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1. Inledning  
År 2013 publiceras debutverket Yahya Hassan.  Diktsamlingen säljer i 100 000 exemplar och 1

en ny röst introduceras och inkluderas i den danska litteraturen. Den danske poeten, Yahya 

Hassan, beskriver en vardag många danskar förfäras över, men i mångt och mycket hyllas 

lyriken och den unge debutanten. Några som varken förfäras eller hyllar verkets kvalitet, är 

danska högerpopulister – dessa, med en lång tradition av att misstänkliggöra danskar med 

utländsk bakgrund och/eller muslimer, låter verket bli ett slagträ i den politiska debatten 

gällande invandring, integrering och segregation, vars innehåll blir referensramen och beviset 

den danska högern längtat efter. Poetens ord användes således för att legitimera politikernas 

rasism, och det estetiska överskuggades av den politiska debatten. Dansk Folkeparti lade 

exempelvis fram ett förslag, baserat på Hassans dikter, vilket skulle kunna påverka den 

danska skolan och dess undervisning: ”Partiets udlændinge- og integrationsordfører, Martin 

Henriksen, foreslår nu islamkritik som led i undervisningen”.  2

År 2013 är Erik Lundin ännu en för många okänd röst, och arbetar främst bakom scenen 

där han samarbetar och producerar med bland andra artisten Adam Tensta. Det är först år 

2015 som Erik Lundins debutalbum, Suedi, utges, med fem låtar som beskriver uppväxten 

och vardagslivet i västra Stockholm. Suedis huvudtema är komplexiteten i uttrycket ”andra 

generationens invandrare” och hur identitetsskapandet påverkas då en person tillskrivs detta 

epitet. Året därpå, 2016, utges Välkommen hem, ett album som avhandlar liknande teman 

som Suedi och också fokuserar på utsattheten i förorten och en konfliktfylld samtid:  

Min vän var inte integrerad/Min vän var inte intresserad/Om nåt som inte resulterade i para/I trakten där 
man kunde importera för att imponera/Ingen pratar med polisen här/Bara mord och inga visor här/Våra 
förebilder var väl sisådär/Undrar hur det kunde bli såhär/Gråa dagar, många minnesbilder är makabra/Men 
hela orten står upp som Viagra/Så rulla upp en bubbel, skåla med en smuggel/Le för alla överlevda åren här 
i Djungeln  3

Gemensamt för ovan presenterade verk är skildringarna av mångetniska förorter i Danmark  

respektive Sverige. Ytterligare en gemensam faktor är verkens roll i samhällsdebatten, där 

Yahya Hassan blivit uppskattad av den danska högern, och hiphop, representerat av Erik 

 I uppsatsen kommer det självbetitlade verket att utmärkas av ett kursivt typsnitt, liksom övriga titlar som 1

förekommer. 
 Mikael Rømer, ”DF bruger ung digter som politisk løftestang”, Danmarks radio 12/11 2013, http://www.dr.dk/2

nyheder/politik/df-bruger-ung-digter-som-politisk-loeftestang (2017-03-10).
 Erik Lundin 2015, Haffla. 3
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Lundin i uppsatsen, varit en alltjämt politiskt präglad musikgenre, vilket kommer att 

analyseras vidare nedan. Ifrågavarande undersökning kommer i huvudsak att fokusera på den 

växelverkan som återfinns mellan politik och poesi, men även hur mångetniska förorter 

skildras i ovan nämnda verk, vilket presenteras närmare nedan.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande uppsats är att i exemplen undersöka hur mångetniska förorter 

framställs i poesi, och vidare vilka typer av läsningar som framställningarna kan ge upphov 

till. Den huvudsakliga frågeställningen rör hur mångetniska förorter och dess invånares 

livsvillkor framställs i litteratur, men också huruvida poesi kan reproducera attityder mot 

mångetniska förorter, samt de människor som bebor dem.  

Uppsatsens frågeställningar är således: 

• Hur framställs mångetniska förorter i verken Yahya Hassan, Suedi och Välkommen hem? 

• Vilka stereotyper kan framställningarna reproducera och ge upphov till? 

1.2 Disposition  
Uppsatsen består i huvudsak av tre delar. I del ett, och i ovan presenterade avsnitt, återfinns 

inledning, samt syfte och frågeställningar. Nedan följer en materialpresentation, och därefter 

behandlas teori och metod och även tidigare forskning på ämnet. Del två utgörs av uppsatsens 

undersökning och analys, där primärlitteraturen analyseras med hjälp av presenterade 

metoder och teorier. Analysens resultat diskuteras och sammanfattas därefter i del tre.  

1.3 Material  
Yahya Hassans dikter präglas av beskrivningar av ungdomskriminalitet och etnisk 

segregation. Förutom droger, längre tids boende på ungdomsanstalter och usla 

familjerelationer, porträtterar Hassan levnadsvillkoren i en mångetnisk förort, där han skildrar 

hur en muslimsk ungdom måste hantera både samhällets strukturella diskriminering och 

familjens förväntningar och krav, men han riktar också kritik mot det danska 

välfärdssystemet och mot islam. I diktsamlingen finns också texter vilka berättar om  
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klassresan från förorten till Köpenhamns finrum, då diktjaget blir upptäckt av det anrika 

bokförlaget Gyldendal. I Danmark är Hassan och hans diktsamling mycket omtalade och 

uppmärksammade. Det islamkritiska i kombination med den säregna råhet han beskriver 

uppväxten, har lett, och leder ännu i skrivande stund till, diskussioner om ovan nämnda 

ämnen. Hassans dikter bör ses som enskilda enheter vilka följer en kronologisk ordning och 

som i och med kronologin kan förstås i sin helhet. Ur helheten har huvudsakliga teman 

urskiljts. I analysen är samtliga dikter av intresse, men särskilt den avslutande dikten 

Langdikt ägnas extra tid och utrymme, då den med sina 34 sidor kan beskrivas som 

diktsamlingens kulmen, vari flertalet omdiskuterade ämnen avhandlas.  

Ett ytterligare kontroversiellt inslag i Hassans verk är texternas typografiska utformning. 

Samtliga dikter och dess titlar är skrivna i versaler, vilket bidrar till en intensiv läsupplevelse 

där texten uttrycker vrede, ångest och en känsla av att dikterna skriks ut i desperation. 

Hassans texter presenteras dock inte i muntlig form och skiljer sig därmed från Lundins 

texter, vilka istället är dikning i form av rapmusik. Christian Janss, Arne Melberg och 

Christian Refsum kategoriserar diktande i form av sång eller rap som en slags sångbar lyrik 

och menar att lyriken alltid har varit en sångbar genre, samt att den kommer ”till sin rätt 

muntligt”.  Inom arbetarrörelsen och under hela 1900-talet var dikten som sång en typ av 4

samhällsengagerad diktning vilken hade stor betydelse för folket och gemenskapen. 

Rapkulturen stammar enligt Janss, Melberg och Refsum från USA:s segregerade stadsdelar, 

där den huvudsakliga delen av befolkningen är svart, och ”ofta förmedlar texterna social 

indignation”.   5

På liknande vis återfinns i Lundins låttexter teman och texter med fokus på etnisk 

segregation och dess konsekvenser. Hassan och Lundin liknar varandra då framtoningen och 

texternas upplägg kan tolkas som aggressivt och ångestladdat och likheter återfinns även i  

verkens rytm och rim. Erik Lundin är i likhet med Yahya Hassan både uppmärksammad och 

uppskattad, och har exempelvis blivit utnämnd till Årets hiphop/soul-artist i P3-guld, 2016. 

Generellt skildrar Lundin tillvaron och uppväxten i en av Stockholms västra förorter. I 

undersökningen kommer utvalda låtar från Lundins två album att analyseras och sammanlagt 

är tio låtar av intresse för uppsatsen: Suedi, Annie Lööf, Haram, Västerort och Haffla (från 

 Christian Janss, Arne Melberg, & Christian Refsum, Lyrikens liv: introduktion till att läsa dikt, Göteborg: 4

Daidalos 2004, s. 261. 
 Janss, Melberg & Refsum 2004, s. 296. 5
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albumet Suedi) samt En dag, Ratata, De ba blev så, Välkommen hem och Abiat (från albumet 

Välkommen hem). Janss, Melberg och Refsum menar att ”[i] skift är rytm och klang latent 

[…] för att så realiseras i läsningen. I sången är rytmen realiserad”.  Följaktligen skiljer sig 6

Lundins och Hassans dikter åt, då Lundins texter framförs muntligt, medan Hassans är 

utgivna i form av en tryckt diktsamling. Dock delar undersökta verk många egenskaper, 

vilket kommer att behandlas i uppsatsens analyskapitel.  

1.4 Teori och metod  
Föreliggande uppsats präglas av en konstruktivistisk teoribildning, vilket innebär ett generellt 

antagande om att exempelvis kön, klass och etnicitet skapas och görs i och genom språk och 

språkhandlingar. Etnicitet och liknande identitetskategorier är därmed inte essentialistiska, 

utan istället flexibla och föränderliga, samt beroende av den sociala kontexten.  Uppsatsens 7

metod utgörs av en kvalitativ närläsning vilken lämpar sig då syftet med undersökningen är 

att påvisa hur texterna skildrar mångetniska förorter.   

Med anledning av verkens flerspråkiga prägel och förekomsten av förortsslang kommer 

textanalysen att behandlas utifrån ett flerspråkigt perspektiv. Kodväxlingar och låneord 

kommer att översättas med hjälp av internetbaserade ordlistor likt Lexin.  Ord som inte har 8

en tydlig etymologisk bakgrund granskas och fastställs istället genom jämförelser med andra 

samtida raptexter för att på så vis konfirmera ordets frekvens och fastställa dess innebörd. Då 

undersökningen ämnar att analysera texter innehållande ett heterogent gruppspråk med 

särskild geografisk anknytning är jämförelser och översättningar av betydelse. Uppsatsen 

avgränsas dock då ingen djupare analys av ovanstående språkliga företeelser kommer att 

diskuteras, däremot vilar förståelsen av förortsslang på Ellen Bijvoet och Kari Frauruds 

(2013) definitioner och perspektiv av just detta gruppspråk. Författarna menar att 

förortsslangen ska förstås som ett tal vilket inte brukas av alla bosatta i förorten, utan snarare 

som ett ”multietniskt ungdomsspråk” vilket utmärks av en särskild prosodi och av dess 

heterogena sammansättning.  Det kan dock vara svårt att i texter likt Hassans och Lundins 9

 Janss, Melberg & Refsum 2004, s. 286. 6

 Mary Bucholtz, ”Youth and Cultural Practice”, Annual Review of Anthropology, 31, 2002, s. 538. 7

 http://lexin.nada.kth.se 8

 Ellen Bijvoet & Kari Fraurud, ”´Rinkebysvenska’ och andra konstruktioner av språklig variation i dagens 9

flerspråkiga Sverige”, i Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle, 2. uppl, Kenneth 
Hyltenstam, & Inger Lindberg (red.), Lund: Studentlitteratur 2013, s. 374.  
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tydligt åtskilja förortsslang från inlärarspråk, då normbrytande grammatiska former är vanligt 

förekommande och återfinns i förortsslang, såväl som inlärarspråk.  I undersökningens 10

analys kommer den litterära kontexten att vara av betydelse då språksituationen 

kommenteras, vilket innebär att båda begreppen, förortsslang och inlärarspråk, förekommer i 

analysen. Mest troligt är dock att Lundin använder ett gruppspråk, då han själv inte är 

inlärare. Nedan presenteras ytterligare teorier och begrepp relevanta för uppsatsstudien.  

  

1.4.1 Marxistisk litteraturteori   
I ovanstående avsnitt har delar av undersökningens sociolingvistiska bakgrund presenterats, 

vilken kommer att känneteckna undersökning och analys av aktuella skönlitterära verk. 

Uppsatsen är dock utformad i enlighet med litteraturvetenskapliga normer, varför den 

teoretiska bakgrunden omfattar och behandlar litteraturvetenskapliga teorier. Nedan redogörs 

kort för en relevant litteraturvetenskaplig teori – marxistisk litteraturteori, vilken 

undersökningens analys förhåller sig till.  

Marxistisk litteraturteori kan förstås utifrån följande citat: ”de härskande tankarna under 

varje epok är den härskande klassens tankar”.  Den härskande klassen är därmed avgörande 11

för världens historieskrivning och förståelse av historien, således också för litteraturhistorien. 

Det huvudsakliga syftet med den marxistiska teorin är därför att tolka förhållandet mellan 

textens mening och samtidens sociala och historiska ram. Klasser, och den härskande klassen, 

är beroende av ett så kallat ”produktionssystem” vilket enligt traditionen förutsätter ett 

särskiljande av arbetare och fabriksägare/de som äger produktionsmedlen.  En konsekvens 12

av systemet är omkringliggande omständigheter och maktvillkor som även påverkar den 

litterära traditionen, vilket innebär att inte heller författaren är fri att berätta sin egen 

historia.  I enlighet med denna teori kommer aktuella verk att undersökas utifrån den 13

samtida kontexten. Socioekonomiska teman och förutsättningar likt arbete och klass kommer 

att avhandlas i uppsatsens analys- och diskussionsdel för att på så vis kunna presentera en 

mer omfattande förklaringsmodell vilken är lämplig utifrån ovan presenterade 

 Bijvoet & Fraurud 2013, s. 375. 10

 Stefan Jonsson, ”Marxistisk litteraturteori”, i Litteraturvetenskap: en inledning, Staffan Bergsten (red.), Lund: 11

Studentlitteratur 1998, s. 97. 
 Jonsson 1998, s. 101. 12

 Jonsson 1998, s. 98. 13
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frågeställningar. Den marxistiska litteraturteorin utgör således den bakomliggande synen på 

skönlitteratur i uppsatsen, men kommer inte vidare att hänvisas till eller finnas uttryckt i 

analysen. Dock kan uppsatsens undersökning inte enbart förstås utifrån ett klassperspektiv, 

varför ytterligare teorier kring maskulinitet, makt och hegemonisk maskulinitet preciseras 

nedan.  

1.4.2 Maskulinitet och intersektionalitet  
Raewyn Connell undersöker och redovisar hur maskulinitet formats, skapats och återskapats 

genom världshistorien. I studien kan Connell presentera ett genussystem och en patriarkal 

ordning vilken syftar till att överordna män och i samma mening underordna kvinnor. Denna 

ordnings resultat återfinns både på mikro- och makronivå och i bland annat statliga 

organisationer och Connell kan exempelvis redogöra för statistik vilken visar att det i alla 

världens länder finns cirka tio gånger fler manliga än kvinnliga ledamöter i parlamenten.  14

Denna ordning baseras på en essentialistisk föreställning om kvinnor och män, vilken har 

kännetecknat det västliga samhället och idag kommer till uttryck i till exempel politik och 

makthavande organisationer.  

Den ojämlika genusordningen förutsätter inte enbart dikotomin kvinna – man, och 

ordningen skapas och återskapas inte bara genom föreställningen om biologiska 

förutsättningar. Den hegemoniska maskuliniteten, som Connell benämner överordningen, 

skapas och bygger också på att heterosexuell maskulinitet är överordnad och särskiljs från 

föreställningen om homosexuell maskulinitet, samt att den vita maskuliniteten är överordnad 

och av annat slag än den icke-vita.  I ifrågavarande undersökning är det hegemoniska 15

förhållandet mellan den vita och icke-vita maskuliniteten av stor vikt, då stereotypa meningar 

gällande den icke-vita maskuliniteten kommer till uttryck i aktuella verk. Connell beskriver, 

utifrån ett australiensiskt/amerikanskt perspektiv, hur den koloniala och post-koloniala 

historien utmärks av våld och hot om våld, från både den vita och icke-vita befolkningens 

sida. Den våldsamma relationen tog enligt Connell sin början under den koloniala perioden 

då vita ”upptäckare” fruktade de icke-vita männens uppror och våld, och genomsyrar därefter 

historien fram till idag då polis, domstol och andra makthavande institutioner fortfarande 

 Raewyn Connell, Maskuliniteter, 2. uppl, övers. Åsa Lindén, Göteborg: Daidalos 2015, s. 121. 14

 Connell 2015, s. 113. 15
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besitts av i huvudsak vita män, medan icke-vita är överrepresenterade i exempelvis 

amerikanska fängelser.  Ett fängelsestraff kan i detta fall tolkas som en konsekvens av en 16

handling vilken utförts av en socialt utsatt person utan andra möjligheter till försörjning. En 

likartad social snedrekrytering återfinns även i Sverige, vilket tar sig i uttryck genom den 

etniskt och religiöst segregerad bostadsmarknaden, arbetsplatsen och skolan. 

I ovan presenterade teorier rörande maskulinitet har uttryck likt ”vit” och ”icke-vit” 

förekommit. Aktuella begrepp skrivs ut då dessa har formulerats av Connells översättare, 

varför de också respekteras och vidare kommer att brukas vid hänvisningar till Connells 

forskning. Även Jonssons (se avsnitt 1.5) begreppsapparat kommer att användas på samma 

vis, då även han definierar sina studiedeltagare som exempelvis ”vita”, ”icke-vita” eller 

”invandrarkillar”. I övrigt kommer uppsatsen fortsättningsvis att hänvisa till begrepp så som 

rasifierad eller icke-rasifierad då etnicitet och förekommande rasifieringsprocess, samt dess 

konsekvenser, är aktuellt. Irene Molina och Paulina De los Reyes (2002) menar att begreppet 

rasifiering används med fördel eftersom att det inte ger uttryck för en lika markerad position 

som vit eller icke-vit, utan snarare fokuserar på bakomliggande rasifieringsprocesser.   17

En ytterligare teoretisk insikt vilken kan gynna uppsatsens undersökning är begreppet 

intersektionalitet. År 2003 presenterades begreppet i Skandinavien av Nina Lykke i 

Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Lykke menade då att den feministiska forskningen kunde 

gynnas av ett analysverktyg vilket belyser den växelverkan som finns mellan 

identitetskategorier så som genus, klass, sexualitet, etnicitet, ålder.  Lykke menade att 18

genusforskning med fokus på denna samverkan dessutom kan redogöra för vidare 

problematiska maktasymmetrier, vilka inte går att upptäcka om forskningen endast gör en 

identitetskategori gällande vid analys.  Genom intersektionalitetsbegreppet kan ojämlika 19

maktstrukturer således identifieras och analyseras, varför denna uppsats ämnar att arbeta 

utifrån begreppets premisser.  

 Connell 2015, s. 113. 16

 Irene Molina & Paulina de los Reyes,”Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i det postkoloniala 17

Sverige”, i Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till 
Wuokko Knocke, Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari (red.), Stockholm: Atlas 2002, s. 295. 

 Nina Lykke ”Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 18

24, 2003:1, s. 48. 
 Lykke 2003, s. 52. 19
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Det är som tidigare nämnts viktigt att hålla i minne att identiteter inte är statiska, utan 

alltid existerar och konstrueras utifrån en särskild kontext och i förhållanden till olika sociala  

aspekter. Därtill är den skönlitterära identiteten komplicerad, särskilt då verkets författare 

antas skriva biografiska texter, vilket är fallet med Erik Lundin och Yahya Hassan. 

Författarrollen och teorier rörande biografiskt skrivande presenteras därför nedan.  

1.4.3 Performativ biografism  

En skönlitterär text som antas vara biografiskt författad är av ett särskilt svåröverskådligt 

slag, detta då texten kan sägas göra anspråk på verklighetsbegrepp och autenticitet. I aktuella 

författarskap har förståelsen av verken och en del av populariteten motiverats av att dess 

läsare uppfattat texterna som beskrivningar av en ”förortsverklighet”. Den författade 

verkligheten och autenticitetsförståelsen har möjligtvis föranletts av att författarnas namn 

frekvent används i texterna, men också av att verken i huvudsak har geografisk likhet med, 

och utspelar sig på, platser där författarna är födda och uppvuxna.  

Jon Helt Haarder förklarar sin förståelse av det biografiska verkets samspel med 

verkligheten med hjälp av begreppet performativ biografism, vilket innebär att författaren 

mer eller mindre medvetet överskrider gränserna mellan ett diktjag och ett verkligt jag. Den  

performativa beskrivningen stammar ur Judith Butlers teorier vilka syftar till att beskriva hur 

identiteter skapas och positioneras i praktiker, som en slags performance, däribland i 

språkpraktiker.  Haarder menar att förhållandet ”handlar om att etablera en uppsättning 20

spelregler för processer som ska sättas igång i offentligheten. Dessa processer kan vara 

traditionella, som exempelvis utgivningen av en bok med bekännelser”.  Processerna kan 21

därefter följas av ”feedback”, där exempelvis efterföljande debatt handlar om huruvida 

texterna återger verkligheten på ett korrekt vis.  I och med detta har författaren inte enbart 22

upprättat ett förhållande till den fiktiva texten, utan även till läsare vilka kommer att tolka 

texten som en del av författarens egen biografi. Identiteten positioneras därefter utifrån den 

självbiografiska uppfattningen, och befinner sig i en diskussion som präglas av förhandlingen 

 Judith Butler, Gender trouble: feminism and the subversion of identity. [New ed.], New York: Routledge 1999, 20

s. 173ff.  
 Jon Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion. Performativ biografism som konstnärlig strömning kring 21

millenieskiftet”, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2007:4, s. 85.  
 Haarder 2007, s. 89. 22
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mellan ”narrativ eller subjektiv sanning”.  Haarder presenterar Mikael Niemis Populärmusik 23

från Vittula som ett välkänt svenskt exempel på en text som genom dess trovärdiga 

geografiska och självbiografiska inslag fick ovan nämnda feedback och respons vid 

publicering.  Det allmänna bemötandet av Niemis text uppvisar följaktligen likheter med 24

publiceringen av både Hassans och Lundins verk, varför även Haarders begrepp kan utgöra 

en lämplig teoretisk bakgrund.  

1.5 Tidigare forskning 
Flertalet studier har undersökt huruvida identitetsskapande påverkas av samtida mediebilder 

och populärkultur, samt hur medier reproducerar en negativ bild av mångetniska förorter. 

Nedan presenteras tidigare forskning relevant för aktuell studie. Forskningsresultaten påvisar 

ett komplext förhållande mellan identitetsskapande och förort, med anledning av 

förväntningar, stereotyper och mediebilder.  

I avhandlingen Blatte betyder kompis undersöker Rickard Jonsson huruvida stereotypt tal 

är en kommunikativ resurs vilken unga ”invandrarkillar” kan använda då dessa ska iscensätta 

maskulinitet, sexualitet och etnicitet. Jonsson utgår, likt Haarder, från Butlers teori gällande 

performance, och i studien följer Jonsson en grupp killar i deras skolvardag med syftet att 

studera språkhandlingar och under vilka förutsättningar gruppidentiteter skapas och 

återskapas. Inom gruppen är språk och stil av stor vikt samt att språket och stilen uppfattas 

som trovärdigt och autentiskt.  Därtill menar Jonsson att killarnas position och iscensättning 25

måste förstås som begränsad, då de måste förhålla sig till en maskulin och icke-svensk 

stereotyp vilken ”reproduceras i populärkultur, maffiafilmer och rapmusik”.  Denna 26

stereotyp skapas i ett motsatsförhållandet till en vit maskulinitet, och kan också beskrivas 

som en hotfull och främmande typ av maskulinitet.  På den undersökta skolan finns även en 27

grupp killar vilka definierar sig själv som ”svenska”, deras etnicitet skapas bland annat 

genom att de uppmärksammar och påtalar skillnader mellan sig själva och 

 Ibid.   23

 Haarder 2007, s. 87.  24

 Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis: om maskulinitet och språk i en högstadieskola, Ordfront, Diss. 25

Stockholm: Stockholms universitet 2007, s. 70f.
 Jonsson 2007, s. 93. 26

 Jonsson 2007, s. 50.  27
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”invandrarkillarna”. Det sker också genom att de urskiljer gruppen som Jonsson studerar och 

kallar dessa för ”hiphoparna”.  Även bland unga vita finns alltså en etablerad föreställning 28

om att hiphop hör samman med ”de andra”.  

Vidare har Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi undersökt hur 

sociala stereotyper hör ihop med särskilda bostadsområden. Studien fokuserar på hur 

mediabilden av dessa områden samspelar med stigmatiseringsprocessen av mångetniska 

förorter och hur detta föranleder en föreställning om förorten som ”den andres” 

bostadsområde.  I studien undersöks Järva-fältet, det vill säga Västerort, som inkluderar 29

förorter som Tensta, Husby och Rinkeby. Samma område är Erik Lundin uppvuxen i. 

Ericsson, Molina och Ristilammi undersöker även ur vilken historisk kontext den negativa 

bilden av den mångetiska förorten vuxit fram. Reproduceringen av denna negativa bild kan 

sägas leda till vidare segregering i storstäderna och Ericsson, Molina och Ristilammi kan 

påvisa ett väletablerat negativt tal om förorterna, vilket bidrar till att göra stigmat ytterligare 

komplext. Studien redogör för medier som var emot politiken bakom det så kallade 

”miljonprogrammet”, i vilket många av Stockholms västra och nordliga förorter ingick. Både 

kvälls- och dagstidningar opponerade sig mot det socialdemokratiska bygget, vilket innebar 

en återkommande rapportering på teman där förorterna skildras som ”permanent ofärdiga”, 

”smutsiga och skräpiga” samt att orterna präglas av ”kriminalitet och sociala problem” vilket 

medförde att platserna började ses som ”problemområden”.  Denna typ av rapportering 30

sätter igång på allvar under 1970-talet, men på 80-talet blir ett nytt tema av intresse för 

medierna – ”invandrarna”, och författarna skriver att:  

Trettiofem år senare har dessa platser blivit utsedda att representera icke-svenskhet, med allt vad detta 
kan innebära. Om svenskheten definieras som kulturbefrielse och modernitet, är dessa områden sedda 
som kulturrika och omoderna; om självbilden av Sverige är den av ett sekulariserat och jämställt 
samhälle, står dessa områden för undantaget och motsatsen med sin religiositet och sina s.k. 
hedersmord.  31

Föreställningen om icke-svenskhet och dess iscensättning diskuteras också i Magnus 

Nilssons Den föreställda mångkulturen: etnicitet och klass i svensk samtidsprosa (2010). I 

 Jonsson 2007, s. 52. 28

 Urban Ericsson, Irene Molina & Per-Markku Ristilammi, Miljonprojekt och media: Föreställningar om 29

människor och förorter, Trelleborg: Riksantikvarieämbetet 2002, s. 23.  
 Ericsson, Molina & Ristilammi 2002, s. 18. 30

 Ericsson, Molina & Ristilammi 2002, s. 19. 31
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studien redovisar Nilsson hur svensk skönlitteratur som avhandlar, eller är författad av, 

personer med uppfattad icke-svensk bakgrund behandlas genom det etniska filtret.  Filtret 32

urskiljer endast rasifierade författare som kan klassas som ”invandrarförfattare” och med en 

särskild etnicitet, vilket innebär att ”svenska” författare uppfattas som en homogen grupp och 

även norm.  Nilsson analyserar bland annat framställningen av det icke-svenska i Ett öga 33

rött och Kalla det vad fan du vill, och kan i likhet med Jonsson redovisa hur identiteten som 

invandrare skapas och iscensätts. I Ett öga rött bestämmer sig huvudpersonen Halim för att 

konstruera en identitet som ligger i linje med hans arabiska ursprung och genom detta 

divergera från det svenska. För att aktivt motsätta sig assimileringen till det svenska 

samhället blir han tvungen att ”vara trogen sitt etniska ursprung” vilket även innebär att han 

svarar på stereotypa förväntningar om invandrare och blir en slags ligist.  För Halim, och för  34

killarna i Jonssons studie, är autenticitet av stor vikt – denna autenticitet är bunden till 

stereotypa och essentialistiska föreställningar om etnicitet, varför den i hög grad påverkar och 

inskränker Halims identitetsskapande.  Nilsson och Jonsson undersöker främst ungdomar 35

samt skönlitteratur med fokus på unga, detta till trots kan den generella teorin gällande 

gruppgemenskaper och identitetsskapande appliceras även i aktuell undersökning och analys.  

Madelene Andersson undersöker i masteruppsatsen Etnicitet och maskulinitet i Jonas 

Hassen Khemiris och Alejandro Leiva Wengers författarskap (2016) Khemiris författarskap, 

däribland Ett öga rött. I likhet med föreliggande uppsats använder sig Andersson av 

performativ biografism för att undersöka berättartekniken i utvalda verk, men Andersson 

undersöker även språket, fadersrollen och relationer utifrån identitetsfrågor som rör etnicitet 

och maskulinitet. I likhet med Jonssons undersökning kan Andersson redovisa att den 

maskulina identiteten är beroende av stereotypa förväntningar på ”den andre” och att 

huvudpersonerna i undersökta verk internaliserar samhällets föreställningar om det 

mångetniska.  En ytterligare relevant uppsats är Carl Dahlgrens En gåva vi ska vara glada 36

för - identitetspolitiska lässtrategier i den svenska receptionen av Yahya Hassan (2014). I 

 Magnus Nilsson, Den föreställda mångkulturen: klass och etnicitet i svensk samtidsprosa, Hedemora: Gidlund 32

2010, s. 15f.  
 Nilsson 2010, s. 15f. 33

 Nilsson 2010, s. 100.  34

 Ibid. 35

 Madelene Andersson, Etnicitet och maskulinitet i Jonas Hassen Khemiris och Alejandro Leiva Wengers 36

författarskap, Masteruppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2016, s. 17. 
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kandidatuppsatsen undersöker Dahlgren hur medier mottog debutverket Yahya Hassan och 

hur författarskapet tolkades genom det etniska filtret (se Nilsson ovan).  

Samtliga avhandlingar och undersökningar ovan utgör tillsammans med metod och teori 

ett ramverk för nedstående analys.  
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2 Rapport från förorten?   
Nedan kommer teman som urskiljts som återkommande och avgörande i Yahya Hassans och 

Erik Lundins dikter att analyseras. Dessa huvudteman är språket som medskapande i 

framställningen och föreställningen om den mångetniska förorten, våld som inslag i vardagen 

och kriminalitet med anledning av en utsatt social position. Ovanstående teman kommer även 

att utgöra underkapitel i del 2.  

2.1 Språk och förortsslang  
Janss, Melberg och Refsum diskuterar lyrikens plats inom populärkulturen och framhåller att 

inom genren rap är det vanligt att diktaren leker med rytm, rim och metrik.  Rytm och rim är 37

i sin tur beroende av upprepningar och former som allitteration och assonans, vilket bidrar till 

rappandet blir ett slags ”poetiskt mässande”.  Just allitteration och assonans är 38

återkommande retoriska former som brukas regelbundet i aktuella verk, bland annat i 

Lundins låt De ba blev så:   

Men vad fan vet dom om/Beskeden, besluten/Rubriker och snuten/Besviken, beskjuten/Attacker, 
akuten/Beväpnad besvaring/Bevisning, bevakning/Begåvning, belöning/Bestraffning, begravning/
Djungeln, betongen/Spärren, perrongen/Hemlängtan speglad i parabolen på balkongen   39

I versen ovan återfinns allitterationer och rim, exemplevis i form av förledet ”be”. Även 

Yahya Hassan använder liknande rim för att skapa en mässande känsla. Dikten Barndom 

inleds på följande vis ”FEM BØRN PÅ RÆKKE OG EN FAR MED EN KØLLE/

FLERGRÆDERI OG EN PØL AV PIS”.  I dikten beskrivs fem barn på rad och en pappa 40

med ett tillhygge – raderna inleds med bokstaven f och utgör därför en allitteration, 

sammanlagt inleds sju av diktens 27 rader med ett f, men också h och n används och 

upprepas för att skapa rytm. I ovanstående rad påträffas allitterationer likt dem i Lundins text, 

som exempelvis ”FEM”, ”FAR” och ”FLERGRÆDERI”, samt i ”PØL AV PIS”.  

Janss, Melberg och Refsum menar även att diktning likt den som förekommer hos Lundin 

har ett politiskt budskap, då rap ofta ger uttryck för ett socialt missnöje och mer eller mindre 

 Janss, Melberg & Refsum 2004, s. 295. 37

 Janss, Melberg & Refsum 2004, s. 289. 38

 Lundin 2016, Det ba blev så. 39

 Yahya Hassan, Yahya Hassan: digte, Köpenhamn: Gyldendal 2013, s. 5. 40
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blir den enda röst som får möjlighet att berätta om socioekonomiskt drabbade eller 

segregerade minoritetsgruppers utsatthet.  Således är språket i aktuella diktningar av särskild 41

betydelse, eftersom det delvis berättar om en livs- och samhällssituation som makthavare 

eller kulturelit i mångt och mycket inte delar erfarenheter av. Språket i den här typen av poesi 

får även vara representativt för ifrågavarande förorter i Danmark och Sverige.  

Sverige och Danmark präglas i allmänhet av en stark enspråkighetsnorm och 

konsekvenserna av detta förtryck kommer till uttryck hos poeterna, Hassan skriver 

exempelvis att: ”I SKOLEN MÅ VI IKKE TALE ARABISK/DERHJEMME MÅ VI IKKE 

TALE DANSK”.  I flertalet av Erik Lundins texter återfinns också framställningar av den 42

flerspråkiga och mångetniska situationen i förorten och i Sverige, däribland i låten 

Välkommen hems första vers:  

Helt hype, kolla passet upp i luften som Timbuks/Skål för mitt nya liv/Jag har redan mina fyra sista/
Jag behöver inte PUT jag behöver inge SFI/Och jag kommer inte ge mig av/Min identitet är mitt eget 
val/Suedi, mitt segertal   43

I versen ovan finns referenser till rapparen Timbuktus (Jason Diakite) uppmärksammade tal i 

riksdagen, år 2013, då han mottog Fem i tolv-rörelsens pris och då tydligt visade upp sitt pass 

för att markera sin svenska nationalitet och dessutom kritisera den rasism som drabbar 

rasifierade i Sverige. Lundin beskriver även att han redan har sina fyra sista siffror i 

personnumret och heller inte behöver varken PUT (permanent uppehållstillstånd utfärdat av 

Migrationsverket) eller Sfi (svenska för invandrare), vilket kan tolkas som särskilt avgörande 

administrativa faktorer som bekräftar svensk nationalitet. Sfi ges exempelvis enbart till 

personer med uppehållstillstånd, men är i detta fall även ett bevis på att diktjagets språk är 

avancerat, vilket om inte annat framkommer i diktningen där förortsslang förekommer men 

grammatiken i huvudsak är korrekt. Versen fortsätter senare med raderna ”[f]ortsatte käka 

Khanzir fastän farsan är musse/Mitt dagis var persiskt/Min bästis var grekisk, jag var 

poetisk”  vilket demonstrerar förortens mångetniska situation och även beskriver hur 44

diktjaget förhåller sig till sin muslimska far och kanske vill påvisa distansen till faderns 

religion då han väljer att äta gris (Khanzir refererar i detta fall till en gris). Även i Hassans 

 Janss, Melberg & Refsum 2004, s. 297. 41

 Hassan 2013, s. 6. 42

 Lundin 2016, Välkommen hem.  43

 Ibid.44
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dikter är matvanor ett vis att både framhålla och ställa sig kritisk mot den religiöst 

segregerade förorten och därtill innehåller citatet nedan muslimska referenser som ”halal” 

och ”haram” (tillåtet och förbjudet):  

DIG DU ER MUSLIM?/DIG DU VED IK/OM DU VIL HA HALAL ELLER HARAM/MED DIG DU 
LADER SOM OM DU VIL HA HALAL/DIG DU VIL IK HA SVINEKØD/MÅ ALLAH BELØN DIG 
FOR DIN MADVANER  45

Språket har, som Jonsson uttrycker det, ”performativ effekt” och blir därmed medskapande i 

framställningen av det mångetniska i förorten.  46

Den typografiska utformningen i Yahya Hassan är, som tidigare nämnts (se 1.3), av ett 

aggressivt slag. Detta bidrar i hög grad till ett intryck av intensitet, men också den höga 

frekvensen av ”tabuord” är vanligtvis mer kännetecknande för rapmusik än dikter och Janss, 

Melberg och Refsum framhåller att ”[e]ftersom hätskheten till stor del är undertryckt i den 

erkända diktningen, kan rapmusiken poetologiskt betraktas som ett korrektiv till denna 

bortglömdhet".  I Lundins texter förekommer tabuord i exempelvis låten Haram, vars titel 47

betyder förbjudet eller tabu, där det beskrivs hur ”Erik och lagen dom borde va sams, men i 

uniform kommer horungar fram”.  Ordet ”horungar” refererar i detta fall till den 48

uniformsklädda polisen, vilken diktjaget kritiserar och i allmänhet benämner vid andra namn 

än just polisen, som ”gris”, ”aina" och ”snuten”.  

Andra mycket tabubelagda ord i Hassans och Lundins texter rör etnicitet och har starka 

negativa konnotationer. I låten Västerort förekommer följande uttryck: ”Jiddra med 

svennenegern [sic], jag kunde inte bra mandinka”.  Mandinka är ett av Senegals erkända 49

nationella språk, men är inte av vidare intresse i denna analys av språk och etnicitet.  Även 50

Hassan uttrycker sig mycket kontroversiellt då denne i dikten Natbus beskriver att ”EN 

FLOK NEGRE [sic] STÅR AF VED SØREN FRICHS VEJ/OVER BROEN – EN ANDEN 

GHETTO”.  Genom bruket av dessa tabuord blir texten, som Janss, Melberg och Refsum 51

 Hassan 2013, s. 144f. 45

 Jonsson 2007, s. 107.  46

 Janss, Melberg & Refsum 2004, s. 296f. 47

 Lundin 2015, Haram. 48

 Lundin 2015, Västerort. 49

 Jan von Konow & Hans Holmén, ”Senegal”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/50

encyklopedi/lång/senegal (2017-04-28).
 Hassan 2013, s. 23. 51
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uttrycker det, hätsk, men även rasistisk. Möjligen kan användningen av ord likt dessa också 

användas för att påvisa den avgörande autenticiteten, vilket diskuteras vidare nedan. Hassan 

använder sig även av skällsordet ”perker”, vilket kan förstås på samma vis som ”blatte”. I en 

dikt beskrivs hur diktjaget stjäl en kvinnas väska: ”JEG TAGER TASKEN OG LØBER IND I 

EN OPGANG/TØMMER DEN FOR VÆRDIER SOM EN FUCKING PERKER”.  I dikten  52

använder jaget tabuord och beskriver sig själv som en ”FUCKING PERKER”. Det är just den 

kriminella handlingen, att stjäla väskan (tasken) och tömma den på dess värdefulla innehåll, 

som gör att jaget beskriver sig så som ”blatte” eller ”perker”. Detta kan i likhet med resultat 

som Andersson redovisar tolkas som att diktjaget internaliserat samhällets stereotypa 

föreställning om ”den andre”.  I analysens sista del kommer den litterära återgivningen av 53

brott och kriminalitet att analyseras, vilket också anknyter till autenticitet och 

sanningsskapande skönlitteratur. 

Jonsson menar att förortsslangen möjligtvis har mött kritik och starka reaktioner på grund 

av just den höga andelen tabuord eller sexistiskt tilltal som slangen innehåller. Detta 

diskuteras i hans avhandling och Jonsson framhåller att genom detta tal och språk ”kan man 

skapa en ny gemenskap i relation till den svenska gemenskap som man i grunden är utesluten 

från.”  Normbrotten i Jonssons studie blir nästintill en tvungen manifestation av 54

utanförskapet. Uteslutandet resulterar i att studiens deltagare gör den exkluderande 

samhällssituationen till sin egen och skiftar på så vis position från exkluderad till inkluderad i 

en ny och egen gemenskap. Med anledningen av dessa omständigheter tilltalar killarna i 

Jonssons studie varandra med ord som ”blatte”, varför Jonsson kallar sin avhandling Blatte 

betyder kompis. På liknande vis kan Hassans användning av skällsordet ”perker” förstås.  

Lundin kommenterar förekomsten av förortsslang på följande vis: ”Vi förvrängde 

dialekten/Snodde massa ord från släkten/Vad blev effekten? Förortsslang, den gav respekten/

Grammatiken den blev kassare, ärren vassare.”  Att i vardagligt tal använda sig av 55

förortsslang är dock inte en performance vilken går obemärkt förbi. Jonsson, och även 

Nilssons analys av Ett öga rött, framhåller att förhållandet till slangen är bundet till 

ungdomarnas förståelse av autenticitet och att de måste vara sanna mot sig själv och sitt 

 Hassan 2013, s. 47. 52

 Andersson 2016, s. 17. 53

 Jonsson 2007, s. 85. 54

 Lundin 2015, Suedi. 55
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umgänge. Deltagarna i Jonssons studie menar att iscensättningen i form av språk och 

språkhandlingar aldrig får tolkas som ett ”göra” utan istället måste vara ett naturligt 

”varande” vari vikten ligger på att killarna aldrig får ”spela någon annan” utan måste vara 

autentiska och sig själva.  En av killarna från Jonssons studie säger att ”invandrarspråket 56

håller oss ihop” varför de inte kan ”börja prata svenska som en svenne hur som helst”.  I 57

Lundins låt Annie Lööf kommenteras autenticiteten då Lundin sjunger att ”[n]i är med i leken 

men saknar essen/Det är klart att ni apar efter”.  Kommentaren kan tolkas som en liknande 58

kritik mot personer som försöker iscensätta en förortsmaskulinitet, men misslyckas då dessa 

saknar autenticiteten och attribut vilka Lundin eller Hassan istället kan göra anspråk på.  

Vidare på temat autenticitet är Hassans grammatiska normbrott av intresse. I diktsamlingen 

förekommer grammatik vilken vittnar om ett inlärarspråk. I dikten Langdigt formuleras några 

rader på följande vis:  

DEN FØRSTE FORELSKELSE/DEN ER DEN FARLIGSTE FORELSKELSE/NÅR DEN 
MUNDER UD I EN ÆGTESKAB/MED EN MUSLIM/SØSTER FOR I DENNE LAND 
MUSLIMERNE ER FATTIG/OG SOM DU VED/DET ER MAND DER BETALER FOR 
BRYLLUP  59

De grammatiska normbrotten i ovanstående citat exemplifierar och utgör pusselbitar i verkets 

uppfattade autenticitet genom den avvikande genusformen i ”EN ÆGTESKAB” och 

”DENNE LAND” vilka snarare bör vara ”et ægteskab” samt ”dette land”. Även 

speciesformen och kongruensböjningen vittnar om grammatiska avvikelser vilka kan 

förekomma i ett inlärarspråk, då speciesformen bör vara ”manden der betaler for brylluppet” 

och kongruensen samt ordföljden snarare bör vara ”muslimerne er fattige”.  

I det stilistiska språket återfinns drag vilka kan förklaras med hjälp av performativ 

biografism. Förhållandet kommer till uttryck då Hassan i detta fall författar på ett vis vilket 

påminner om en inlärardanska. I huvudsak har författaren en korrekt grammatik och trots att 

han problematiserar diktjagets ”brutna danska” och ”brutna arabiska" (se s. 147) är 

författarens muntliga och skriftliga danska utan brytning eller inlärartendenser. En läsare med 

viss kännedom om författarens egna biografi kan därmed ifrågasätta de självbiografiska 

 Jonsson 2007, s. 71. 56

 Jonsson 2007, s. 111. 57

 Lundin 2015, Annie Lööf. 58

 Hassan 2013, s. 155. 59
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inslagen. Möjligen iscensätter Hassan, likt Halim i Ett öga rött, ett äkta språkbruk som en del 

av en ”autenticitetssträvan”.  Hassan skriver även att:  60

MEN DEM DER DE SIGER/AT MIG JEG TALER MED ACCENT/OG MIG JEG SIGER/AT MIG 
JEG TALER IK MED ACCENT/MIG JEG TALER MED AARHUSIANSK/SELVOM JEG ER 
PALÆSTINENSER UDEN STAT   61

Hassan är flerspråkig och uppväxt i en mångetnisk och flerspråkig miljö, varför denne 

möjligen kan uttrycka erfarenheterna av detta språkförfarande. Språket och normbrotten i 

Langdigt bör dock huvudsakligen förstås som ett stilistiskt drag. På samma vis har 

huvudpersonen Halim i Ett öga rött möjlighet att iscensätta en svenska med brytning eller 

konstruera en egen slags förortsslang. I mångt och mycket kan läsaren även uppfatta Yahya 

Hassan som självbiografiskt då dikterna skildrar orten där Yahya Hassan är uppväxt (se 

exempelvis Gellerup, en förort till Århus, s. 89 eller s. 125, samt Søren Frichs vej, s. 23, en 

gata i centrala Århus) men även då verket är uppkallat efter författaren själv och därtill 

skildrar situationer där namnet Yahya förekommer (se s. 45). Haarder menar att då texten 

delar namn med författaren blir texten också förankrad i författaren själv, vilket är fallet i 

flera av de verk Haarder undersöker, och möjligen också i Lundins och Hassans fall.   62

Ovan citerade avsnitt från Langdigt påminner alltså om ett inlärarspråk eller förortsslang 

och får en autentisk prägel i samband med Hassans egna biografi, samt trovärdiga och 

geografiskt korrekta miljöbeskrivningar av förorten. Den mångetniska förorten kan således 

även  förknippats med ett eget språkligt uttryck, förortsslang, vilket i Lundins ovan 

presenterade text beskrivs genom att förklara hur ord lånas från andra språk och hur 

grammatiken förvrängs för att skapa ett nytt socialt uttryckssätt. I en av Lundins låtar 

beskrivs hur ”bror från Somalia ropade ´Woria Woria´”  vilket är ett exempel på hur andra 63

språk, i detta fall somaliska, används i förorten för att exempelvis påkalla uppmärksamhet då 

”woria” är en slags somalisk interjektion. Även i Hassans diktning förekommer utrop likt 

”wallah” vilket istället är en arabisk interjektion som betyder att personen i fråga svär på 

Gud, det vill säga, talar sanning.   64

 Nilsson 2010, s. 110. 60

 Hassan 2013, s. 160. 61

 Haarder 2007, s. 88. 62

 Lundin 2016, Välkommen hem. 63

 Hassan 2013, s. 157. 64
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I Lundins textrad ovan presenteras också en ”bror från Somalia”, vilket åsyftar en bror 

utan biologiska band, men som genom tidigare nämnda gemenskap blir benämnd som bror. 

Även i en senare vers ur samma låt nämns också Zlatan Ibrahimovic som bror. Möjligen sker 

detta på grund av Ibrahimovics utomlandsfödda föräldrar och uppväxten i Rosengård, en av 

Malmös mångetniska och segregerade förorter, varför han delar erfarenheter med diktjaget. 

Förorten utgör därför geografiskt, och i och med dess utpräglade sociolekt och flerspråkiga 

situation, en gemenskap för vissa invånare. Beskrivningen av den mångetniska förorten har 

också, vilket Ericsson, Molina och Ristilammi presenterar, hängt samman med en förståelse 

av förorten som våldsam och farlig. Denna föreställning kommer att analyseras vidare i 

nästkommande avsnitt vilket avhandlar skildringar på temat.  

2.2 Våld  
Ovan presenterade dikter utgör framförallt exempel på hur språket skapas och är 

medskapande i framställningen av den mångetniska förorten. I Yahya Hassans dikter beskrivs 

hur diktjaget möter våld både hemma och i området där familjen är bosatt, och den mycket 

våldsamme fadern är ett tema som återkommer i diktsamlingen. Ericsson, Molina och 

Ristilammi presenterar teman vilka ofta härleds till bilden av förorten, så som religiositet 

(islam) och patriarkala och förtryckande familjestrukturer.  Dessa porträtteras exempelvis i 65

utdraget från Hassans dikt Skuffelsen nedan:  

JEG FANDT MORENS KYS OG JEG FANDT FARENS/MEN KINDEN TIL KYS VAR KINDEN 
TIL SLAG/JEG ØNSKEDE AT TJENE JER/MEN JEG SLOG HÅNDEN AF MIG SELV/JEG 
FYLDTE MIN MAVE MED SVIN/OG KOM UDELUKKENDE HJEM FOR AT SKIDE    66

Diktjaget opponerar sig mot den våldsamma och religiösa fadern genom att i dikten beskriva 

hur han fyller sin mage med svin och således äter griskött, och därefter endast kommer hem 

för att uträtta sina behov. Dessa handlingar kan uppfattas som ett tyst motstånd och 

avståndstagande, samt ett trots mot en brutal förälder, som även rymmer en viss grad av 

förnedring riktat mot fadern. På liknande vis beskrivs i Välkommen hem hur diktjaget äter 

gris trots att pappan är muslim (se avsnitt 2.1), dock inte med samma tydliga uppsåt som 

 Ericsson, Molina & Ristilammi 2002, s. 19. 65

 Hassan 2013, s. 116.  66
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diktjaget i Skuffelsen. Emellertid finns även den våldsamme fadern beskriven i Erik Lundins 

texter:  

Jag minns en, okej, inte polare/Men du vet en av dom som hängde på gården inte långt från min 
loftgång/Du vet, en sån som, det gick snett för, lite för tidigt/Hade lite för bråttom/Sånna som han 
finns det gott om runtom i Sverige/Inte bara någonstans väster om Stockholm/Farsan slog han/Men 
om du såg han, log han/Minns när soc kom och tog han/Tillslut gick det ut över både hans fotboll och 
skolan/Hade lätt att bli osams/Vid det här laget gick han med vapen/Om det krävdes, drog han  67

I ovanstående avsnitt framhålls konsekvensen av en våldsam uppväxt, vilket påpekar ett 

orsakssamband beroende av våld. En våldsam uppväxts villkor resulterar i både Hassans och 

Lundins verk i ett vuxenliv präglat av våld, i ovan nämnda fall rör det sig om barnmisshandel 

som sedan leder till att offret själv beväpnar sig och blir förövaren.  

Jonsson beskriver hur ”invandrarpappor” ofta får rollen som patriarkala män och gärna blir 

utpekade som gärningsmän.  Denna roll reproduceras i exempelvis film och musik, och 68

ingår därmed i en stereotyp berättelse om dessa män och deras position.  Rollen tilldelas 69

dessa då vit maskulinitet, likt Connell samt Ericsson, Molina och Ristilammi framhåller, 

skapas och definieras utifrån ”de andra”. Den samtida debatten vilar därmed på ett 

motsatsförhållande mellan icke-rasifierade män, vilka presenteras som toleranta och 

jämställda, och rasifierade män, vilka istället måste förhålla sig till föreställningen om dessa 

som våldsamma och intoleranta. Den stereotypa föreställningen om ”de andra” männen som 

särskilt våldsamma resulterar även i att kvinnor, eller som Jonsson skriver – 

”invandrartjejer”, blir passiva och offer.  I både Hassans och Lundins verk är männen aktiva, 70

som våldsutövare eller patriarkala överhuvuden, och dessutom förövare, medan kvinnor i hög 

grad framställs som passiva och utsatta. Hassan skriver att:  

ENDNU EN MUSLIM FRA GELLERUPPARKEN/FINDER VEJ TIL VORES OPGANG/
VURDERER AFKOMMET/VIL HAVE MIN STORESØSTER SOM HUSMOR/HUN SKAL LAVE 
MAD OG ADLYDE   71

Storasystern i dikten ovan framställs således som ett passivt och åtråvärt objekt som väderas, 

vilket mannen kan kräva och önska att äga. Den porträtterade mannen i dikten sägs vilja ha 

 Lundin 2015, Västerort. 67
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systern. Han vill dessutom att hon ska lyda och ansvara för traditionellt kvinnliga sysslor, så 

som matlagning, vilket inte enbart framställer mannen som den aktiva parten med ett begär 

han måste få utlopp för, men också binder kvinnan till hemmet. Connells teorier gällande 

genusordningen kommer därmed till uttryck i ovanstående citat, då mannen framställs som 

patriarkal med rätt att bestämma.  Den redovisade maktasymmetrin reproducerar även 72

föreställningen om den patriarkala ”invandrarmannen”, vilken enligt Ericsson, Molina & 

Ristilammis  forskning uppfattas som förtryckande och omodern.   73

I aktuella verk är förorten och platsbeskrivningen av intresse, varför också hemmet som 

plats får särskild innebörd. Lundins låt De ba blev så behandlar upploppen i Husby och hur 

våldet blir en del av vardagen i förorten. I sista versen beskrivs ”[g]atans alla läxor/Där alla 

de som lämnat oss förevigas i texter”  vilket skildrar upplevelsen av utsatthet och det våld 74

som drabbar de boende i förorten. ”Alla de som lämnat oss” refererar möjligen till offer för 

gatuvåldet och till den otrygga föränderlighet som blir konsekvensen av en våldsam uppväxt 

och tillvaro. ”Gatans alla läxor” kan också härledas till uttrycket ”att lära sig en läxa” vilket 

innebär att en handling får konsekvenser, varför förståelsen av våldets orsakssamband 

återigen blir relevant.  

Det sociala våldet kommer likt ovan presenterade rader till uttryck i De ba blev så: 

”Procenten som kan njuta/Procenten som blev utan/Se upp, där flyger första Molotoven 

genom rutan/De ba blev så”.  I en annan av Lundins texter beskrivs även hur rasifierade och 75

andra boende i förorten har ”[b]livit reducerade till svartingar och tattare [sic]/Våra resor är 

underskattade”.  Den sociala segregationen i förort kontra innestad ger uttryck för en 76

samhällsstruktur där en viss procent av befolkningen kan leva ett privilegierat och 

ekonomiskt tryggt liv, medan en annan del istället blir utsatt och utan privilegium. 

Otryggheten och utsattheten resulterar därför i både Lundins och Hassans verk i våld och 

uppror, på samma vis menar Connell att icke-vita reagerade under den koloniala perioden då 

dessa blev förtryckta och utnyttjade. Connell framhåller även att en viss del av befolkning 

kan bli marginaliserad vilket hör samman med ”auktoriseringen av den dominerande 

 Connell 2015, s. 120.  72
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gruppens hegemoniska maskulinitet”.  I underkapitel 2.1 presenterades exempel på andra 77

benämningar av polisen, som horungar, snuten och grisen. Detta tilltal kan uppfattas som ett 

verbalt våld vilket bidrar till en skiftande maktposition där polisen och makthavare istället 

blir utsatta. Tilltalet kan också tolkas som en förlängning av Connells teorier gällande 

maktrelationer mellan vita och icke-vita, då förhållandet mellan dominerade och 

marginaliserade grupper utmanas, men även realiseras, genom det språkliga våldet. 

Det ovan presenterade förhållandet föranleder våldsamheter då våld delvis brukas för att 

kontrollera den icke-vita gruppen, men även då våld i hög grad förekommer i, och nyttjas av, 

marginaliserade grupper.  En Molotov är en slags brandbomb i form av en flaska som brukar 78

kopplas till gatuvåld eller folkuppror. Aktuella versstycken kan därför tolkas som att det 

sociala våldet och ojämlika maktstrukturer leder till våldsamma protester hos dem som 

upplever sig som förtryckta, varför de i desperation tar till våld. Detta uttrycks även i låten En 

dag där diktjaget beskriver att ”[j]ag föddes som förlorare”  vilket kan förstås genom det 79

intersektionella perspektivet. Lykke menar att begreppet belyser ”subjektets villkor i ett 

samhälle som bland annat karakteriseras av förändrade genusrelationer, migration, 

globalisering […]”.  Diktjagets sociala position påverkas av jagets kön, klass och etnicitet 80

och en maktasymmetri uppstår, vilken innebär att jaget upplever sig som en samhällets 

förlorare. 

 Aktuella verk behandlar förekomsten av våld både hemma och i bostadsområdet –  våldet 

som maktutövning, del av vardagen och det ständiga hotet om våld är genomgående teman 

och återkommande i verken. Detta kan ge läsaren en bild av mångetniska förorter som 

mycket farliga och våldsamma. Även Jonsson avhandlar ämnet, men menar att man inte bör 

läsa in en generell autenticitet i deltagarnas berättelse på temat våld. Då våldet och 

möjligheten att bruka våld ses som en del av ett maskulint iscensättande eller 

identitetsskapande kan killarna i Jonssons studie ge sken av att dessa är en del av en vanligt 

förekommande ungdomskultur som präglas av våld och hot om våld. Jonsson framhåller att 

den vanligt förekommande mediebilden på temat ”förort” ofta skildrar just förortens 
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kulturkrockar och våldsamheter, varför studiens deltagare i princip svarar på ett tilltal och 

särskilda förväntningar om förorten och dess invånare.  81

I studien diskuterar Jonsson begreppet territoriell maskulinitet vilket innebär att 

maskuliniteten även skapas och är bunden till en särskild plats.  Identitetsskapandet har 82

således en geografisk anknytning, såväl etnisk. Uttryck på temat territoriella maskulinitet 

förekommer exempelvis i en av Lundins låtar: ”Var bara barn men ville försvara vår area”  83

vilket exemplifierar hur barn i ung ålder kan ta del av ett avancerat genussystem som bland 

annat upprätthåller och uppmuntrar våldsamma uttryck som en del av ett maskulint 

iscensättande. I låten Haram beskrivs även hur diktjaget ”[ä]lskar Suedi men reppar min 

stam” vilket kan förstås som ett liknande exempel på hur identiteten är beroende av en 

samhörighet med geografiska förutsättningar och omständigheter. I textexemplen ovan 

påvisas också ett konstruktivistiskt identitetsskapande, då samma berättare delvis 

representerar sin stam, vilket kan förstås som den mångetniska förortens, men samtidigt 

älskar ”Suedi”, det vill säga Sverige eller att vara svensk. Förståelsen av identitetsskapandet 

baseras därför på en mångetnisk identitet som både och, snarare än antingen eller. En vidare 

diskussion på temat plats och förortens plats- och miljöbeskrivning återfinns i underkapitlet 

nedan.  

2.3 Droger och kriminalitet  
Inledningsvis i uppsatsen introducerades och exemplifierades Lundin och hans diktande om 

den mångetniska förorten genom ett citat från låten Haffla. Versstycket presenterades då det 

särskilt tydligt framhåller och uppvisar teman som kan klassificeras som genomgående och 

återkommande i både Lundins och Hassans författarskap. Dessa teman har delvis avhandlats 

ovan, som exempelvis våld och integration, men i följande avsnitt kommer kriminalitet och 

bruk samt handeln av droger att diskuteras.  

 Det arabiska ordet ”hafla” betyder ”fest”. Ordet har som ovan nämnts också givit namn åt 

Lundins låt, men stavas då med två f: ”haffla”. Låten inleds på följande vis: ”Min vän var inte 

integrerad/Min vän var inte intresserad/Om nåt som inte resulterade i para/I trakten där man 
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kunde importera för att imponera”.  I den effektiva och rytmiska allitterationen förekommer 84

beskrivningen av en vän som är ointresserad av allt som inte resulterar i ”para”, som betyder 

pengar, och upplevelsen av att inte vara integrerad, samt benämningen av ”trakten” vilket 

genom den bestämda formen kan förstås som en ledig och familjär beskrivning av förorten. 

Även i låten Haram beskrivs trakten: ”Har du hört när det smäller i trakten?”  vilket ställer 85

det familjära och vardagen i förorten mot det det våldsamma då smällarna kan uppfattas som 

ljudet från pistolskott eller brandbomber. Versen i Haffla skildrar vidare hur ”[i]ngen pratar 

med polisen här/Bara mord och inga visor här/Våra förebilder var väl sisådär/Undrar hur det 

kunde bli såhär”. Texten beskriver det komplicerade förhållandet till polisen/makten och 

utgör ett ytterligare exempel på motsättningarna mellan den marginaliserade och den 

dominerande gruppen. Versen ger även uttryck för en misstro mot polisen och i fallet ovan 

resulterar det våldsamma livet i förorten i mord och död.  

I Hassans skildringar av den kriminella vardagen återfinns också inslag av ett akademiskt 

slag, då diktjaget bland annat blir skjutsad mellan ungdomsanstalter och då ”LÆSTE 

VIDERE I DOSTOJEVSKIJS FORBRYDELSE OG STRAF”  och i en annan dikt beskrivs 86

diktjagets kluvna vardag:  

DEN ENE DAG/JEG ER EN SUND OG VELINTEGRERET DIGTER/MIG JEG SKRIVER MAIL 
TIL LARS SKINNEBACH/TIL PABLO LLAMBIAS TIL SIMON PASTERNAK/DEN NÆSTE JEG 
ER SIGTET FOR BILTYVERI/OG GADERØVERI OG INDBRUD  87

Den ena dagen är diktjaget ”välintegrerat” och har mejlkontakt med erkända danska författare 

så som Skinnebach, Llambias och Pasternak, för att dagen därpå vara misstänkt för bilstöld 

och inbrott. Den ”välintegrerade invandraren” är följaktligen en upplyst akademiker som har 

kontakt med kultureliten. Den ”segregerade invandraren” kan istället förstås som samma typ 

av ligist som Halim i Ett öga rött försöker efterlikna – Halim blir även varnad för att han 

kommer att ”bli en ´gangster´ om han inte assimileras”.  Värt att notera är också ordföljden i 88

diktens näst sista rad, då meningen inte följer V2-regeln vilken annars präglar de 

skandinaviska språken. Även i dikten Anholdt berättas om en företeelse på liknande tema då 
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diktjagets lägenhet blir genomsökt eftersom att han ”[…] BLIVER SIGTET EFTER 

OMSTÆNDIGHEDERNE” och därför gömmer narkotika i ”MIN KAMP” som kan förstås 

som Karl Ove Knausgårds romansvit från 2011.  I samma dikt beslagtar polisen stulna 89

datorer som finns i lägenheten, men när de ska ta med sig en kasse med deckare ber diktjaget 

dem att inte röra hans samling. 

Lundins texter utmärks också av kreativa referenser. I låten Abiat beskrivs hur en man 

säljer kokain ”och när aina slänger ögon han är Loch Ness”.  ”Aina” är idag en vedertagen 90

omskrivning och synonym till polisen och är vanligt förekommande i förortsslang. Det är 

även en dysfemism då ordets turkiska ursprung har en negativ innebörd. Textraden beskriver 

också hur personen i fråga håller sig undan polisens sökarljus genom att allegoriskt likna 

honom vid Loch Ness-odjuret, ett sjöodjur som påstås leva i den skotska sjön Loch Ness, 

men som ingen har sett. Lundin framställer också den kluvna vardagen då han beskriver att: 

”Vi har kommit till punkten/När jag öppnar munnen kultur-Sverige påverkas/ Ingen kan röra 

min konst/Erik han borde för helvete k-märkas”.  Raderna beskriver likt Hassans dikter ovan 91

en situation där den mångetniska rösten får genomslag och kontakt med ”kultureliten”, men 

texten vittnar likt Hassans verk också om en performativ biografism där författaren omtalar 

sig själv i texten genom användningen av sitt tilltalsnamn (se avsnitt 2.1).  

Den kluvna vardagen mellan kulturelit och brottslighet kan tänkas härröra från ett tillstånd 

där den etniska segregationen resulterar i en diskriminerande situation som föranleder social 

utsatthet. Utsattheten blir i sin tur en orsak och grund till att dikterna i hög grad skildrar en 

hård vardag som utmärks av kriminella handlingar. I ovan nämnda låt, Abiat, berättas också 

att den kriminella personen: 

Gjorde vad som helst för en inkomst/Ingen utväg, levde på intrång/Nu de e abiat, nu han är King 
Kong/Förut jaga para, nu para säger (ding dong) […] Såg framgång och blev medsvept/ Nu står det 
Kumla i CV:t  92

Versraden inleds med en berättelse om en person som gör ”vad som helst för en inkomst” och 

därför lever på intrång, möjligen inbrott och andra överträdelser. På samma vis är vännen i 

låten Haffla bara intresserad av ”para” och i båda fallen blir lösningen till den ekonomiska 

 Hassan 2013, s. 72. 89
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utsattheten ett kriminellt liv. I låttexten nämns också Kumlaanstalten, en sluten anstalt i 

Sverige med högsta säkerhetsklass. I och med den aktuella personens inblandning i 

droghandel får han ett straff som resulterar i att det står ”Kumla i CV:t”. Just benämningen av 

CV är ett intressant grepp vilket kan knytas till, och analyseras utifrån, temat arbete och den 

etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden, samt dess konsekvenser.  

I Hassans dikt Langdigt (se avsnitt 2.1) beskrivs hur ”[…] I DENNE LAND 

MUSLIMERNE ER FATTIG” som kan förstås utifrån den etniska och religiösa 

diskrimineringen i Norden. Politiska förslag vilka styrker detta är exempelvis beslut och 

propositioner i Europa och Norden som föreslår förbud mot så kallade ”religiösa symboler”, 

exempelvis slöja, på arbetsplatser.  I Lundins text Suedi beskrivs också att:  93

Hängde mer med bankrånare än bankirer/Trivdes ändå bra i landet fullt av frågor ingen verkar vilja ta 
i/Där läkaren kör taxi bara för han är irani, gandhi eller zinji [sic]/Där papperslösa själar jagar pass 
som en timmis  94

Texten beskriver hur en högutbildad person, till exempel en läkare, arbetar som taxichaufför 

eftersom att han är ”irani”, från Iran, eller ”gandhi”, en möjlig anspelning på sydasiatisk 

etnicitet, eller ”zinji” vilket är ett arabiskt uttryck som hänvisar till svarta personer (uttrycket 

har enligt tillfrågade arabisktalande mycket negativa konnotationer varför det har markerats 

likt n-ordet).  

Den akademiska utbildningen har därmed inte resulterat i en adekvat sysselsättning med 

anledning av den utbildade personens etnicitet. De ovan nämnda papperslösa själarna kan 

också förstås utifrån temat arbete – dessa ”jagar pass som en timmis” vilket delvis är en 

beskrivning av de osäkra arbetsvillkoren som timanställda måste förhålla sig till (jämför med 

Annie Lööf  vilken inleds på följande vis: ”Mamma jobbade 9 till 5 och sen 5 till 9 och sen 9 

till 5” ) men också det faktum att papperslösa befinner sig i en särskilt utsatt position där 95

vardagen är oklar och utvisning är ett konstant hot. Positionen och den osäkerhet som präglar 

denna situation kan således liknas vid en jakt och kan dessutom föranleda en social utsatthet 

som i sin tur kan tänkas resultera i kriminalitet då andra alternativ inte ges. Även i låten De 

 Ekot, ”EU-domstolen: tillåtet förbjuda slöja på jobbet”, Sveriges radio, 2017-03-14. 93
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ba blev så beskrivs ”[d]en ständiga jakten från vaggan till graven” där jakten förknippas med 

en uppväxt och ett vardagsliv i förorten.  96

En ytterligare primitiv liknelse återfinns i ovan uppmärksammade låt Haffla: ”Le för alla 

överlevda åren här i Djungeln”. ”Djungeln” kan utifrån kontexten uppfattas som ett 

alternativt uttryck för förorten, på samma vis som benämningen ”trakten” eller ”orten”. Värt 

att notera är att samtliga platser är skrivna i bestämd form, varför platsbeskrivningen kan 

tolkas som känd sedan tidigare för berättaren. Beskrivningen av förorten som en djungel är 

dock av särskilt intresse då djungeln, likt jakt, kan uppfattas som en framställning med 

särskilt dramatisk innebörd. Ericsson, Molina och Ristilammi menar även att ”[s]amtidigt 

som det Andra är efterblivet, så är det också vilt, farligt, spännande. De reella djunglerna i 

kolonierna transformeras till storstadsdjungler”.  Uttrycket ”djungel” är även tänkvärt då 97

djungeln, som synonym till regnskogen, är en plats vars huvudsakliga och typiska miljö 

består av träd som reser sig mot himlen. Detta lämnar marken förhållandevis tom och jämn 

och gör miljön karakteristisk genom dess kontraster. Den säregna miljöbeskrivningen kan 

därför jämföras med Ericsson, Molina och Ristilammis undersökning där den utmärkande 

framställningen av förorten i bild porträtterade miljonprogrammens betonghus, vilka reste sig 

ur marken och lämnade området stumt och homogent.  Den enhetliga och regelbundna 98

skildringen framställde den svenska förorten som en stum och okänslig plats, samt bidrog till 

den skräckinjagande och stigmatiserande bilden av de nya bostadsområdena. 

I Hassans dikter beskrivs bostadsområdet framförallt som ett getto (se s. 23, s. 67 eller s. 

144) men också Hassan använder ”betongen” som en synonym och generell beskrivning av 

den mångetniska förorten i exempelvis dikten Allah er uvidenhed, vilken inleds med raderna 

”KÆLDERMOSKE UNDER BETONGBLOKKEN/PERSISKE TÆPPER FRA VÆG TIL 

VÆG”.  Ericsson, Molina och Ristilammi presenterar tidningsartiklar där lokala moskéer 99

och religionsutövare framställs som en ytterligare dramatisk förekomst samt ett hot då det 

skildras utifrån en svensk kontext och ”anses främmande och onormalt. Religionen, 

aggressiviteten, våldet och känslan av att de Andra bär på något dolt som vi (läsaren) inte kan 

 Lundin 2016, De ba blev så. 96

 Ericsson, Molina & Ristilammi 2002, s. 30. 97

 Ericsson, Molina & Ristilammi 2002, s. 43ff. 98

 Hassan 2013, s. 90. 99
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få inblick i ger texten sin schablonmässiga karaktär av spänning och dramatik”.  Liknelsen 100

mellan förort och getto innebär en vidare komplicerad förståelse av den etniska segregation 

som återfinns i Nordens förorter. Jämförelsen med getto bekräftar, i och med dess vedertagna 

tolkning, en allmän uppfattning om förorten som en etniskt segregerad och utsatt plats där 

invånarna kan uppleva sig som isolerade.   101

Ovan nämnda betongblock fungerar tillsammans med beskrivningen av källarmoskén som 

en bekräftelse av förortens etniskt och religiöst segregerade miljö, varför beskrivningen av 

getto möjligen upplevs som lämplig av författaren. Vidare liknar Lundin förorten med en 

ytterligare välkänt brutal miljö för att påvisa den kriminella och våldsamma situationen då 

han beskriver att ”Västerort, det här är Vilda Västern”.  Västern som en utpräglat våldsam 102

och laglös plats där vapen var avgörande för invånarnas överlevnad blir även en symbol för 

förortens våldsamheter. I De ba blev så beskrivs också hur det är ”Ammorök i porten” , 103

vilket ännu en gång kan förstås som att våldet och den höga förekomsten av vapen är ständigt 

närvarande i människors hem och vardag.  

Våld och kriminalitet är särskilt uppmärksammade teman i uppsatsens analys, varför det 

också kan vara viktigt att nämna att Yahya Hassan i skrivande stund avtjänar ett fängelsestraff 

på ett år och nio månader med anledning av en skottlossning år 2016.  Även författarens 104

fängelsestraff kan föranleda en biografisk läsning av diktsamlingen, då den egna biografin 

sammanflätas med lyriken och bidrar till en tvärläsning av fiktion och verklighet.  

 Ericsson, Molina & Ristilammi 2002, s. 84. 100

 Olof Wärneryd, ”Getto”, Nationalencyklopedien, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/getto 101

(2017-05-03). 
 Lundin 2016, Ratata. 102

 Lundin 2016, De ba blev så. 103

 TT, ”Fängelse för Yahya Hassan”, Dagens nyheter, 16/9 2016, http://www.dn.se/kultur-noje/fangelse-for-104

yahya-hassan/ (2017-04-27). 
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3 Sammanfattande diskussion  
Framställningen av den mångetniska förorten i aktuella verk uppvisar likheter med den 

generella idéen och föreställningen om både förorten och ”den andre”. Männen i analyserade 

verk framställs i huvudsak som våldsamma och kriminella, och förorten präglas av social 

utsatthet och otrygghet. Verken har valts ut då de skildrar den mångetniska förorten i två 

nordiska länder, men även då författarnas dikter har uppfattas som biografiska och som 

återgivningar av verkligheten. Konsekvenserna av en biografisk läsning är främst 

reproduceringen av den våldsamma och kriminella förorten samt ”den andre”. Lundin och 

Hassan tolkas dessutom genom det etniska filtret varför verkens framställningar förstås som 

en ”rapport från förorten” snarare än en författares samhällskritik eller diktande. 

Danmark och Sverige delar i mångt och mycket samma slags välfärdssystem, vilket i sin 

tur utgör en samhällelig kontext vilken författarna förhåller sig till. I Danmark utgör Yahya 

Hassan och hans diktsamling dessutom en unik litterär röst, vilken i hög grad har påverkat 

danska kultur- och samhällsdebatter i och med verkets kontroversiella handling och teman. I 

Sverige är det skönlitterära förhållandet till det etniska filtret påtagligt, då rasifierade 

författare blir reducerade till sin mångetniska bakgrund, varför verken i många fall också 

läses och analyseras genom det etniska filtret. Detta innebär också att en svensk norm 

reproduceras, och likt den mångetniska förorten får viss litteratur representera ”det andra” 

och det kulturellt heterogena, vilket befinner sig i ett direkt motsatsförhållande till det 

kulturellt homogena och ”svenska”. 

I verken har tre återkommande och avgörande teman urskiljts – språk med performativ 

effekt, kriminalitet och våld. Teman och framställningar likt dessa reproducerar således en 

samtida förståelse av förorten som en våldsam, kriminell och invandrartät plats, där också 

religions- och kulturutövningar skiljer sig från den uppfattat traditionellt skandinaviska. 

Samma stereotyp redovisar Ericsson, Molina och Ristilammi då medietraditionen gällande 

förorten framförallt fokuserar på mystiska och möjligen hotfulla kulturella företeelser.  105

Även verkens språk är medskapande i framställningen av förorten då det genom sin ställning 

som mångetniskt gruppspråk är bundet till en geografisk plats, den mångetniska förorten. 

Språket i samtliga dikter är performativt då det skapar och bjuder in till en förortsrelaterad 

gemenskap där även ”den våldsamme andre” reproduceras genom bland annat kränkande 

 Ericsson, Molina & Ristilammi 2002, s. 84. 105
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språkhandlingar. Detta sker inom både den egna gruppen och mot andra, men även genom 

tilltal som ”bror”. I ifrågavarande dikter har språket bidragit med en biografisk upplevelse 

genom förortsslang och den avvikande grammatiken, vilken kan härledas till ett inlärarspråk, 

men också genom den flerspråkiga prägeln och kodväxlingar. Även förekomsten av 

författarnamn i dikterna bidrar till uppfattningen om verken som biografiska.   106

I Hassans och Lundins texter urskiljs i huvudsak en protest mot majoritetssamhällets krav 

och fördomar, men i dikterna framträder också en tendens att vilja motsvara en redan 

etablerad bild av ”den andre mannen”. De upprepade våldshandlingarna i texterna kan 

således tolkas som ett maskulint iscensättande. Detta uppmuntras då den stereotypa 

föreställning om ”den andre” också utgör en position vilken majoritetssamhället avgränsar 

den rasifierade mannen boende i förorten till. Positionen är, som Jonsson uttrycker det, 

begränsad, och berättelser om våld eller kriminalitet behöver inte vara en återgivning av 

verkligheten, utan snarare ett svar på ett tyst tilltal eller en förväntan på hur boende i förorten 

ska uppföra sig.  Lundin och Hassan kan som sagt tänkas svara på detta tilltal som bottnar i 107

det etniska filtret och stereotypen reproduceras i verken i och med dess verklighetsanspråk. 

Språkets geografiska anknytning resulterar, som nämnts ovan, i att texterna kvalificerar sig 

och upplevs som rapporter från en verklig förortstillvaro. Språket bekräftar därigenom 

diktjagets (och kanske även författarens) maskulina status genom de särskilt brutala 

berättelserna. 

Sammanfattningsvis, uppfattningen om ”den våldsamme andre” är sociokulturellt bunden 

till förorten varför framställningen av kriminella handlingar och våld också påverkar och 

präglar bilden av förorten. Den biografiska läsningen reproducerar inte enbart en stereotyp 

gällande den förtryckande och våldsamme ”invandraren”, en stereotyp som både Connell och 

Nilsson undersökt, utan även om dennes bostadsområde, den mångetniska förorten. Janss, 

Melberg och Refsum menar att dikten alltid förhåller sig till den historiska kontexten, men att 

den ”dessutom själv är med på att skapa historien”  varför verkens framställningar kan få 108

konsekvenser. Samtida skildringar likt Yahya Hassan, Suedi och Välkommen hem kan bidra 

till en vidare förmedling och reproducering av förorten och den etniskt och religiöst 

segregerade befolkningen som ”kriminell”, ”våldsam” och ”socialt efterbliven”. 
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