materiella
förmögenheter som kläder, fordon, pengar och även där kvinnor objektifieras. I låten
Bonfire förekommer inte de stereotypiska begreppen som är normen för hiphop. Som
exempelvis kan vara att dansa och rappa runt bilar, pengar och kvinnor. Childish
Gambino utnyttjar det visuella för att tydliggöra hans olikheter i hans identitet jämfört
med andra rappare. Vilket stärker bilden och som särskiljer hans identitet och
varumärke som att vara annorlunda och som inte representerar den stereotypiska bilden
av hiphoparen. Vad som är intressant är att hans identitet inom tal och skrift är han den
stereotypisk rapparen men inom det visuella är han inte det. Hammrén & Johansson
(2009) menar på att konsumtion av de materiella tingen ingår i ett system som bildar ett
mönster, dvs en livsstil och en social tillhörighet. I dag är ungdomskulturer ofta kreativa
och nyskapande när det gäller identiteter och skapar nya stilar. Den nördiga kulturen har
blivit acceptabelt i dagens mainstream de senaste åren. Childish Gambinos använder sig
utav den nördiga kulturen för skapa en identitet som är en korsning mellan att vara
töntig och hiphopare. På så sätt har en ny form av identitet skapats inom hiphop
kulturen. Detta tyder på musikvideos har haft en väldigt stor betydelse för Childish
Gambinos artisteri och identitetskapande. Utan musikvideorna skulle han inte kunna
särskilja sig från andra hiphop artister och skulle bli en i mängden.
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7. 2 Resultat - Sober
Hur framställs Childish Gambino i texten?
För att gå vidare på Toby S. Jenkins (2011) fem identiteter inom hiphopkulturen och
koppla det till låten Sober, hamnar Childish Gambino identitet i facket av den coola
kvinno förföraren. Låten är en kärlekslåt och som särskiljer sig från uppsatsens övriga
exempel. Den coola kvinno förföraren menar Jenkins (2011) är en sångare som sjunger
kärleksfulla texter och använder sig av en fin röst som fångar sina lyssnares hjärtan. I
textens kontextualitet kan texten tolkas olika beroende på vad texten associeras till där
varje lyssnare gör sin egna tolkningar utifrån deras egna konceptuella karta. (Hall, 2013)
I relation till den visuella kontexten kan låten handla om kärlek eller kärlek till droger.
“And now that's it's over, I'll never be sober
I couldn't believe, but now I'm so high
And now that's it's over, I'll never be sober
I couldn't believe, but now I'm so high
Now I'm so high”
Interaktionen i låten är mellan Childish Gambino och hans kärlek och som kan tolkas
olika beroende på hur lyssnare avkodar texten. I låten samspelar Childish Gambino med
en motsatt person och där han vill lyssna och hjälpa personen lösa sina problem. Han
lägger sig själv i en dominant position och ser sig själv som en lösning. Detta kan tolkas
som en form av makt och förföring. Relationen mellan Childish Gambino och personen
han tilltalar i låten skulle också kunna tolkas som ett sätt att glorifiera droger som en
lösning till problemen, eller till och med att han är drogen som talar. Det finns tydliga
drag i texten av Toby S. Jenkins (2011) fem identiteter och med Childish Gambinos
vilja att vara problemlösare kan vi sätta in hans identitet i facket av den coola kvinno
förföraren.
“Girl, what's your problem
'Cause I know it's hard sometimes, baby just give it some time
Oh honey now girl, we can solve them
If you just give me some time I can open up your mind
If you le-le-let it shine, you can free-ee-ee your mind”
Eftersom han ser sig själv som en lösning till problem försöker han skapa en relation till
sina lyssnare och i genom textens struktur som är lite abstrakt skapar han en möjlighet
för lyssnaren att tolka och skapa sina egna relation till låtens text och han själv som
artist. Kopplar vi det till Stuart Halls (2013) teori om representation och om hur tankar
och koncept bildas genom språket, kan man förstå hur Childish Gambino återskapar ett
välkänt koncept vart droger är associeras med kärlek. Låten Sober hamnar i facket av
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drogrelaterade kärlekslåtar och som är väl representerade inom hiphopkulturen och som
följer en norm inom hiphop. Childish Gambino är öppen med att bruka droger och
refererar till det i sin musik. Det kan tolkas som att artistens identifikation med droger
är positiv och som skapar en glorifierad bild av droger. Vilket bidrar till att hans
identitet och varumärke är starkt kopplat till droger och som är stereotypiskt för hiphop
kulturen. (Centeno & Wang, 2017).
Hur framställs Childish Gambino visuellt i musikvideon?
I den visuella kontexten kan man inte länge kategoriseras in Childish Gambino i facket
av den coola kvinno författaren. Han ger publiken ett intrycket av att hans identitet är
konstig, annorlunda och lite läskig. Han försöker inte framställa sin identitet som en
förförisk person, utan helt motsatt där vill han framstå som en mystisk och läskig person.
Utgår man från hans yttre preferenser och smink till texten kan man tolka det som att
hans identitet försöker representerar en drogmissbrukare. Childish Gambino formar
även här i den visuella identiteten med något som inte är typiskt representerat inom
hiphopkulturen, dvs en töntig och smått läskig missbrukare som förför sin kärlek. De
korta shortsen som är en del av hans yttre identitet och varumärke som han inte har på
sig i låten Sober. Det finns ingen djupare tolkning kring detta förutom att det snöar i
musikvideon.
Något annat som identifierbart och som är vanligt inom många andra musik genre är
nämligen att dansa i musikvideo. I ett parti i musikvideo använder sig Childish
Gambino sig av en robotlik dans och som har en väldigt stor betydelse i musikvideons
narrativa. Det är nämligen genom dansen han lyckas övervinna tjejen. Den form av
robotlik-dans är inte typiskt för genre, detta medför att han bryter normen över vad som
anses vara stereotypiskt för hiphop. Han skapar därmed en identitet och varumärke som
känns annorlunda och nytt för publiken och eftersom publiken annars förväntar de
igenkännbara mönster och koder som vanligtvis representerar hiphopen. Utan
musikvideo skulle Childish Gambino inte kunna etablera sin annorlunda identitet,
särskilt om man hänvisar tills Railton & Watson (2011) tidigare forskning om
musikvideos betydelse.
För att sammanfatta resultatet av låten Sober kan man se att i texten hamnar han in i
facket av Toby S. Jenkins (2011) fem identiteter inom hiphop som den coola kvinno
förföraren. Han använder sig av drogrelaterad kontext i sin sång och vilket är ett vanligt
förekommande tema inom hiphop och därmed representerar han den stereotypiska
bilden av hiphopare inom hiphopkulturen. I det visuella identifierar han sig inte som en
stereotypisk kvinno förförare utan framstår mer som annorlunda och konstig. Det är en
del av artistens identitet och varumärke att vara annorlunda vilket han presenterar
genom hans yttre preferenser i musikvideo.
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7.3 Resultat - Sweatpants
Hur framställs Childish Gambino i texten?
Låten Sweatpants ft. Problem påminner en del om låten Bonfire i kontextualiteten.
Childish Gambino använder sig av olika kopplingar och referenser i texten för att
framföra sitt syfte i låten. Låten Sweatpants är format och kan uppfattas som en ”skrytlåt” och som representerar de vanligaste temata inom hiphopkulturen. Eftersom han är
duktig på att skryta så ger han sig själv även rätten att ta plats i musikbranschenoch kan
på så vis marknadsföra vidare sin identitet och varumärke. Vilket kan uppfattas och
tolkas som att han är bättre än alla andra artister. Han påpekar även han att hans uppväxt
har skiljt sig från andra stereotypiska rappare och som vanligt visst kommer från en svår
och tuff bakgrund. Vilket han ofta får kritik från sina hatare och som menar på att hans
liv har varit lätt på grund av det. Han håller inte med sina hatare och menar på att han
har fått kämpa för nå den position han är idag. Detta kan ha med att göra med att hans
hatare och han själv har olika mentala kartor och ser på världen olika och där hans
hatare kanske kommer från en annan bakgrund med andra social strukturer och
kulturella traditioner. Dessa föreställningar misstolkas och kan påtvingade en fel bild av
den rätta verkligheten. (Hall, 2013) Det kan även vara så simpelt att hatarna är
avundsjuka på han har lyckats nå vad många andra inte har lyckats med inom
musikbranschen. Childish Gambino svarar till hans hatare genom att utnyttja hans rika
bakrund som ett ”vapen” mot hans hatarna och skryter om att han är medveten om hur
en exklusiv bil låter eller att han beställer skräddarsydda möbler, medan hans hatare
handlar på IKEA. Childish Gambino hamnar i facket av den självcentrerade rapparen
som sjunger om sig själv och sin bakgrund. (Jenkins, 2011) Hans identitet och
varumärke står starkt och är oberoende av vad andra tycker och tänker.
“And I'm born rich, life ain't fair (silver spoon coon, ho)
Ain't nobody sicker and my Fisker, "vroom, vroom," ho
Ain't nobody—”
Fiskers don't make noise when they start up…
Just so you know”
“Furniture custom, you shop at IKEA”
“Rich kid, asshole: paint me as a villain”
Relationen som artisten skapar i låten är med sig själv och sina hatare där Childish
Gambino vill visa att hans identitet och varumärke är dominant och använder hatarna
för att ta ytterligare mer plats för sig själv och sin karriär. Låten skulle även kunna vara
för en lyssnare som vill få känslan av att vara dominant. Childish Gambino visar i
struktur i hans text att den är välskriven och som visar på hans förmåga av att skriva
musik. Vilket bryter normen över representationen om hiphop artister intellektet och att
dem har förmogan att skriva och producera innehållsrikt musik.
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“Watching haters wonder why Gambino got the game locked”
“Watch a hater hate me, wanna play me like a piano”
“Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you”
Toby S. Jenkins (2011) menar på att hiphopen har blivit en kulturell plattform för
individer som lämnats utanför möjligheter och som kommer från en tuff bakgrund.
Childish Gambino bakgrund skiljer sig från den stereotypiska hiphopare bakgrund så tar
Childish Gambino ändå plats i plattformen och följer de typiska mönster som är
stereotypiskt för genre. Vilket är att referera till makt i form av företagsamhet, vackra
kvinnor och pengar. Han skapar därav sin identitet och varumärke som representerar de
stereotypiska mönster för hiphopkulturen. Interaktionen i låten är mellan Childish
Gambino och hans hatare, vilket är likt i låten Bonfire. Även här använder han sig utav
sexuella referenser och som kan återkopplas till representationen av hur afroamerikansk
maskulinitet har skapats och framställs av koloniseringen. (Hall, 2013)
“Half-Thai thickie, all she wanna do is Bangkok”
“Hashtag my day wear and your girl drink my day care”
Hur framställs Childish Gambino visuellt i musikvideon?
Det visuella materialet har en enkel uppbyggnad av konstruktion och använder sig
endast av en plats för inspelning och musikvideon består endast av tre långa “one-takes”.
Vid djupare analys av det narrativa kan man se att Childish Gambino vill göra en tydlig
markering kring sin identitet och varumärke. Trots att texten är en “skryt-låt” använder
Childish Gambino inte de stereotypiska elementen för en afroamerikansk hiphopare
inom det visuella. (Toby S. Jenkins, 2011) Han använder sig av tre långa tagningar som
är mer eller mindre identiska med varandra. Det är små ändringar som sker i narrativet
och som skapar en betydelse. Första “one-take” tagningen går Childish Gambino i
restaurangen samtidigt som som han rappar direkt in mot kameran. Detta kan tolkas
som att han vill skapa en relation direkt till lyssnaren. Lägger man in texten i kontext till
det visuella kan detta tolkas som att han riktar textens ord direkt mot sina hatare.
I låten Sweatpants finns det fler statister som närvarar i bakgrunden och som inte agerar
mer än nödvändigt. Dem har dock en viktig roll för musikvideon betydelse. I den första
tagningen verkar det vara som ett vanligt besök i restaurangen. I den andra tagningen
ser artistens vän och tre andra främlingar ut som Childish Gambino. I den tredje
tagningen ser samtliga i restaurangen ut som honom. Childish Gambino agerar som han
är medveten om denna konstiga förvandling. Att alla blir som honom kan tolkas som att
Childish Gambinos framgångar växer och att omgivningen tar till sig hans identitet och
som vill bli som honom. Han anser sig vara bättre och mer värd än hans hatare och vill
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dem sin storhet, dock inte igenom materiella saker som pengar och bilar som är
stereotypiskt för en hiphopare. Istället väljer han att presentera en musikvideo som
känns ny och fräsch. Childish Gambino väljer att presentera ny form av identitet inom
hiphopkulturen och som når en större publik utanför den afroamerikanska
stereotypiseringen. En identitet och varumärke som når ett ytterligare erkännande.
I texten följer Childish Gambino samma mönster som är stereotypiskt för
afroamerikansk rappare och som förekommer i form av skryt. Han särskiljer sig från
mängden inom det visuella där han hans identitet framstås som annorlunda och konstigt
och där han skapar en ny yttre identitet som inte anses vara maskulint för
afroamerikaner. (Hall, 2013)
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8. Slutord
Uppsatsens resultat visar på att Childih Gambino identitet kan sammanställas utifrån två
perspektiv som både stärker och försvagar artistens identitetskapande inom hiphop
(Toby S. Jenkins, 2011). Inom det lingvistiska analysen framställs Childish Gambino
som en stereotypisk hiphop artist. Däremot framställs han som ny och annorlunda i det
visuella artisteriet. Värt att notera är hur en artist kan framstå som annorlunda enbart
genom det visuella skapandet trots att det lingvistiska analysen ger publiken en
motsägelsefull bild.
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Transkribering av Bonfire
Bild 1: Perspektivet går från närbild till helbild. Det som är synligt är en skog och att
det är natt. Person (A) är afroamerikan och reser sig upp. Han hostar och ser sig
omkring. Han sitter framför ett träd och har ett rep (hängsnara) runt halsen. Han har på
sig en ljusblå t shirt, bruna shorts, vita strumpor och vita skor. Kläderna är smutsiga och
har mindre blodfläckar. Kameran gör en åkning bakåt och han sitter i gräset.
Bild 2:Perspektivet är halvbild. Personen (A) spottar ut mycket blod från munnen och
har svårt att andas. Han upptäcker snaran runt halsen och ser att repet är avskuret och
tittar upp.

Text: Okay, it's Childish Gambino, homegirl drop it like the NASDAQ
Move white girls like there‟s coke up my asscrack
Move black girls cause, man, fuck it, I‟ll do either
I love pussy, I love bitches, dude, I should be runnin‟ PETA
Bild 3: Fågelperspektiv från trädet, åkning från helbild till halvbild. Vi ser han sitter på
marken och kollar upp mot resten av repet. Repet hänger ner från trädet. Han ställer sig
upp och tar av sig snaran. Hans blickriktning är mot resterande repet. Han tittar sig
omkring och går går iväg.
Text: In Adidas, with some short shorts, B-O-O all over me
My green is where it's supposed to be, your green is in my grocery
This Asian dude, I stole his girl, and now he got that Kogi beef
My dick is like an accent mark, it‟s all about the over Es
Bild 4: Perspektivet är från halvbild till helbild. Personen (A) snubblar in i bild och går
vidare i skogen. Han fortsätter hosta och tittar sig omkring.
Text: Hot like a parked car
I sound weird, like "nigga" with a hard 'R'
Bild 5: Halvbild åkning från vänster till höger. Personen (A) går genom skogen och
ropar. Hans rop hörs inte
Text: Fly like the logo on my cousin‟s 440
Bild 6: Åkning framåt, helbild. Personen (A) går från höger till vänster i bild. Han
fortsätter ropa och fortsätter kolla runt.
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Text: Eatin‟ Oreos like these white girls that blow me
Bild 7: Åkning framåt börjar med ett träd i förgrunden. Personen (A) går från vänster
till höger. Han snubblar, tittar bakom sig och ropar.
Text: Vodka for my ladies, whiskey for a grown man
Hangin‟ in the islands, lookin‟ for Earl like Toejam
Bild 8: Halvbild med grodperspektiv. Personen (A) går från vänster till höger. Han
hostar och tittar bakom sig.
Text: I made the beat retarded, so I‟m callin‟ it a slow jam
Butcher and I know it,
Bild 9: Närbild bakom axeln på personen. Han vänder sig och vidar ögonen.
Text: man, kill beef, go ham
Bild 10: Etableringsbild med liten åkning till höger. I bilden syns skogen och i
bakgrunden syns ljus från en öppen brasa.
Text: These rappers are afraid of him
Bild 11: Helbild, åkning framåt. En afroamerikansk man (B) håller i en ficklampa och
lyser sig själv i ansiktet. Han berättar något. Tvärs över honom är det en brasa och
bredvid sitter fyra personer (C,D,E,F), varav två är vita kvinnor (C,E), en
afroamerikansk kvinna (D), och en vit man (F). En av tjejerna (C) håller sina händer
över munnen och en till gör likadant (E). Personerna (C,D,E,F) tittar på person (B).
Text: Cause I‟m a beast, bitch, "grrr" - Invader Zim
Bild 12: Halvbild på mannen (B) med lampan. Hans syns framifrån när han berättar
och pekar.
Text: Gambino is a call girl: fuck you,
Bild 13: Närbild på personen (A). Han andas intensivt och ler.
Text: Pay me. Brand new whip-
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Bild 14: Helbild på brasan med fokusförflyttning. Personerna (B,C,D,E,F) sitter
framför brasan. Fokusförflyttning bakåt till en ny person (G) som kommer in i bild från
höger. Han har en avskuren snara i handen och en kniv. Personerna vid brasan syns i
bakgrunden utan skärpa.
Text: for these niggas like slavery.
Told me I was awful and that shitBild 15: Närbild på person (A). Han slutar le och ropar.
Text: did not phase me. Tell meBild 16: Helbild med brasan i bakgrunden (Bild 14). Person (G) går mot brasan.
Text: how I suck again, my memory is hazy
Bild 17: Närbild på person (A). Han skriker och rör sig snabbt in mot kameran.
Text: “You're my favorite rapper now!” Yeah, dudeBild 18: Helbild på person (A). Han springer genom skogen från höger till vänster. Träd
syns i för- och bakgrunden.
Text: I better be
Bild 19: Helbild till halvbild på person (A). Han springer mot kameran och ramlar.
Text: Or you can fuckin‟ kiss my assBild 20: Helbild på person (A). Han ramlar ner på marken.
Text: Human Centipede

Bild 21: Helbild till halvbild på personerna (C,D,E,F). Kameran gör en åkning mot
kvinnorna (C,D,E). Personerna (C,D) håller om varandra, och personen (E) kramar
om sina knän.
Text: You wanna see my girl? I ain‟t that dumb
Bild 22: Närbild med låg vinkel nära marken. Person (A) skriker.
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Text: You wanna see my girl?
Bild 23: Närbild med låg vinkel nära marken. Person (A) skriker.
Text: Check Maxim

Bild 24: Närbild med låg vinkel nära marken. Person (A) slutar skrika och hittar en
liten fickkniv. Han tar upp den och kollar på den, sedan ändrar han blickriktningen
framåt. Han börjar resa sig från marken.
Text: "Man, why does every black actor gotta rap some?”
I don‟t know, all I know is I‟m the best one

Bild 25: Helbild med åkning uppifrån ner, från höger till vänster. Person (A) springer
genom skogen mot kameran. Träd syns i för- och bakgrund.
Text: It‟s a bonfire, turn the lights out
Bild 26: Helbild på person (A) bakifrån. Kameran gör en åkning framåt. Han springer
och hoppar genom skogen.
Text: I‟m burnin‟ everything you muthafuckas talk about
Bild 27: Helbild på person (A) framifrån. Kameran gör en åkning snett bakåt. Han
springer genom skogen.
Text: It‟s a bonfire
Bild 28: Helbild med fågelperspektiv. Kameran gör en åkning framåt. Person (A)
springer bort från kameran.
Text: Turn the lights out
Bild 29: Helbild på personerna (B,C,D,E,F) vid brasan. Person (B) står upp, har ena
foten på en stubbe. Han lutar sig framåt mot de andra. De andra personerna (C,D,E,F)
tittar på person (B).
Text: I‟m burnin‟ everything you muthafuckas talk about
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Bild 30: Halvbild på person (B). Han rör sig på ett sätt som kan uppfattas som dans
eller berättande.
Text: You know these rapper dudes talk shit
Bild 31: Helbild på person (A), Kameraåkning från höger till vänster. Han springer.
Text: start killin‟. Fuck thatBild 32: Helbild med fågelperspektiv på brasan. Person (B) står vid brasan och sparkar
omkring sig. Han håller vänsterhanden sträckt ovanför sig. Personerna (C,D,E,F) sitter
framför brasan och kollar på person (B).
Text: Got goons like an archvillain
Bild 33: Halvbild på person (B) med personerna (C,D) i förgrunden. Person (B) lutar
ner med nacken med högerhanden sträckt rakt upp.
Text: I‟m from the South, ain‟t got no accent, don‟t know why
Bild 34: Halvbild till närbild.Kamera höjning över brasan och en tilt neråt
(fågelperspektiv) mot personerna (C,D). Personerna (C,D,E) syns i bild, och person (C)
sätter händerna för munnen. Person (D) döljer sitt ansikte bakom person (C) axel.
Text: So this rap is child‟s play, I do my name like Princess Di
Bild 35: Helbild med fokus på brasan. I förgrunden går person (G) mot brasan med en
snara i vänster hand. Fokus förflyttas från brasan till snaran.
Text: Yeah, they say they want the realness, rap about my real life
Bild 36: Helbild på person (A), Kameraåkning från vänster till höger. Han springer
genom skogen.
Text: Told me I should just quit: “First of all, you talk white!

Bild 37: Halvbild på person (A) som springer in i bild framifrån. Han stannar upp
framför kameran och ser sig omkring. Han andas intensivt och springer ur bild.
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Text: Second off, you talk like you haven't given up yet"
Rap's stepfatherBild 38: Helbild på person (A) med fågelperspektiv. Kameran gör en sänkning medan
han springer mot kameran.
Text: Yeah, you hate me but you will respect
Bild 39: Helbild på person (A), Kameraåkning från vänster till höger. Han springer
genom skogen och stannar upp. Han tittar sig omkring och hans blickriktning fastnar åt
ett håll.
Text: I put in work, ask Ludwig. Put my soulBild 40: Helbild på brasan i bakgrunden och personerna (B,C,D,E,F). Personen (G) har
närmat sig brasan och går i den riktningen. Han håller i en snara och en kniv.
Text: On the track like shoes did
Bild 41: Helbild framifrån på person (A). Han börjar springa förbi kameran.
Text: Played this for my cousin
Bild 42: Halvbild framifrån på person (G) som håller fram en kniv i högerhand och en
snara i vänsterhanden. Han går mot kameran. Person (A) springer i bakgrunden (ur
fokus) mot person (G).
Text: Now he can‟t even think straight
Black and white music? Now, nigga, that‟s a mixtape
Bild 43: Stillastående helbild på brasan och personerna (B,C,D,E,F). Person (A)
kommer springandes bakom trädet, från höger till vänster in i bild. Han försöker få de
andras uppmärksamhet genom att skrika och vifta med händerna.
Text: Shoutout to my blerds, they represent the realness.
Shoutout to GambinoBild 44: Halvbild på person (A) i fokus. Personerna (C,D,E) syns i bild med ryggen mot
person (A). Person (A) fortsätter gestikulera och skrika. Personerna (C,D,E) ger inte
honom uppmärksamhet.
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Text: Girls, my dick is in the building.
I know you hate me cause your little cousin play me out
Bild 45: Närbild på personerna (C,D) som sitter och ser spända ut .
Text: I like black girls who nerdy but when they dance they be sayin'
Bild 46: Stillastående helbild på brasan och personerna (A,B,C,D,E) syns i bild. Person
(G) dyker upp från ett träd till höger. Han springer skrattandes in mot personerna som
sitter vid brasan och riktar kniven mot dom. Alla vänder sina blickar mot person (G).
Text: "Owwww". I'm sorryBild 47: Närbild på person (E) som lägger händerna över ansiktet.
Text: For who followed me.
Bild 48: Stillastående kamera med personerna (C,D,E,F) med ryggen mot kameran.
Person (B) syns framifrån skrattandes.
Text: Chillin‟ with a Filipina, at your local Jollibee
Bild 49: Närbild på person (C) som stryker sig över håret och skrattar.
Text: Yeah
Bild 50: Närbild på person (A) som tittar på sin fickkniv. Kameran panorerar från
vänster till höger. Person (G) håller upp sin kniv och skrattar. Han har en snara runt
halsen.
Text: I‟m in her ass like sodomy. So if you see my hand under the table, don‟t bother
me.
Bild 51: Helbild på brasan och personerna (A,B,C,D,E,F,G). Person (B) och person (G)
springer mot varandra. Dem gör en high five med varandra samtidigt som de skrattar.
Personerna (C,D,E,F) reser sig upp och kramar om varandra skrattandes. Kameran gör
en åkning från helbild till närbild på person (A). Han står still sittandes med en tom
blick.
Text: I don't talk soft, that's that other guy
I‟m screamin‟ “What the fuck is up?” like I ain't seen the sky
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The shit I‟m doin‟ this year? Insanity
Bild 52: Närbild på person (A) som ser monoton ut. Han ramlar ner. Personerna
(C,D,E,F,G) syns urfokus. De går bort från brasan.
Text: Made the beat then murdered it: Casey Anthony
Bild 53: Från helbild till närbild. Kameran gör en åkning framåt. Person (A) faller ner
mot marken och sitter framför ett träd. Han upptäcker en snara runt halsen och känner
på den med högerhanden. Han tittar på snaran som blivit avskuren och sedan tittar han
upp.
Text: Cause all I did was act me like a Looney Tune
And I‟ll give you all of me until there‟s nothing left
I swear this summer will be summer CampBild 54: Svart bakgrund med vit text, BONFIRE.
Text: Bitch

Transkribering av Sober
Bild 1: Närbild med fågelperspektiv, till helbild. Kameraåkning från höger till vänster
från Person (B) axel. Hon sitter vid ett bord och dricker läsk ur ett sugrör. Person (A)
sitter i bakgrunden och blir synlig efter kameraåkningen. Han sitter vid ett bord
framåtlutad och stirrar på person (B)
Text: And now that's it's over, I'll never be sober
Bild 2: Närbild på person (B) som tittar i sin mobil och sedan lyfter sin blick upp från
skärmen. Sedan tar hon ner blicken.
Text:I couldn't believe
Bild 3: Helbild med minimal panorering till höger. Person (A) sitter och stirrar på
person (A). Han rör sig långsamt upp från sin plats utan att släppa sin blick. Sedan
vinkar han med sin hand.
Text: And now that's it's over, I'll never be sober
I couldn't believe, but now I'm so high
And now that's it's over, I'll never be sober
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I couldn't believe, but now I'm so high

Bild 4: Person (B) rättar till sig och tittar i sin mobil.
Text: Now I'm so high
Bild 5: Kameraåkning från vänster till höger om person (B) axel. Person (A) i helbild.
Person (A) går fram till bordet där person (B) sitter. Person (A) vinklar med handen
samtidigt som han långsamt och vinglandes närmar sig bordet.
Text: Now I'm so high. Now I'm so high
Bild 6: Närbild på person (B) som sitter och tittar upp från sin mobil.
Bild 7: Närbild på person (A) med person (B) axel i förgrund. Person (A) sätter sig
mittemot person (A) och släpper inte blicken från person (B)
Text: Girl, what's your problem
Bild 8: Halvbild på personerna (A,B) som sitter tvärs emot varandra. Person (B) tittar i
sin mobil. Person (A) gör handrörelser och pekar mot person (B) och sedan tillbaka till
sig själv. Sedan sätter han handen på bordet. Han tar fram sitt pekfinger och visar sin
handled. Han går med sina fingrar från sig själv till till person (B). Person (B) lyfter sin
hand. Person (B) blickriktning går från och tillbaka från person (A) och mobilen.
Text: Cause I know it's hard sometimes, baby just give it some time. Oh honey nowBild 9: Närbild på person (B) som tittar upp på person (A). Person (A) är i förgrunden.
Text: Girl~
Bild 10: Närbild på person (A) hand. Hans fingrar rör sig tillbaka från person (B)
Text: We can solve them
Bild 11: Närbild på person (B) som tittar upp på person (A) hand och sedan upp på
honom.
Text: If you just give me
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Bild 12: Halvbild på person (A) med person (B) axel i förgrunden. Person (A) har
uppspända ögon och visar båda sina handflator för person (B), sedan vänder och visar
händernas baksida. Person (A) mimar texten till låten.
Text: some time I can
Bild 13 : Närbild på person (B) som tittar på person (A) händer och sedan på mobilen.
Person (A) hand kommer upp i förgrunden.
Text: open up your mind
Bild 14: Närbild på person (A) som lyfter sina händer och rör hastigt på fingrarna.
Person (A) ler och kollar på person (B)
Text: If you le-le-let it shine
Bild 15: Närbild på person (B) som tittar in i sin mobil.
Text: You canBild 16: Närbild på person (A) som spänner upp ögonen. han tar tag i luften ovanför
huvudet. Han plockar ner händerna från huvudet och sedan gör en grimas.
Text: Free-ee-ee your mind
Bild 17: Närbild på person (B) som vänder sig om och ställer sig upp.

Bild 18: Halvbild på person (A) som sitter vid bordet och håller ut sin hand framför sig.
Person (B) går iväg till bordet i bakgrunden.
Text: Cause I know
Bild 19: Helbild på person (B) som sätter sig vid bordet närmast kameran. Person (A)
sitter kvar i bordet. Person (B) är i fokus medan person (A) är ur fokus. Person (B) sitter
vid bordet och tittar i sin mobil. Person (A) håller ut sin hand och stirrar fortfarande på
person (B). Han ställer sig upp och släpper inte sin blick. Han börjar dansa för sig själv i
bakgrunden. Kameran gör en åkning framåt. Person (A) glider bort ur bild till höger.
Kameran gör en åkning till vänster där person (A) dyker upp bakom person (B). Person
(A) har sin rygg mot person (B). Han vänder huvudet mot henne och sjunger för henne.
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Person (B) sitter med mobilen. Kameran gör en åkning bakåt samtidigt som den
panorerar till vänster. Person (A) reser sig hastigt framför person (B)
Text: And now that's it's over, I'll never be sober
I couldn't believe, but now I'm so high
And now that's it's over, I'll never be sober
I couldn't believe, but now I'm so high
Now I'm so high
Now I'm so high
Now I'm so high
Girl, if it's done right
Well you know it's gotta be, something wonderful to me
Oh honey now girl,

Bild 20: Närbild på person (B) som sitter med sin mobil och sedan lyfter blicken mot
person (A)
Text: Give itBild 21: Halvbild med fokus på person (A), person (B) sitter med ryggen mot kameran.
En vit duva dyker upp från person (A) tröja och flyger iväg.
Text: One night, If youBild 22: Närbild på person (B) som tittar upp på person (A)
Text: Just give it a chanceBild 23: Halvbild med fokus på person (A), person (B) sitter med ryggen mot kameran.
Person (A) tittar bort där fågeln flög samtidigt som han tar upp ett ägg från framsidan av
hans t shirt. Han håller fram den för person (B).
Text: Loving you is not my plan, Cause I knowBild 24 : Närbild på hans händer som håller ägget.
Text: One day you'll see
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Bild 25: Halvbild med fokus på person (A), person (B) sitter med ryggen mot kameran.
Person (A) kläcker ägget och lägger fram den på bordet framför person (B).
Text: All theBild 26: Närbild på ett sönder kläckt ägg och i ägget finns ett ihoprullat papperslapp.
Person (B) tar lappen med sina händer.
Text: Things thatBild 27: Närbild på person (B) som stirrar ner på lappen.
Text: We can be
Bild 28: Närbild på när person (B) rullar ut lappen. I lappen står det “I‟M SO HIGH”.
Text: No, no
Bild 29: Närbild på person (B) som vänder blickriktningen från lappen.
Text: noo
Bild 30: Halvbild med grodperspektiv på person (A). Han är vänd med ryggen mot
person (B), han skakar på handen med pekfingret utsträckt. Han vänder sig mot person
(B) och sjunger “ I wanna be the only one”. och sedan vänder sig om igen.
Text: And now that's it's over, I'll never be sober
(I want to be the only one)
I couldn't believe
Bild 31: Närbild på person (B) som tittar först på person (A) men sedan vänder ner sin
blick.
Text: But now I'm so high
Bild 32: Helbild med en åkning framåt. Person (A) och (B) syns i bild. Person (B) sitter
kvar vid bordet och tittar på person (A). Person (A) går en längre bit bort och ställer sig
upp på ett bord utan att släppa blicken om person (B). Kameran filmar utifrån in i
lokalen. Det snöar.
Text: And now that's it's over, I'll never be sober
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I couldn't believeBild 33: Närbild på person (A) sko när han står på bordet. Kameran gör en åkning bakåt.
Text: but now I'm so high
Bild 34: Halvbild på person (A) med grodperspektiv. Kameran gör en åkning inåt. Två
av taklamporna släcks och det blir mörkare i rummet. Person (A) gör en robotlik dans
på ett bord.
Text: Ahh~
Bild 35: Helbild på lokalen. Person (A) står på bordet och dansar. Person (B) sitter vid
ett bord bort och kollar på person (A)
Bild 36: Närbild på person (A) ansikte. Kameran hör en åkning till vänster samtidigt
som kameran panorerar till höger. En taklampa blinkar i bakgrunden. Person (A) dansar
med överkroppen.
Bild 37: Halvbild på person (A) med grodperspektiv. Två taklampor blinkar i
bakgrunden. Person (A) dansar robot likt.
Bild 38: Halvbild på person (A) från sidan. Taklamporna i tacket blinkar. Person (A)
dansar robot likt.

Bild 39: Närbild på person (A) skor när han vänder sig 180 grader.
Bild 40: Helbild på person (A) när han står på bordet. Han böjer sig bakåt, och gör en
360 graders snurr. Lamporna blinkar i taket.
Bild 41: Närbild på ett bord. Persons (A) fötter är uppe på bordet och hoppar ner.
Bild 42: Halvbild på person (B) i fokus. I förgrunden syns bordet. Person (A) landar på
marken bredvid. Person (A) dansar vidare med en robotlik dans.
Bild 43: Halvbild med person (B) rygg vänd mot kameran. Person (A) står bredvid och
dansar. Person (B) tittar på person (A).
Bild 44: Närbild med panorering till höger. Person (A) snurrar runt.
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Bild 45: Helbild med åkning till vänster. Person (B) med ryggen vänd mot kameran.
Person (A) dansar. Taklamporna blinkar.
Bild 46: Halvbild till närbild. Kameran gör en åkning inåt samtidigt som den tiltar uppåt.
Person (A) dansar.
Bild 47: Helbild med person (B) rygg vänd mot kameran. Person (A) står bredvid och
dansar.
Bild 48: Närbild på person (A) kropp när han dansar.
Bild 49: Helbild när person (A) dansar och lutar sig framåt. Person (B) skrattar och ler.
Bild 50: Halvbild till helbild. Kameran gör en åkning bakåt. Person (A) ler och dansar.
Taklamporna blinkar.
Bild 51: Närbild på person (B) som tittar på person (A). Person (B) ler smått.
Bild 52: Närbild, kameran gör en tillt nedåt. Person (A) dansar.
Bild 53: Helbild med person (B) rygg vänd mot kameran. Kameran gör en åkning till
vänster. Lätt panorering till höger. Person (A) står bredvid och dansar. Person (A)
dansar i takt med mindre små handrörelser. Lamporna slutar blinka.
Text: And nowBild 54: Närbild på person (B) som vänder bort blicken samtidigt som hon ler. Hon
skakar lätt på huvudet.
Text: That it‟s over

Bild 55: Halvbild med fokus på person (A) som dansar med händerna. kameran gör en
åkning till höger och en panorering till vänster.
Text: I'll never be sober
Bild 56: Närbild på person (B) som vänder bort blicken samtidigt som hon ler. Hon
skakar lätt på huvudet.
Text: I couldn't-
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Bild 57: Helbild med fokus på person (A) och (B). Person (A) dansar först med bara
händerna men sedan mer intensivt med hela kroppen. Kameran gör en åkning till höger
och en panorering till vänster.
Text: But now I'm so high
Bild 58: Närbild på person (B) som vänder bort blicken samtidigt som hon skrattar. Hon
vänder tillbaka blicken mot person (A).
Bild 59: Halvbild med ett bord i förgrunden. Person (B) sitter och kollar på medan
person (A) dansar. Person (B) skrattar.
Bild 60: Helbild med en kameraåkning till vänster och en panorering till höger. Person
(A) står och dansar framför person (B).
Bild 61: Närbild på person (B) som ler och sedan ställer sig upp. Person (A) dansar i
förgrunden.

Bild 62: Helbild. Person (B) ställer sig framför person (A) och dansar med honom. I
bakgrunden dyker person (C) upp.
Bild 63: Närbild på person (B) som dansar och skrattar tillsammans med person(A) i
förgrunden.
Bild 64: Helbild. Person (B) går fram till kassan där person (C,D) står och väntar med
en påse. Person (A) följer dansande efter person (B) mot kassan. Person (B) tar sin påse
och lämnar restaurangen. Person (B) tittar en sista gång på person (A) vid dörren.
Person (A) slutar dansa och tittar på person (B).
Bild 65: Närbild på person (A). Person (A) slutar le. Han vänder sig om och går.
Kameran följer efter person (A).
Bild 66: Stillastående helbild. Person (A) sätter sig vid ett bord och kollar ut över
restaurangen.

Transkribering av Sweatpants ft. Problem
One-take 1: Musikvideon delas upp i tre stycken “one-take” tagningar. Den första
tagningen varar mellan [00.00 - 01:12]. Denna delen av transkriberingen kommer
skrivas i minuter och sekunder.
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[00:00-00:10] Etableringsbild i en restaurang. Kameran gör en inåkning mot ytterdörren.
I bild syns sex stycken person (B,C,D,E,F,). Person (B) är en afroamerikansk kvinna.
Hon står framför disken och ställer fram salt och ketchup flaskor. Person (C) är en vit
äldre man som sitter och läser en tidning vid diskbänken. Person (D,E) sitter vid fönstret
mitt emot varandra och äter. Person (F) sitter bakom person (C) och ställer sig upp och
går mot dörren.
[00:10-00:24] Halvbild på person (A). Kameran följer honom under hela förloppet. Han
går in i restaurangen och går mot kameran och sätter sig vid ett bord. Han kollar in i
kameran och rappar till musiken. Vid bordet sitter personerna (G,H,I).
Text: Watching haters wonder why Gambino got the game locked
Half-Thai thickie, all she wanna do is Bangkok
Got her hair done, French braids, now she A$AP
Bino so insensitive, she asking, "Why you say that?!"
I'm chillin',
[00:24-00:48] Halvbild på person (A) och (G). Person (J) kommer in i förgrunden och
häller upp vatten i ett glas. Hon är servitör. Person (A) kollar när person (J) häller upp
vattnet. Under denna tid slutar person (A) rappa till låten. Han tittar vidare på person
(G) och sedan ställer han sig upp, går vidare in i restaurangen. När person (A) ställer sig
upp fortsätter han rappa till musiken samtidigt som han tittar in i kameran. Han går ett
par meter fram och går till en jukebox. Han sätter in ett mynt och trycker på en knapp.
Text: real nigga feeling
Rich kid, asshole: paint me as a villain
Still spitting that cash flow: DJ Khaled
I got a penthouse on both coasts, pH balance
Real nigga, I rep those, why though? Cause I said so
Hip deep in the Pepto, I got five on her like Ben Folds
I got more tail than that PetCo, you faker than some Sweet'N Low
Yeah, you got some silverware, but really are you eating though?

[00:48-00:55] Halvbild på person (A) som vänder bort mot jukeboxen. Han rappar mot
kameran. Kameran gör en åkning till vänster. Person (A) filmas i helbild när han går
mot dörren. I förgrunden dyker person (K,L,M,) som sitter vid ett bord och nickar i takt
till musiken. Personerna (O,P,Q,R,S) sitter vid bordet motsatt till (K,L,M). Person (A)
går mot ytterdörren och går ut. Närmast ytterdörren sitter person (T).
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Text: Are you eating though? Nigga, are you eating though?
Breakfast, lunch and dinner's for beginners, you ain't even know
Never catching cases[00:55-01:12] Halvbild på person (A) som går ut från restaurangen. Kameran gör en
360 graders rörelse runt person (A). Person (A) ställer sig utanför restaurangen och tar
fram sin mobil och tittar på den. Han tittar över sin höger axel och med kamerarörelser
presenteras person (U) som står vid en växt och spyr. Person (A) tittar in i sin mobil
igen och tittar över sin vänster axel och ser person (V,W) som står lutandes mot
restaurangens vägg. Person (V) kysser person (W) i nacken. Person (A) tittar in i sin
mobil igen. Han vänder sig tillbaka mot restaurangen och går in.
Text: Why they faces look so e-m-o?
Watch a hater hate me, wanna play me like a piano
My architect know Japanese, yo' girl, she chalky knees
No hands like soccer teams and y'all fuck boys like Socrates
You niggas ain't copping these, niggas ain't looking like me
Nah, I ain't checking I.D. but I bounce 'em with no problem
Tell 'em, Problem (Problem!)
One-take 2: Den andra tagningen varar mellan [01.12 - 02:10]. Kameran fokuserar på
person (A) under hela perioden. Tagningen är identisk med den förra, dvs.
händelseförloppet [00:10-01:12]. Person (A) går genom samma ytterdörr som i början,
dvs inte den han gick ut genom. Skillnaden mellan denna tagningen och förra är att flera
personer har bytts ut till kopior av person (A). Detta gör att det finns flera personer av
(A) i bild samtidigt. Kopior skrivs med benämningen [A].
[01:12-01:24] Halvbild på person (A) som går in genom dörren. Han tittar omkring sig
när han går genom restaurangen. Han rappar inte till musiken. Person (A) sätter sig vid
samma bord och tittar på person (D). Person (D) har bytts ut till person [A1]. Person (J)
häller upp vatten till person (A).
Text: I'm winnin', yeah, yeah, I'm winnin' [x3]
Rich kid, asshole, paint me as a villain

[01:24-01:40] Halvbild på person (A) som sitter vid bordet och tittar på personerna
[A1] (E,F). Han ställer sig upp och går mot jukeboxen. Under denna tidsförlopp rappar
person (A) inte till musiken utan börjar när han kommit fram till jukeboxen. Han sätter
in ett mynt och trycker på en knapp.
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Text: Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you [x3]
Better than you doing you, fuck it, what you gon' do?
Different color, my passport, Instagram my stack load
[01:40-01:53] Halvbild på person (A) som vänder bort mot jukeboxen. Han rappar mot
kameran. Kameran gör en åkning till vänster. Person (A) filmas i helbild när han går
mot dörren. I förgrunden dyker person (K,L,M,) som sitter vid ett bord och leker med
besticken i takt till musiken. Personerna (O,P,Q,R,S) sitter vid bordet motsatt till
(K,L,M). Närmast ytterdörren sitter person (T). Person (R) har bytts ut till person [A2].
Innan person (A) når ytterdörren stannar han upp och talar in i kameran “Fiskers don't
make noise when they start up, just so you know”. Sedan öppnar han ytterdörren och går
ut.
Text: Hashtag my day wear and your girl drink my day care.
And I'm born rich, life ain't fair (silver spoon coon, ho)
Ain't nobody sicker and my Fisker "vroom, vroom, " ho
Ain't nobody
Fiskers don't make noise when they start up, just so you know
Top of the Hold 'em totem,
[01:53-02:11] Halvbild på person (A) som går ut från restaurangen. Kameran gör en
360 graders rörelse runt person (A). Person (A) ställer sig utanför restaurangen och tar
fram sin mobil och tittar på den. Med kamerarörelser presenteras person (U) som bytts
ut till person [A3]. Han står vid en växt och torkar sig över munnen samtidigt som han
tittar på person (A). Person (V,W) som står lutandes mot restaurangens vägg. Person
(W) har bytts ut till person [A4]. Person (V) kysser person [A4] i nacken. Person (A)
tittar över sina axlar. Han vänder sig tillbaka mot restaurangen och går in.
Text: Rich forever, a million was not the quota
My father owned half of MoMA and did it with no diploma
Year off, got no rules, tripping off of them toadstools
More green than my Whole Foods and I'm too fly, Jeff Goldblum
Got a glass house in the Palisades, that a-k-a
White hood, white hood, (okay-kay-kay)
One-take 3: Den tredje tagningen varar mellan [02:11 - 03:00]. Tagningen är identisk
med de andra tagningarna. Kameran fokuserar på person (A) under hela perioden.
Person (A) går genom samma ytterdörr som i början, dvs inte den han gick ut genom.
Skillnaden mellan denna tagningen och förra är att flera personer har bytts ut till kopior
av person (A). Detta gör att det finns flera personer av (A) i bild samtidigt. Kopior
skrivs med benämningen [A].
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[02:11-02:25] Halvbild på person (A) som går in genom dörren. Han tittar omkring sig
när han går genom restaurangen. Han rappar till musiken. I bild har personerna
(B,C,D,E,F,) bytts ut till person [A5,A6,A7,A8,A9]. Alla kopior stirrar på person (A).
Text: Furniture custom, you shop at IKEA
So Maserati, you whipping a Kia
Spending this money, it's longer than Nia
Live like a Coppola, me and Sofia
Waking up broke, man, wouldn't wanna be ya
Friends with the dope man, help a nigga re-up
Bring a girlfriend, man, trouble when I see her
"Err-err-err-err": onomatopoeia, oh, I got my cool on!
[02:25-02:33] Närbild på person (A) som sätter sig ner vid bordet. Kameran panorerar
över bordet till höger. Personerna (G,H,I) har bytts ut till [A1,A10,A11]. Dessa stirrar
på person (A). Person (A) rappar till texten “And I don't give a fuck about my family
name”. Han slår på bordet med sina händer och slutar rappa.
Text: (tailormade)
I'm winning so they had to dump the Gatorade
And I don't give a fuck about my family name
[02:33-03:00] Kameran gör en åkning bakåt och sedan panorerar 360 grader till vänster.
Alla personer som varit med i bild tidigare har byts ut till [A]. Det dyker även upp nya
personer [A] som tidigare inte synts tidigare i bild. Dessa från en del av restaurangen
som inte visats tidigare. Alla [A] har på sig olika kläder. Sista bilden avslutas med en
närbild på person [A12] som kollar in i kameran.
Text: Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you [x3]
Better than you doing you, fuck it, what you gon' do?
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