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Förord 

”Att vara klar” är ett uttryck som hörs lite nu och då bland de förortsförankrade 

ungdomar jag följer i min studie. Är man ”klar” har man uppnått det man 

önskar på livets många områden. ”Klarheten” ska, enligt en av studiens 

deltagare, ha uppnåtts senast vid 40 års ålder. Därefter är det för sent. Själv är 

jag vid denna ålder knappast klar med allt, men väl med den här avhandlingen 

och för det har jag flera att tacka. 

Mitt initiala tack vill jag rikta till de ungdomar som har deltagit i studien 

under självvalda kodnamn. Tack Aida, Aisha, Amina, Anto, Asel, Bob, Deniz, 

Diana, Gabriella, Hevin, Hodan, Isse, Latife, Maryam, Muna, Natalie, Salma, 

Sara och Solle för att ni generöst har delat med er av er vardag. Ett varmt tack 

vill jag dessutom ge till skolan i stort och till klassens lärare som öppnade sina 

klassrum för forskning. Särskilt vill jag tacka de lärare som i texten kallas 

Minna och Jonas. 

Mitt nästa tack riktas till Institutionen för nordiska språk, Uppsala, där jag 

har fått höra hemma under de här åren. Där huserar mina handledare Björn 

Melander och Ellen Bijvoet. Björn, den skarpa läsaren som sakligt, lugnt och 

ibland underfundigt lägger fram (högst befogad) kritik på ett sätt som gör att 

man inte känner sig totalt nedslagen när man lämnar handledningstillfället. 

Ellen, så oerhört engagerad, insatt och tillgänglig för prat om forskning, sam-

hälle och mycket annat och som skapat avhandlingens omslag. Ett innerligt 

tack för att ni har väglett mig under hela processen. Tack också till Maria 

Eklund Heinonen som varit med som handledare under en del av den. 

Christina Hedman ska ha tack för sin skuggopponering på mitt manus 

under slutventileringen. Överflödigheter har nu skalats bort och blivit färre. 

Tack ska också alla inblandade i Uppsala universitets forskarskola UpRise 

ha. Att prata skola med er har varit roligt och givande.  

Givetvis vill jag uppmärksamma det nuvarande och tidigare doktorand-

kollektiv som jag har varit en del av under de här åren på Institutionen för 

nordiska språk. Tack alla! Särskilt radutrymme får: Adam Horn af Åminne, 

min rumskamrat som blev en bundsförvant; Adrian Sangfelt, som funnit ett 

nytt intresse i förortssyntax; Maria Johansson, alltid stöttande och med en 

härlig (göteborgs)humor; Linda Pfister, som bidrar med nya perspektiv och är 

en fantastisk hundmentor; Per Klang, vars kommentarer ofta ger upphov till 

gapskratt och vars efternamn nämns 71 gånger i denna avhandling och Sonja 

Entzenberg, alltid lika schysst och peppande. 
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Utöver doktorandkollektivet vill jag vid institutionen särskilt tacka: 

Margareta Svahn. Med dig har man både allvarliga och vansinnigt roliga 

samtal. Erik Falk, som satt i fundamentet när jag kom som ny och fick svara 

på minst tio frågor om dagen. Dessutom introducerade Erik mig till kyrk-

böckernas värld och hjälpte mig att finna tidigare okända, nu levande 

släktingar. Ann Palmér, tack för din läsning av delar av avhandlingsmanus. 

Memet Aktürk Drake, tack för din hjälpsamhet och insatthet i turkiskt och 

arabiskt uttal. Beatrice Isberg som nu har lämnat institutionen, tack för att du 

fanns tillgänglig för prat. 

Eva Sundgren, mentor och vän, jag kan inte tacka dig tillräckligt, men gör 

ett försök. Tack för allt stöd under avhandlingsprocessen. Du har läst, läst en 

gång till och skickat dina handskrivna kommentarer med snigelpost. 

Tre andra personer som har varit hjälpsamma är Guleed Mohamed, som i 

ett tidigt skede diskuterat projektet och sedan har ställt upp i en fotnot. Redone 

Beshir Abdulhasib har stått för förklaring av slangord och exemplifiering av 

uttal och Fatima Ibrahim Aden har svarat på frågor om somaliska.  

Tack sedan alla vänner! Ett särskilt tack riktas till kärntruppen: Ida, 

Caroline, David, Louise, Sara och Miriam. Ett extra tack till Miriam för att du 

delar med dig av din förstaspråkskänsla på engelska. 

Min kära familj: Joel, mamma Susann, pappa Bo, storasyster Christine och 

lillebror Martin (1983–2013). Tack Joel för allt ditt stöd, din omtänksamhet 

och din skicklighet på områden där min kompetens tryter. Tack mamma och 

pappa för oändlig support. Tack syster för att du är allt annat än lagom och 

Eddas bästa kompis. Lillebror, det hade varit fantastiskt att få diskutera det 

här projektet med dig, och den här avhandlingen är till dig. 

 

Stockholm i juni 2022 

 

Karin Senter 
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1. Inledning 

Jag ser hur vi isoleras när vi egentligen borde inkluderas 
Detta är ingenting som diskuteras 
Men spela inte att du chockeras 
Jag hör hur mina syskon i orten ständigt citeras 
Men när allt kommer till kritan ser jag bara hur dom kritiseras 
        Deniz 

Den mångspråkiga förorten är omtalad, omskriven och omsjungen. Den 

väcker associationer och reaktioner, och de områden som benämns förorter 

antas ofta ”ha vissa saker gemensamt, såsom en diversifierad språksituation, 

religiös och etnisk mångfald och mindre gynnsamma socioekonomiska vill-

kor” (Bijvoet & Senter 2021:169). Förorten konstrueras, formas eller görs ut-

ifrån detta antagande (och kanske också utifrån vissa statistiskt belagda för-

hållanden av sådant som sysselsättningsgrad och utbildningslängd).  

De förortsförankrade unga deltagarna i föreliggande studie, som följs fram-

för allt i men också utanför skolan, använder just förorten eller kort orten som 

en benämning för den typ av områden som ryms inom Bijvoet och Senters 

beskrivning. Jag har anammat det och skriver på de flesta ställen i avhand-

lingen endast förort/-en. När jag skriver det syftar jag på så kallade under-

ordnade områden, i motsats till överordnade områden med stabilare socio-

ekonomiskt läge, omvända segregationsmönster, bättre hälsa och en genom-

snittligt längre livslängd. Den användningen av förort är i dag den vanligaste 

(Dahlstedt & Eliassi 2018; se vidare 3.9). 

I föreliggande avhandling står språkets betydelse för görandet av förort i 

centrum. Talspråk i mångspråkiga, svenska förortsområden har intresserat 

forskare sedan 1980-talet, då Kotsinas (t.ex. 1988, 1994a) undersökte talet och 

lanserade benämningen ”rinkebysvenska” (se vidare 2.1.1). Den benämningen 

används dock inte i föreliggande text. Dels används den inte på grund av sin 

snäva platsavgränsning som deltagarna i studien reagerar på, dels på grund av 

att den inte skiljer mellan förortsförankrat tal som en slangpräglad ungdoms-

stil och förortsförankrat tal som en del av ett mer formellt, förortsklingande 

register. Den skillnaden lyfts däremot fram i följande text genom benäm-

ningarna förortsslang och förortssvenska (se Bijvoet & Fraurud 2016; Bijvoet 

2018; Bijvoet 2020; Bijvoet & Senter 2021; se även kapitel 4). 

Men om den mångspråkiga förorten nu är så omskriven som jag inlednings-

vis anförde, varför behövs ännu en text om den? För det första är studiens 
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empiri ny och skapad för den specifika undersökningen. 19 flerspråkiga 

gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund har följts etnografiskt 

i cirka ett och ett halvt år, det vill säga under halva sin gymnasietid. De utgör 

ingen homogen grupp, men har flera saker gemensamt. De är alla till exempel 

flerspråkiga och de rasifieras. De har mångspråkig förortsbakgrund och är 

religiöst praktiserande. De flesta är födda i Sverige; några har invandrat i 

yngre ålder (se vidare 5.7). Samtliga läser också enligt kursplanen för svenska 

som andraspråk oavsett vistelsetid i Sverige, ett förhållande som ibland väcker 

diskussion (se Economou 2007; Lindberg & Hyltenstam 2013; Hedman & 

Magnusson 2018). Ingen av dem anför några pedagogiska behov som anled-

ning till att de läser svenska som andraspråk. ”Det har bara blivit så”, är stand-

ardkommentaren. 

För det andra är språk och interaktion hos unga något av en färskvara. De 

ord och uttryck ungdomar tidigare använde och de intressen de visade ett antal 

år tillbaka behöver inte nödvändigtvis gälla nu. För det tredje är det önskvärt 

med en större studie som inte främst fokuserar på det slangbetonade språk 

förorten har kommit att associeras med. Det behövs även studier, likt denna, 

som tar hänsyn till ett mer formellt sätt att tala förortskt som har vuxit fram 

under senare decennier. För det fjärde spelar tjejer som grupp en rätt undan-

skymd roll i forskning om förortsmiljöer, men i denna undersökning spelar de 

huvudrollen (se vidare 5.7.6). För det femte och sista behövs det, som motvikt 

till den bild av förorten som ofta ges i media, beskrivningar av förorten som 

inte endast blir till problembeskrivningar. Med det menar jag inte att problem 

ska förbises, döljas eller att tillvaron ska förskönas, utan att också positiva 

berättelser ska få komma fram, vilket är fallet i följande text. 

Avhandlingen fokuserar på hur studiens deltagare positionerar sig genom 

framför allt språk, men också genom andra medel såsom klädstil, musik-

preferenser osv. (se vidare 3.7). Den har en tydlig konstruktivistisk utgångs-

punkt, där identitet ses som ett resultat av upprepade handlingar – alltså som 

ett ständigt görande (se Butler 2006 [1999]:185, 190–192; se även 3.7, 3.7.1). 

Begreppet positionering används för att tydliggöra detta görande. Den 

inledande versen av deltagaren Deniz illustrerar till exempel ett förhållande 

där majoritetssamhället och förorten är åtskilda och hon själv – eller snarare 

diktens jag – positionerar sig som en del av det sistnämnda sammanhanget. 

Betoningen av syskonskap och användningen av vi och du gör det tydligt. I de 

avslutande raderna positionerar sig diktens jag (troligen Deniz själv) som 

någon som betraktar det faktum att unga utan majoritetsbakgrund använder 

förortsslang lite utifrån. Det är ju syskonen, och inte diktens jag, som ständigt 

citeras och samtidigt kritiseras – en formulering som förstärker det dualistiska 

förhållande som Deniz skildrar. 

Hennes rader är en konstnärlig produkt. Hon är en av många unga med 

förortsbakgrund som ägnar sig åt poesi i form av poetry slam. Det som fort-

sättningsvis analyseras i avhandlingen är inga konstnärliga produkter, utan 

faktiska samtal mellan studiens deltagare, bland dem Deniz. Den korta 
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analysen av hennes poesi kan ändå tjäna som exempel på hur begreppet 

positionering används i föreliggande text. För tematiken i Deniz poesi är i flera 

fall densamma som den i deltagarnas samtal (se även 6.6). 

Jag själv är inte ”på besök” i förorten; jag lever i den – om än på andra 

villkor än studiens deltagare. Att jag gör det har framhållits som viktigt och 

förtroendeingivande av de ungdomar som har bjudit på sig själva och bidragit 

till studiens empiri. Inom lingvistisk etnografi, en riktning som denna studie 

ansluter sig till, innebär forskningen ofta en rörelse från ”inside-outwards”, 

till skillnad från tidigare etnografiska undersökningar som mer har gått ut på 

att bli ”familiar with the strange” (Rampton 2007:590–591). Den nyare 

beskrivningen passar väl in på föreliggande studie, där jag som förortsbo och 

tidigare gymnasielärare har beträtt ett för mig bekant fält. Men inget fält är 

riktigt det andra likt och det går heller inte att direktöversätta lärarrollen till 

forskarrollen, vilket diskuteras i 5.3. Jag har därför närmat mig det fält som 

beskrivs i avhandlingen så förutsättningslöst som möjligt – på det sätt som 

rekommenderas inom (lingvistisk) etnografi (t.ex. Bucholtz 2002:538; Ramp-

ton m.fl. 2004; Heath & Street 2008:44–46). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande avhandling är att synliggöra hur ett antal flerspråkiga 

ungdomar med mångspråkig förortsbakgrund positionerar sig identitets-

mässigt genom framför allt språk, men också genom andra resurser. Under 

studiens gång har det blivit uppenbart att positioneringen sker framför allt i 

relation till majoritetssamhället och till majoritetsunga. Denna insikt har på-

verkat innehållet i frågeställning 2 genom en induktiv process (se vidare 5.5). 

De sammantagna frågeställningarna är:  

1. Vilka typer av svenskspråkiga resurser använder deltagarna – framför 

allt i, men också utanför skolan? 

2. Hur positionerar deltagarna sig med hjälp av språkliga och utom-

språkliga resurser i relation till majoritetssamhället och majoritets-

unga? 

Att synliggöra språklig variation är svårt utan att benämna den, varför också 

språkliga benämningar diskuteras under studiens tredje och sista frågeställ-

ning (jfr Bijvoet & Senter 2021): 

3.  (Hur) kan deltagarnas förortsförankrade språkliga resurser benämnas 

utan att fixeras? 
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Den första av de tre frågeställningarna är av deskriptiv karaktär, och är i någon 

mån en förutsättning för att kunna besvara den andra frågeställningen om 

positionering på ett sätt som blir tydligt för läsaren. Att just svenskspråkiga 

resurser är framlyfta beror på att de flerspråkiga deltagarnas och min språkliga 

repertoar inte överlappar annat än när det gäller svenska och engelska (se 5.3). 

Frågeställning 1 ges dock inte något större utrymme, då avhandlingens syfte 

inte är att karaktärisera förortsförankrat tal. Den behandlas heller inte separat 

från frågeställning 2 annat än under 6.2 ”Men vilket va rätt då?” och 6.3 ”Jag 

svär” – en förortsindexerad diskurs. Hur deltagarna talar synliggörs i stället 

parallellt med exempelvis deras metaspråkliga iakttagelser, framför allt i 

kapitel 6 och 7.  

I den andra, och för studien centrala, frågeställningen som ovan exempli-

fieras av Deniz poesi är språket framlyft, men även utomspråkliga aspekter 

nämns. Dessa rör till exempel familjesyn, religionsutövning, klädstil och 

musikpreferenser och behandlas allra främst i kapitel 8.  

Den sista frågeställningen, frågeställning 3, kan upplevas ligga lite vid 

sidan av de tidigare. Med tanke på de diskussioner som förs inom det socio-

lingvistiska fältet angående benämning av språk (named languages, labelling) 

och den kritik som förs mot top down-benämningar, ser jag det som 

nödvändigt att diskutera de ovannämnda benämningarna som används i den 

följande texten (se Irvine & Gal 2000:37–38; Bijvoet & Senter 2021). Be-

nämningsfrågan bereds dock inte tillnärmelsevis samma utrymme som fråge-

ställning 2, men den får ett eget kapitel, kapitel 4, i anslutning till studiens 

teoretiska ramverk, och den behandlas även i avhandlingens avslutande 

diskussion.  

Sammanfattningsvis riktar frågeställning 1 och 2 fokus mot de språkliga 

praktiker som studiens deltagare är medskapare av och deltagare i, och som 

ovan påpekats går mina etnografiska iakttagelser även bortom språket. Fråge-

ställning 3 slutligen bidrar till en nödvändig diskussion om företeelsen att 

benämna språk i ett komplext språkligt landskap likt förortens. 

1.2 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är disponerad i nio kapitel. I det kapitel som följer, kapitel 2, 

ges en översikt över forskning om förortsförankrat tal. I kapitel 3 presenteras 

undersökningens teoretiska ramverk, som i huvudsak är inspirerat av ling-

vistisk etnografi. Kapitel 4 rymmer en motivering av undersökningens term-

inologi, för som ovan nämnts är det komplicerat och ibland inte ens önskvärt 

att benämna språk. Det gör en diskussion av de benämningar jag har valt för 

undersökningen nödvändig. I kapitel 5 beskrivs sedan valda metoder i form 

av deltagande observation och intervjuer/fokusgruppsamtal samt studiens 

material. Undersökningens deltagare introduceras också med kodnamn.  
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Kapitel 6 till 8 utgör avhandlingens resultatkapitel. I kapitel 6 ges en bild 

av hur deltagarna talar samt av hur de ser på sitt tal. Kapitel 7 samlar exempel 

på situationer då deltagarnas sätt att tala utmanas och, så att säga, sätts på prov. 

I kapitel 8 behandlas utöver språkliga också utomspråkliga aspekter av att 

göra förort, det vill säga den positionering som bidrar till förortsförankring 

och skapandet av ett vi. I kapitel 9 följer slutligen en diskussion som samlar 

intrycken från de tre resultatkapitlen och även kommenterar undersökningens 

etnografiska arbets- och förhållningssätt. 
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2. Forskningsöversikt 

Följande kapitel behandlar ett urval av tidigare forskning om unga personer i 

mångspråkiga miljöer. Tyngdpunkten ligger på språkvetenskaplig forskning, 

men också forskning från andra discipliner – såsom pedagogik, didaktik, 

sociologi, etnologi, genusvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap – 

behandlas. Detta mångvetenskapliga hänsynstagande ger en bredare bild av 

hur unga, förortsförankrade personer kan positionera sig genom framför allt 

språk, men också med hjälp av andra uttrycksmedel.  

I Norden har flera språkvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på för-

ortsförankrat tal bedrivits – i Sverige projekten Språk och språkbruk bland 

unga i flerspråkiga miljöer (SUF-projektet) och Sociolinguistic Awareness 

and Language Attitudes in Multilingual Contexts (SALAM). I Danmark har 

Køge- och Amagerprojekten genomförts och i Norge Linguistic Development 

in Urban Environments (UPUS). Därtill har forskning bedrivits utom ramen 

för dessa projekt. 

Också utanför Nordens gränser finns givetvis en omfattande och livaktig 

forskning i fältet. Fokus i översikten ligger dock på forskning genomförd i 

Norden och övriga Europa med utblickar mot USA. Att andra kontexter 

utelämnas beror på svårigheten – och även vanskligheten – i att samtidigt 

behandla ”västerländska förutsättningar och villkor” och postkoloniala 

kontexter. De olika sammanhangen kan inte likställas med tanke på sociala 

och språkliga villkor (se t.ex. Fraurud & Bijvoet 2004:7–8). Att behandla dem 

tillsammans riskerar därför att skymma det faktum att förortsförankring kan 

medföra vitt skilda villkor beroende på hur de omgivande förhållandena ser 

ut. 

2.1 Avgränsning, benämning, karaktärisering och 
sociala aspekter av förortsförankrat tal 

En del forskning om förortsförankrat tal har främst varit beskrivande och 

bidragit med en karaktärisering av förortsförankrade talspråkspraktiker. 

Annan forskning har lagt störst vikt vid sociala aspekter. Vanligt har varit att 

kombinera karaktärisering med ett intresse för språkets sociala sida. Trots 

detta ofta kombinerade intresse presenteras, något kategoriskt, forskning med 

tyngdpunkt på karaktärisering och forskning med tydligare fokus på socialt 
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inriktade aspekter separat i denna forskningsöversikt. Men först riktas 

uppmärksamheten mot den intrikata och omdiskuterade frågan om och i 

sådana fall hur talet bör benämnas.  

2.1.1 Avgränsning och benämning 

Labovs studie (1972) av språkbruk bland svarta arbetarklasskillar i New York 

är att betrakta som en pionjärundersökning avseende kopplingen mellan språk, 

tillhörighet och etnicitet. Labov beskrev så kallad African American Verna-

cular English (AAVE) som en språklig varietet som bör analyseras på sina 

egna villkor och inte stigmatiseras. Under 1980-talet kom Kotsinas att intres-

sera sig för förortsförankrat tal bland unga i svensk kontext. Forskningen 

bedrevs i (bland annat) det mångspråkiga Stockholmsområdet Rinkeby – 

därav den i dag omdiskuterade benämningen ”rinkebysvenska” (se t.ex. 

Stroud 2004a; Jonsson 2018; se vidare 3.5, 3.6). Liksom andra, senare forskare 

lade Kotsinas (1994b:176) tyngdpunkten vid språkets sociala funktion. Hen1 

uppmärksammade en utveckling på bland annat lexikal nivå, där språkliga 

resurser utöver svenska och engelska användes i skapandet av ett slangbetonat 

språk.  

Kotsinas resonerade om ”rinkebysvenska” i termer av dialekt och kreol – 

ett slags ”blandspråk” präglat av förenkling och favorisering av mindre mark-

erade språkdrag (se Kotsinas 1988:267, 277–278, 1994a:95–96, 1994b:147–

148, 168–169, 2000:163–165; jfr Wiese 2009:790, 795). Därefter har en 

livaktig och varaktig inomvetenskaplig diskussion förts kring förortsför-

ankrade talspråkspraktiker och hur de bäst bör beskrivas, benämnas och 

eventuellt avgränsas. Fraurud och Bijvoet (2004:7–8) argumenterade ex-

empelvis mot Kotsinas idé om ett kreolspråk. De lyfte att kreolspråk ofta upp-

stått i koloniala kontexter och att den sociolingvistiska situationen i 

koloniserade områden skiljer sig avsevärt från den som Kotsinas sökte 

beskriva. 

Den platsavgränsande benämningen ”rinkebysvenska” har övergetts i 

många akademiska sammanhang. I svensk kontext har den övergetts till för-

mån för benämningar som multietniskt ungdomsspråk (se t.ex. Fraurud & Bij-

voet 2004; Ganuza 2008:17), därefter – hos åtminstone Bijvoet och Fraurud 

(2006) – för förortsslang som ensam beteckning, och sedan för både förorts-

slang och förortssvenska (2016). Förortsslang betecknar en vardaglig, 

slangpräglad stil och förortssvenska en mer standardnära svenska med en 

”förortsklang”. Den samtidiga användningen av dem syftar till att synliggöra 

                               
1 Författarna till den refererade litteraturen har inte getts möjlighet att ange hur de identifierar 
sig gällande kategorin kön, då detta varit praktiskt omöjligt. För att inte tillskriva dem en 
bestämd könstillhörighet endast utifrån deras förnamn, används det personliga pronomenet hen. 
De ungdomar och de lärare som deltar i föreliggande projekt har däremot getts möjlighet att 
själva välja pronomen och omnämns därför i enlighet med sina genomgående könskodade 
pronomenval.  
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nyanserna i förortsförankrat tal (Bijvoet & Fraurud 2016; Bijvoet 2018; 

Bijvoet & Senter 2021; se vidare 4.2, 4.3).  

Termen varietet undviks av en del forskare, då den riskerar att ”låsa fast” 

och fixera förortsförankrat tal med den konsekvensen att talarna, som nyss 

nämnts, kan komma att ses som en enhetlig grupp (Bijvoet & Fraurud 2013:

370). Opsahl och Røyneland (2016:46) påpekar dessutom att varietet hänvisar 

till strikt lingvistiska aspekter och att det i studiet av förortsförankrade tal-

språkspraktiker också kan vara relevant att ta hänsyn till resurser utöver endast 

talspråk.  

Rampton (2011a) och Jonsson (2018) betonar vikten av att inte tydligt 

koppla förortsförankrade talspråkspraktiker till exempelvis en viss plats, ålder 

och etnisk identifikation. Rampton (2011a) använder contemporary urban 

vernacular för detta syfte. Genom att hänvisa till urbana områden i vid 

bemärkelse undviker hen att placera de talspråkliga praktikerna i uteslutande 

mångspråkiga områden. Hen för inte heller in aspekten ålder. Det gör däremot 

Jonsson (2018) i benämningen urban youth styles, men i likhet med Rampton 

hänvisar också Jonsson till urbana områden i stort.2 I en artikel samförfattad 

av Botsis, Kronlund Rimfors och Jonsson (2020) används dock den emiska 

beteckningen Ortensvenska, som kopplar språk till plats. Beteckningen fram-

ställs som etablerad genom formuleringen: ”[…] a style of speaking in Swe-

den that has come to be referred to as Ortensvenska” (s. 1). 

Också i en studie genomförd av Årman (2018) framkommer att ungdomar 

själva gör vissa platsavgränsningar och att de, liksom deltagarna i en av 

Jonssons studier (2007:111), gör en distinktion mellan det som uppfattas som 

ett eget och det som uppfattas som andras språk. I ungdomars samtal om det 

Årman (2018:47–48) benämner Förortssvenska3 uttrycks till exempel att det 

är approprierande när vita innerstadsungdomar använder språk associerat med 

förortsområden (s. 52–53). Resonemangen kring egna och andras tyder på att 

det finns språkligt upprättade gränser som följer vissa sociala (och eventuellt 

också geografiska) indelningar (se vidare 6.6, 8.3). 

Jaspers (2008) för en diskussion om att forskare bör undvika att behandla 

förortsförankrat tal som ett enhetligt analytiskt koncept. Forskare bör också se 

upp för etnifiering, oönskad homogenisering och förenkling. Jaspers menar att 

benämningar måste föregås av reflexivitet från forskares håll och problem-

atiserar bland annat användningen av etnolekt (ethnolect) (se vidare 3.5, 3.6). 

Hen (2005, 2008) använder ändå själv den benämningen, och så gör även 

andra forskare (se t.ex. Quist 2012; Hansen & Pharao 2010; Svendsen & Røy-

neland 2008).  

                               
2 Urbanisering är ett svåravgränsat fenomen. Förortsförankrat tal har exempelvis uppmärk-
sammats i en studie i Skövde (Svahn 2021), en kommun som måste betraktas som relativt liten. 
3 Årman (2018) använder benämningarna contemporary urban vernacular (jfr Rampton 2011a) 
och Förortssvenska (med versalt F). Årmans förståelse av Förortssvenska verkar ligga nära 
benämningen förortsförankrade språkliga praktiker/resurser, som fungerar som en över–
gripande benämning i föreliggande studie, alternativt till förortsslang. 
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Svendsen och Røyneland (2008:66), till exempel, lyfter två centrala kriter-

ier för identifierandet av vad de kallar en ”multietnolekt”. För det första 

framhålls ett emiskt kriterium. Kriteriet innebär att unga själva ska uppfatta 

att det finns något särskiljande mellan den eventuella ”multietnolekten” och – 

i det aktuella fallet – en mer standardnära sydostlig norska. För det andra 

används ett lingvistiskt kriterium som tar fasta på vissa urskiljande drag.  

Det emiska kriteriet uppfylls, enligt Svendsen och Røyneland (2008:70), i 

norsk kontext, då deltagarna i deras studie uttrycker att de kan urskilja språk-

liga skillnader. Likaså det lingvistiska kriteriet anses vara uppnått avseende 

lexikon, prosodi och syntax (s. 70–71, 74). Benämningen ”multietnolekt” är, 

enligt Boyd med flera (2015:291; jfr Boyd & Fraurud 2010), emellertid inte 

att föredra. Boyd med flera (2015:304) betonar att den sociolingvistiska 

variationen inte är tillräckligt sammanhållen och fokuserad för att benämnas 

som en ”etnolekt” eller ”multietnolekt”. Skillnaderna mellan flerspråkiga och 

enspråkiga deltagare är, enligt dem, heller inte signifikanta. Hänsyn måste 

dessutom tas till talets kontextsensitiva aspekter, såsom samtalsstil.  

Hänsyn måste därutöver tas till hur användare själva kan uppfatta benämn-

ingar (se Bijvoet & Fraurud 2006:8). Svendsen och Marzo (2015:61–62, 79; 

jfr Svendsen & Røyneland 2008:68; Marzo 2014) visar hur media använder 

vissa beteckningar oavsett om de uppskattas av användarna själva eller inte. 

De ser dock att användares inställning till en (potentiellt nedsättande) benämn-

ing som ”kebabnorsk” kan skifta över tid – från avståndstagande till delvis 

accepterande. Svendsen och Marzo (s. 65–67) lokaliserar också en brist-

diskurs och en monolingvistisk norm. Talare av förortsförankrat tal fixeras 

och beskrivs exempelvis som oförmögna att variera sitt språk och få ett jobb, 

och de tillskrivs endast ett sätt att tala (s. 78–80). Dessutom anses användarna 

tala en undermålig norska (s. 66, 70; se även Aarsæther 2010:122–124), vilket 

Svendsen och Marzo (2015:78) vänder sig emot. 

Något som sammanfattningsvis framkommer ovan är att beskrivningar och 

benämningar av förortsförankrade talspråkspraktiker rymmer en ideologisk 

dimension (se t.ex. Stroud 2004a; Jonsson 2007, 2018; Milani & Jonsson 

2012, 2018; se vidare 3.5, 3.6). Förhållningssättet hos en del forskare, 

däribland Rampton (2011a) och Jonsson (2018), är som nämnts att undvika 

platsanknytning i valet av benämningar. Fastän förortsslang inte uteslutande 

hörs i mångspråkiga förortsområden (se Quist 2012:266–267) ser andra ett 

behov av att synliggöra talspråkets förortsförankring (se t.ex. Bijvoet & 

Fraurud 2016; Bijvoet 2018; Bijvoet och Senter 2021). Hur jag själv resonerar 

i frågan utvecklas vidare i kapitel 4.  

2.1.2  Karaktärisering 

En karaktärisering av hur förortsförankrat talspråk i svensk kontext kan låta 

riskerar, vilket också har framkommit ovan, att bli både förenklande och 

reducerande. Årman (2018:55) skriver: ”As with any register there exists no 
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single hegemonic conceptualization of Förortssvenska in Sweden”. Vissa 

igenkännliga drag presenteras ändå nedan. Presentationen ska dock varken ses 

som heltäckande eller representativ för alla som använder förortsförankrat 

talspråk.  

På svenska förekommer vissa uttal som kan signalera att en talare har för-

ortsbakgrund, såsom bakre sje-ljud (se Kotsinas 1994b:145) och ett markerat 

tremulerande r-ljud i både betonad och obetonad ställning (Bodén 2011:44). 

Också affrikativor i ord som chilla och checka hörs (s. 43). Ett prosodiskt 

utmärkande drag är en staccatoartad språkmelodi eller talrytm som kan upp-

levas som ”stötig” (se Kotsinas 1994a:94; 1994b:145; Bijvoet & Fraurud 

2013:380; Young 2014:2–3, 2019). Den beskrivs som en effekt av att 

svenskans normenliga längdskillnad mellan betonad och obetonad stavelse 

reduceras (Bodén 2011:44; Young 2014:25; se även Kotsinas 1994b:145). 

Young (2014:34) visar att denna staccatorytm kan associeras med egenskaper 

som tuff och hård. Det hörs även en, i relation till så kallad ”mellansvensk 

standard”, oförväntad förlängning av slutstavelse som kombineras med 

stigande ton (se Kotsinas 1994b:145; Bodén 2011:42; Bijvoet 2018:147; 

Bijvoet & Senter 2021:172–173; jfr Harris 2006:110–11 i engelsk kontext).  

Några för den förortsförankrade danskan igenkännliga drag har studerats 

av bland andra Quist (2000, 2012), Maegaard (2010) och Hansen och Pharao 

(2010). Maegaard (2010:194–195) urskiljer ett antal uttalsdrag hos ungdomar 

som hen benämner ”foreign boys” respektive ”foreign girls”. Dragen fördelar 

sig ojämnt efter kön och består bland annat av ett tonlöst r-ljud och ett dentalt 

s-ljud. Hansen och Pharao (2010:80, 87–89) registrerar därtill att det finns en 

avsaknad av danskt stød, och att skillnaden mellan lång och kort stavelse följer 

samma mönster som i förortsförankrad svenska, det vill säga att den är 

reducerad. Därutöver uppmärksammas vissa prosodiskt särskiljande drag 

avseende stigande och fallande ton (s. 92–93).  

I ett etnografiskt arbete bland unga i Köpenhamnsmiljö urskiljer Quist 

(2012) vad hen kallar fonetiska och lexikala resurser. Quist (s. 283) ser, i en 

jämförelse mellan killar med så kallad ”etnisk dansk” och killar med ”ut-

ländsk” bakgrund, en tendens till ökat bruk av affrikativor hos några av 

killarna med så kallat ”etniskt dansk” bakgrund. Förhållandet skiljer sig 

därmed från det som har beskrivits för svenskan (se Bodén 2011:43). 

Ett exempel på svensk forskning som har fokuserat på strukturella aspekter 

av språket är Ganuzas studie (2008) av V3-konstruktioner (XSV, icke-inver-

sion, rak ordföljd) i tal hos unga med förortsbakgrund (jfr Svendsen & 

Røyneland 2008:74; Wiese 2009:787). Ganuza (2008:140–141) visar att även 

om V3-konstruktioner förekommer i tal bland unga med förortsbakgrund är 

den syntaktiska konstruktionen inte så vanlig som tidigare har anförts. Som 

mest uppgår användningen av V3 till cirka 10 % i Ganuzas material.  

Opsahl och Nistov (2010, 2014) har också intresserat sig för avsteg från 

V2-normen, men då i norsk kontext. De (2010:57) visar att avsteg förekommer 

i intervjuer med ”multietnolektala” ungdomar, men allra främst i konver-
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sationer mellan ungdomarna (jfr Ganuza 2008). Ungas flerspråkiga möten och 

kontaktnät ses som centrala, och inom dem kan ”multietnolektala” drag 

komma att fungera som symboliskt kapital (Opsahl & Nistov 2014:106–108; 

se vidare 3.7). V2-avsteg är, enligt Opsahl och Nistov (2014:111), inte ett 

resultat av ”språkliga brister”, även om L2-drag kan spela en indirekt roll som 

input (jfr Wiese 2009:787).  

Förortsförankrat tal i tyskspråkiga kontexter – kallat till exempel 

Kiezdeutsch eller ”Türkendeutsch” – har uppmärksammats av bland andra 

Androutsopoulos (2001), Kallmeyer och Keim (2003) och Wiese (2009). 

Wiese intresserar sig bland annat för avsteg från V2-normen (s. 787). Hen (s. 

790, 795) menar att motiven till att använda Kiezdeutsch (som hen beskriver 

som lingvistiskt ”reducerad” eller i något fall ”lingvistisk ekonomisk”) är 

pragmatiska. ”Multietnolekter” ses som ”target languages themselves” som 

kan nyttjas för att uttrycka lokal identitet (s. 790). 

I svenskspråkig kontext har användningen av reflexivt pronomen (sig, sin, 

sitt och sina) och personligt pronomen (hans, hennes, dess och deras) under-

sökts bland unga i flerspråkiga storstadsmiljöer. Flerspråkig bakgrund och 

ung ålder framhålls som två faktorer som kan leda till en ökad andel avsteg 

från standardspråksnormer (Tingsell 2007). En annan typ av normavsteg har 

studerats av Prentice (2010) och Prentice och Sköldberg (2010). De fokuserar 

på hur unga i flerspråkiga skolmiljöer använder konventionaliserade flerords-

kombinationer. Studien visar bland annat att det förekommer modifiering och 

nybildning bland flerspråkiga ungdomar. 

Lexikogrammatiska konstruktioner – såsom användningen av sån (Ekberg 

2011) och diskurspartiklar i form av ba, liksom och typ (Svensson 2009, 2011) 

– har också undersökts i svenska, flerspråkiga miljöer. Diskurspartiklar, eller 

diskursmarkörer, har även studerats i Norge. Opsahl (2009:222) visar hur tal 

bland unga i mångspråkiga miljöer karaktäriseras av ett antal sådana – 

däribland wallah (eller walla, wolla) i betydelsen ”jag svär” eller ”jag lovar 

(på Gud)”. Det används för att betona sanningshalten i och ge eftertryck åt det 

som sägs (Opsahl 2009:228; jfr Quist 2012:266–267 i dansk kontext; Andro-

utsopoulos 2001:6 i tysk). Wallah är, kan tilläggas, vanligt förekommande 

också i talet hos ungdomarna i föreliggande studie (se 6.3).  

2.1.3 Sociala aspekter – värdetillskrivning och attityder 

Föreliggande studie har tydligast beröringspunkter med forskning som allra 

främst tar fasta på sociala aspekter av språk. Eckert (1989) kartlade tidigt 

sambandet mellan språkliga val och iscensättning av grupptillhörighet bland 

amerikanska high school-ungdomar. Hen (s. 2–4, 69) såg bland annat att 

skillnader i språkbruk hos skolinriktade jocks och mer oppositionella burnouts 

inte korrelerade med föräldrars klasstillhörighet. Skillnaderna framstod i 

stället ha sin grund i tillhörigheten till de olika ungdomsgrupperna. Eckert 
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rörde sig inte inom specifikt flerspråkiga miljöer, men hens etnografiska 

ingång till ungas språkanvändning är likväl intressant för föreliggande studie.  

För att rikta blicken stadigare mot förortsförankrade talspråkspraktiker kan 

det konstateras att de är igenkännliga både för människor i och utanför för-

orter. Bijvoet och Fraurud (2013) har i svensk kontext visat att personer – både 

med och utan mångspråkig förortsbakgrund – geografiskt placerar talare med 

förortsbakgrund i just mångspråkiga förorter. Bijvoet och Fraurud (s. 387) ser 

dock att förmågan att differentiera förortsförankrat tal från ”all möjlig svenska 

med något utländskt” är lägre bland personer som inte har anknytning till 

flerspråkiga miljöer (jfr Christensen 2010:220).  

Igenkännligheten är grunden för den värdetillskrivning som diskuteras av 

bland andra Stroud (2004a:199–201), Jonsson (2007:97–99, 2018:320–322) 

och Jonsson och Milani (2012:44–46). De visar hur talare av så kallad ”rinke-

bysvenska” kan essentialiseras som grupp. De språkliga benämningarna kan, 

enligt Jonsson (2018:321), bli en ”icon for ethnic Otherness” (se Irvine & Gal 

2000:37–38; Gal 2006:181; se vidare 3.5, 3.6). Även Bijvoet och Fraurud 

(2013) visar att det förekommer vissa negativa attityder gentemot förorts-

förankrat tal. Talet associeras exempelvis med egenskaper som mindre ord-

entlig, intelligent och trevlig, medan en mer standardnära svenska genererar 

motsatta beskrivningar (s. 384–385; jfr Bijvoet 2018:158–162). Tillskriv-

ningen av tänkta egenskaper är dock inte entydig. En och samma egenskap 

kan uppfattas som såväl positiv som negativ beroende av sammanhang, och 

forskningsdeltagares syn på olika egenskaper kan variera (se Bijvoet & Frau-

rud 2015).  

I Danmark har, som tidigare nämnts, Køge- och Amagerprojektet genom-

förts. Køge-projektet är ett longitudinellt projekt, som studerar språk-

utveckling bland dansk-turkisktalande barn och unga (Madsen m.fl. 2013:2–

3). Amagerprojektet har en lingvistisk etnografisk ingång (s. 4–5), varför 

forskningen inom det delar flera teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

med föreliggande projekt. Bland annat problematiseras språk som ett 

sammanhållet och avgränsat fenomen utifrån ett socialkonstruktivistiskt och 

dynamiskt perspektiv (Madsen m.fl. 2013:2; Møller & Jørgensen 2013:25).  

Madsen, Møller och Jørgensen (2010; se även Jørgensen 2010, 2012; 

Møller & Jørgensen 2012, 2013; Madsen 2013; Møller 2016) intresserar sig 

för språkideologiska frågor i dansk kontext. De fokuserar på den enregistre-

ringsprocess som förortsförankrat tal är inbegripen i och till vilka värden talet 

knyts (se vidare 3.3). Med ett etnografiskt förhållningssätt visar Madsen med 

flera (2010:88) hur ett antal tjejer iscensätter identiteter genom att nyttja vissa 

uttalsdrag och ord som generellt associeras med, eller indexerar, ”street 

language” – ibland också kallat ”perker” (s. 90, 100–101). ”Perker” är, för-

klarar Madsen (2013:121), ursprungligen en nedsättande benämning för 

invandrare, som av ingruppen själv ibland används som en social kategori som 

markerar minoritetsstatus (jfr ”blatte”, Jonsson 2007; Lacatus 2007:80–83). 
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Den knyts, enligt Hyttel-Sørensen (2015:69), till föreställningar om etnicitet 

och språk och kontrasteras mot den sociala kategorin ”majoritetsdansk”.  

Som lingvistisk benämning associeras ”perker” av unga med gatukultur, 

tuffhet, ungdom, maskulinitet och positionen gangster (Madsen 2013:131, 

134, 137; Hyttel-Sørensen 2017:61, 67; jfr Doran 2004:117; Ag & Jørgensen 

2012:530). Talspråket ”perker” anses passa bland vänner och syskon, men inte 

i kommunikation med vuxna (Møller & Jørgensen 2013:34; jfr Aarsæther 

2010:113–114). Det kan användas bland annat för att distansera sig från det 

mer standardnära integrert och dess associationer till ”finkultur”, lärare, 

akademi, auktoriteter och vuxna. Integrert associeras därutöver också med ett 

ljusare röstläge och en lugnare attityd (Madsen 2013:123; Møller & Jørgen-

sen 2013:32; jfr Doran 2004:114–116; Aarsæther 2010:119–121). Utifrån de 

värden som tillskrivs integrert och ”street language” resonerar Madsen (2013) 

och Møller och Jørgensen (2013) i termer av hög och låg.  

Møller och Jørgensen (2013:36–37) konstaterar att det bland unga med 

förortsbakgrund finns en bred språklig repertoar och en medvetenhet om vilka 

sätt att tala som kan fungera när och var (s. 38–39). Av observationer och 

deltagares metalingvistiska kommentarer framgår exempelvis att ”street 

language” undviks i kommunikation med lärare, utom när man är arg (Madsen 

m.fl. 2010:96, 105; se även Møller & Jørgensen 2012:8–9). Dock visar Hyttel-

Sørensen (2017:53) att vissa talspråksdrag associerade med förorter kan 

användas också i samtal med lärare, men att slangord reserveras för kamrat-

gruppen.  

”Street language eller ”perker” kan också nyttjas för att undvika en position 

som nerd, vilket framgår av Madsens studie (2011) av förortsförankrade ungas 

konstruktion av positionen som ”icke-nerdig” elev (jfr Hyttel-Sørensen 2017:

60–61). Madsen (2011:64) visar hur ett antal killar – vars förortsförankrade 

språkliga repertoar kan förknippas med en icke-akademisk orientering (jfr 

t.ex. Jonsson 2007:98–100, 2018:320–321) – iscensätter positionen som elev 

genom att investera i skolarbete och samtidigt nyttja förortsförankrade 

språkliga resurser i form av ”perker”. 

2.1.4 Språk, tillhörighet och identitet  

Språk, tillhörighet och konstruktioner av identitet är, som också till viss del 

har framgått ovan, ett högst närvarande intresse i forskningen om förorts-

förankrat tal. Språk kopplas till (föreställningar om) bland annat klass, kön, 

etnicitet och sexualitet (se t.ex. Cameron 1992; Cameron & Kulick 2003; Snell 

2019). Rampton (2006:273–275) visar exempelvis hur några ungdomars 

klassmedvetenhet omsätts språkligt. Ungdomarnas tal ligger närmare eller 

längre från språkliga standardnormer beroende på samtalssituation. De 

använder också språkliga stilar som associeras med personer med annan klass-

tillhörighet än deras egen – så kallad stylization eller crossing (se vidare 3.4). 

Klassperspektivet har emellertid hamnat något i skymundan bakom förkla-
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ringsmodeller som i större utsträckning fokuserar på etnicitet, uttrycker 

Rampton (muntl. 2019-07-02). 

Botsis med flera (2020) behandlar dock frågan om klass kopplad till 

användning av förortsförankrat tal, som i deras artikel omnämns Ortensven-

ska. Till skillnad från flertalet andra forskare undersöker de hur ungdomar – 

både med och utan förortsbakgrund – som går på en så kallad högstatusskola 

positionerar sig språkligt genom att använda förortsförankrat tal. De visar 

bland annat att unga utan förortsbakgrund använder Ortensvenska tillsam-

mans med förortsförankrade vänner, vilket utmanar bilden av den prototypa 

talaren och fixerade föreställningar av plats (place). En av studiens deltagare 

kommenterar dock att talets ton (tone) skiljer sig mellan talare med och utan 

förortsbakgrund (s. 11). Botsis med flera synliggör att det råder en instabilitet 

i – den ofta upplevt stabila – relationen mellan förort och förortsförankrat tal. 

I stället för att prata om platseffekter i geografiskt vid mening, såsom hela 

förorter, läggs fokus på hur vissa av skolans utrymmen etnifieras och språkligt 

differentieras.  

Deltagare med förortsbakgrund förmedlar att de, utöver sin förortsförank-

rade repertoar, behöver ha tillgång till en ”ordentlig svenska” (”proper Swe-

dish”), då en ”ordentlig svenska” uppfattas signalera kompetens (Botsis m.fl. 

2020:10). Det råder (delvis) skilda språkliga villkor för dem som är uppvuxna 

med Ortensvenska och dem som inte är det. Den senare gruppen tycks 

exempelvis kunna ta del av förortsindexerade språkliga praktiker på såväl ett 

lekfullt som ironiskt sätt, utan att få sin klasstillhörighet eller kompetens 

ifrågasatt. Den förra gruppen uttrycker i stället att deras användning av 

Ortensvenska sker strategiskt, det vill säga i sammanhang där de inte behöver 

visa studiemässig kompetens och känner sig trygga (s. 6, 10–12). 

Ortensvenska kan dessutom användas ironiskt av unga från socioekonom-

iskt överordnade områden. Dessa unga kan, enligt Botsis med flera (2020:12) 

nyttja förortsförankrat tal som annars associeras med socioekonomisk under-

ordning, utan att få sin klasstillhörighet eller kompetens ifrågasatt. Botsis med 

flera (s. 8) hör också att Ortensvenska inte begränsas till samtal med ”vardag-

ligt innehåll”, utan även förekommer i samtal om akademiska framgångar. Att 

förortsförankrad svenska används i samtal om akademisk framgång har, skriv-

er artikelförfattarna, inte tidigare uppmärksammats inom forskning om för-

ortsindexerad svenska. 

Tillhörighet kopplad till plats, i den vidare bemärkelsen förort, studeras av 

Aarsæther med flera (2015:250). Sambandet mellan språk, plats (place) och 

identitet kan, enligt dem (s. 255–256), beskrivas som ”a dialectical relation-

ship between a physical place and a meaningful human space”. De poängterar 

att en plats formas och struktureras genom språkanvändning, men att platsen 

också inverkar på människors sätt att tala. Språket har således ett slags ”dubbel 

funktion” i konstruktionen av plats och känslan av tillhörighet. Ungdomarna i 

Aarsæther med fleras studie (s. 268–269) kopplar contemporary urban 

vernacular (se Rampton 2011a) till vissa mångspråkiga, etniskt heterogena 
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områden. För unga som är uppvuxna i de områden talspråket associeras med 

kan talet fungera som ett redskap för att iscensätta ”sig själv”. Dock menar 

Aarsæther med flera (2015:268) att det inte föreligger något ”ett till ett-

förhållande” mellan språk och etnicitet. Sättet att tala kopplas snarare till plats 

och klassaspekter kan också ha relevans.  

Stæhr (2010:152) ser, i dansk kontext, att etnicitet kan fungera som en 

resurs hos förortsförankrade killar. Etnicitet har betydelse i killarnas fram-

ställning av sig själva, och detta även om de inte har besökt föräldrarnas 

tidigare hemland. Killarna rör sig i en diasporatillvaro, och säger att de i vissa 

fall snarare identifierar sig som urbana killar från Danmark än som tydligt 

förankrade i föräldrarnas tidigare hemländer och kulturer (jfr Nørreby 2015:

157, 216–217).  

Också Harris (2006) studerar betydelsen av etnicitet, men i London-

ungdomars identitetsarbete. Utifrån ett anti-essentialistiskt förhållningssätt 

undersöks det som Hall beskriver som ”new ethnicities” och ”cultures of 

hybridity”. Begreppen syftar på hur individer rör sig och tar till sig nya 

kulturella normer och språk. Rörelsen skapar nya diasporaidentiteter som 

individer måste navigera mellan (s. 3–5; jfr Hall 1992:310). De etniciteter som 

ungdomarna iscensätter är dynamiska och bygger på åtminstone tre så kallade 

”strängar” (strands) – en lokal, en global-traditionell och en global-samtida 

(Harris 2006:112). Språkliga praktiker är inbegripna i iscensättningen av etni-

citet. Ungdomarna i Harris studie (s. 93, 99–101) uppger själva att de talar 

slang, men har med ett undantag – innit (isn’t it) som associeras med londonsk 

arbetarklass – svårt att ge exempel på vad som karaktäriserar den.  

Engblom (2004) och Kahlin (2008) har i svensk kontext studerat hur olika 

kategoriseringar förhandlas fram i ungdomars samtal. I Engbloms studie 

(2004:83) framgår att pronomenet vi, som i ”vi invandrare” eller ”vi sven-

skar”, kan fungera både inkluderande och exkluderande beroende på grupp-

tillhörighet. Självpåtagna kategoriseringar som ”invandrare” kan ses om en 

resurs för att skapa samhörighet (s. 85–87). Men Engblom (s. 189) visar 

samtidigt att ungdomar kan göra motstånd mot etnifiering genom frågor och 

kommentarer som utmanar det någon sagt (jfr Kahlin 2008:176). Kahlin 

(2008:40–43, 184–185) visar vidare hur ungdomar demonstrerar sin individ-

ualitet och framställer sig som självständiga i relation till sin omgivning. 

Kategoriseringar utifrån etnisk tillhörighet diskuteras även av Nørreby 

(2015) vid studiet av hur den unga Jamil identifierar sig. Det framgår att Jamil 

orienterar sig mot såväl det lokala (”danska”) som mot det globala (jfr Harris 

2006:112). I vissa fall distanserar sig Jamil språkligt från det lokala genom att 

inte införliva sig själv i benämningen ”danskar”, utan i stället positionera sig 

som ”perker” (s. 213, 216). ”Perker” refererar således både till en lingvistisk 

praktik och en identitetsposition. Nørreby (s. 216–217) diskuterar hur faktorer 

utöver etnicitet, såsom vissa språkliga resurser och hemmahörighet i det 

mångspråkiga området Amager, har relevans för Jamils identitetskonstruktion 

som ”perker”. 
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Liksom Harris (2006) och Nørreby (2015) studerar Christensen (2010:209) 

kopplingen mellan språk och etnicitet. Hen gör det hos unga i skolmiljöer i 

Köpenhamn och Aarhus. Miljöerna beskrivs som ”ethnically mixed” och ”all-

Danish”. Unga från skolor som kategoriseras som ”all-Danish” har svårare att 

uppfatta ”ethnic speech”, vilket kan ses som en konsekvens av etnisk och 

social segregation (s. 220; jfr Bijvoet & Fraurud 2013:387). Christensen 

(2010:224) konstaterar också att ”ethnic speech styles” i Aarhus och Köpen-

hamn liknar varandra, men samtidigt är förankrade i lokala talgemenskaper. 

Doran (2004) bedriver forskning om kopplingen mellan etnicitet och språk 

i franskspråkig kontext. Hen (s. 96–98, 104–107, 114–116) visar att använd-

ningen av verlan – en förortsförankrad franska – kan skapa och uttrycka 

solidaritet med ett ”vi”, och signalera ett avståndstagande från samhällelig 

överordning. Verlan betecknar, liksom tidigare nämnda ”perker”, både en 

lingvistisk praktik och en position som är möjlig att inta för användarna. 

Viktigt för dem Doran (s. 117) möter är att tala och positionera sig som 

”lagom” mycket verlan. Det framgår hos Doran, liksom hos flera andra forsk-

are (se t.ex. Jonsson 2007:98–100, 2018:321; Opsahl 2009:238–239; Madsen 

2013:131; Kasselias Wiltgren 2014:60–61; Hyttel-Sørensen 2017:28–29), att 

förortsförankrat tal främst kopplas till iscensättningar av maskulinitet. Detta 

trots att talet används av både killar och tjejer (se t.ex. Madsen m.fl. 2010; 

Quist 2012:266–267; Madsen 2013:133). 

Unga tjejers identitetsskapande har studerats av bland andra Almér (2011:

64–65), som visar hur flerspråkiga tjejer intar olika identitetsstilar (s. 185–

187). En deltagare beskrivs som normorienterad, vilket innebär att fokus 

riktas mot andras normativa förväntningar (s. 186–188). Andra beskrivs som 

informationsorienterade, och deras resonemang karaktäriseras av komplexitet 

och större självanalys (s. 188–190). Tjejers identifikationer har i svensk, 

förortsförankrad kontext också studerats av Andersson (2003). Frågor om kön, 

sexualitet och rasism aktualiseras i hens studie. Könsblivande beskrivs som 

en lärprocess (s. 100). I tjejernas berättelser framkommer att de upplever sig 

ha ett snävare handlingsutrymme i skolan än killar har (s. 168). Andersson (s. 

124) ser även att det finns förväntningar på, och ett slags påbjuden modell för, 

hur unga kvinnor bör agera avseende exempelvis föräktenskapliga relationer 

och giftermål, men att denna modell står under förhandling. 

2.1.5 Hiphop som identitetsmarkör 

Intresset för hiphop är något som förenar många unga med förortsförankring 

(se Opsahl 2009:238–239; se även Cutler & Røyneland 2015:147–150; 

Hyttel-Sørensen 2017:36, 49). Det gäller också flera av deltagarna i före-

liggande undersökning. Inom svensk hiphop hörs ofta en användning av ett 

mångspråkigt slanglexikon, som har skapats och nu ständigt utvecklas av 

(framför allt) personer med förortsbakgrund (se Bijvoet & Fraurud 2016:20–

22). Slangen kan användas i resurskrävande verbala dueller, rituella skymf-
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ningar eller battles, vilka ofta utförs på kul (Labov 1972:297, 307, 321; 

Jonsson 2007:117–119; Hyttel-Sørensen 2017:67). Användningen har också, 

konstaterar Jonsson (2007:261–263), inslag av ord som anses ”förbjudna”, 

vilka vuxna från skolpolitiskt håll4 önskar stävja. Ett förbud beskrivs dock av 

Jonsson (s. 269) som riskabelt.  

Opsahl och Røyneland (2016) diskuterar hiphopens eller rapens ställning i 

mångspråkiga, norsktalande miljöer (jfr Knudsen 2010; Sernhede 2007 i 

svensk kontext). Unga rappare knyter enligt Opsahl och Røyneland (2016:45) 

an till den globaliserade subkultur hiphopen utgör, för att uttrycka sådant som 

upplevs som relevant i den lokala omgivningen. Från början framfördes text-

erna på amerikansk engelska, men numera används också norska. Hiphopen 

skänker, enligt Opsahl och Røyneland (s. 46), legitimitet till det ”multi-

etnolektala” tal som den ofta framförs på. De (s. 48) menar att den också kan 

fylla ett pedagogiskt syfte i skolarbeten om språklig variation.  

Stæhr (2010) studerar, som ovan nämnts, hur olika identiteter iscensätts 

bland unga killar (jfr t.ex. Berns & Schlobinski 2003). Hen (2010:80–81) visar 

hur hiphopen kan bidra till en iscensättning av en ”gangsteridentitet” med 

nordamerikansk hiphop som förlaga. Men den kan också bidra till en rap-

identitet som av deltagarna beskrivs som ”seriös” och argumenterande, och 

som inte behöver utesluta skolambitioner.  

Bucholtz (1997) synliggör den instabilitet som omgärdar positioner och 

identiteter (jfr Jaspers 2005, 2008). Hen beskriver hur unga, vita personer kan 

positionera sig på ett sätt som vanligen associeras med personer som rasifi-

eras: ”borrowed blackness”. Bucholtz (1997:1–2) diskuterar detta ”lån” i 

termer av appropriering, och att ”lånet” ofta motiveras av ett intresse för svart 

hiphop-kultur (jfr Cutler 1999:435; Bucholtz 2011:117–119). Såväl språk som 

klädstil involveras i iscensättningen av ”borrowed blackness”. Språkligt kan 

iscensättningen ta sig uttryck i vita personers användning av drag associerade 

med AAVE – ”African American vernacular English” (s. 119–121). De 

försöker framställa sitt närmande till AAVE som autentiskt, även om andra 

jämnåriga inte nödvändigtvis uppfattar det så (s. 138). Etnicitet har nämligen, 

visar Hyttel-Sørensen (2017:42), betydelse för om någon ska uppfattas som 

en ”autentisk talare” av förortsförankrat tal.  

                               
4 Det generella bruket av ”förbjudna” ord och hiphopens specifika textinnehåll intresserar inte 
endast skolan. (Ansett) problematiska maskulinitetsideal diskuteras även i andra samhälls-
instanser och inom hiphopen själv, där feministiska perspektiv utvecklas och tar allt större plats 
(se Berggren 2014). 
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2.2 Forskning om språklig ”rörlighet” 

Förortsförankrade språkliga resurser innefattar ”språklig rörlighet”. Det inne-

bär bland annat att användare ibland nyttjar språkliga resurser som vanligen 

associeras med andra positioner och grupper (se t.ex. Quist 2012:349; 

Rampton 2009). Rampton (1995, 2001, 2006, 2009, 2011a) har ägnat betyd-

ande uppmärksamhet åt språkliga praktiker där talaren ”lånar” någon annans 

röst, och använder begreppen stylization och crossing för denna typ av 

överskridande språkliga praktik (2009:152–153; jfr Bucholtz 1997; Jaspers 

2005, 2008; Jonsson 2007:110; se vidare 3.4). Syftet med praktiken kan, enligt 

Rampton (2009:152), vara att utmana förväntningar, inbjuda till igenkänning, 

positionera sig själv och andra samt uppmuntra till respons. I allt detta krävs 

en medvetenhet om vad olika sätt att tala signalerar, vilka värden sätten knyts 

till och i vilka syften de kan användas (se Rampton 2011b:1239–1241; jfr 

Rampton 2006).  

Madsen och Svendsen (2015:227) konstaterar att stylization ofta involverar 

stereotypa iscensättningar av etnicitet, men att också andra sociala indelning-

ar, såsom klass, aktualiseras (jfr Rampton 2009:165–167). Rampton (2011b:

1246) framhåller likaså betydelsen av klasstillhörighet – bland annat i sin 

tidigare refererade redogörelse för hur ungdomar i London rör sig mellan så 

kallad ”posh English” och cockney (s. 1239–1241; jfr Rampton 2006).  

Även Jaspers (2005, 2008) uppmärksammar, i belgisk kontext, hur talare 

rör sig utanför en i sammanhanget förväntad och påbjuden repertoar. Hen 

fokuserar på killars ”ordningsstörande” beteende i skolmiljö (jfr Jonsson 

2014, 2015). Beteendet har bland annat inslag av vad Jaspers (2005:280) 

kallar ”doing ridiculous”, som innebär att skolans tämligen snäva regler för 

uppförande och språkanvändning utmanas. Hen (s. 281–282, 285) urskiljer en 

”underdog discourse” som går på tvärs med myndigheters strävan mot homo-

genisering och synliggör språklig tvetydighet och inautencitet.  

Jaspers (2014) undersöker även hur lärare kan orientera sig mot språkliga 

praktiker som vanligen associeras med elever. På en språkligt heterogen skola, 

med en tydlig ”Dutch-only rule” (s. 376–377), uppmärksammar hen hur en 

lärare använder stiliserade språkliga resurser som går utanför de institutionellt 

traditionella. Lärarens stilisering synliggör den språkliga komplexitet som 

finns i skolan och bidrar till en förhandling av den. Genom hens ”över-

trädelser” – i form av stiliseringar av franska, ”bruten nederländska” och 

förortsförankrat tal – framgår vad som anses vara ett ”korrekt” och ”inkorrekt” 

språkbruk enligt skolans policy (s. 386–387; jfr Åhlund & Aronsson 2015a:

15–16).  

Också Androutsopoulos (2001) studerar språklig rörlighet bort från ett mer 

standardnära talspråk mot ett förortsförankrat. Hen (s. 21) konstaterar att 

språkliga ”lån” från så kallad ”Türkendeutsch” påverkar standardtalares 

sociolingvistiska medvetenhet. Via media kommer standardtalare i kontakt 

med för dem tidigare okända samtalsstilar, vilket kan bidra till utökade språk-
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liga resurser och möjligheter till crossing. På liknande sätt som exempelvis 

Madsen och Svendsen (2015:227) ser Androutsopoulos (2001:17) att medialt 

influerad crossing kan vara ”grounded on negative ethnic stereotypes”. 

”Lånen” är kontextuellt förankrade och kan involvera en ”joking modality” 

eller användas vid ”refusing or rejecting”, ”playful aggression” och ”sexual 

commenting”. Talare av standardnära tyska uppger att ”Türkendeutsch” kan 

användas för ”oseriösa ändamål”. För ”seriösa ändamål” säger de däremot att 

en övergång till ”Türkendeutsch” är otänkbar (s. 15).  

I det nationsöverskridande projektet Negotiating Discourses of Inheritance 

and Identities in Four Multilingual European Settings, presenterat av Black-

ledge och Creese (2015:171), studeras flerspråkiga ungas förhandlingar av arv 

(inheritance) och tillhörighet (belonging) (se vidare 3.9). Blackledge och 

Creese (s. 176–177) lyfter, liksom ovannämnda Bucholtz (1997) och Jaspers 

(2005, 2008, 2014), frågan om autenticitet i relation till språkliga ”över-

skridanden”. Förhandlingar om autenticitet sker både i och utanför klass-

rummet, däribland på Facebook där en majoritetsdansk kille använder lånord 

som associeras med förortsförankrat tal (Blackledge & Creese 2015:178–

179).  

Blackledge och Creese (2015:179) ser användningen som ett exempel på 

polylanguaging – en praktik där språkanvändarna utnyttjar alla de språkliga 

resurser som står dem till buds (Jørgensen 2008:163; se även Møller & Jørgen-

sen 2013). Polylanguaging synliggör autenticitetens relativa karaktär, då 

sådant som ses som autentiskt i ett sammanhang inte behöver göra det i ett 

annat. Den överskridande praktiken beskrivs som vanligt förekommande 

bland flerspråkiga unga, men inte som ”free-for-all” (Blackledge & Creese 

2015:179, 181). 

Liksom ”inomspråkliga” praktiker studeras flerspråkighet som ett rörligt 

fenomen. Jørgensen (2005) ser exempelvis att dansk-turkisktalande unga 

nyttjar språkliga resurser som går utöver dessa avgränsade språk genom poly-

languaging. Ibland görs detta på ett stiliserat sätt (Jørgensen 2003:2–3, 

2005:393, 2008:163). Därigenom utmanas den traditionella beteckningen 

tvåspråkig, och även en förgivettagen enspråkighetsnorm som upprätthålls av 

bland annat skolan (Ag & Jørgensen 2012:536–537; se även Blommaert 2010; 

Karrebæk 2013:357–358; Canagarajah 2019). 

Karrebæk (2013) visar hur dansk-/turkisktalande barn förhåller sig till en 

dansk enspråkighetsnorm. Hen (s. 357–358) problematiserar danskans hege-

moniska status inom skolsystemet (se även Ag & Jørgensen 2012:531–533), 

vilken bland annat tar sig uttryck i ett ifrågasättande av och ett tillbakadraget 

ekonomiskt stöd till modersmålsundervisning (se även Ag 2010:54; Møller & 

Jørgensen 2013:24; Daugaard 2015:15–16; jfr Spetz 2014:49–51 i svensk 

kontext). Karrebæk (2013:364–466) visar hur lärare kan osynliggöra elevers 

flerspråkiga resurser. Som en konsekvens kan eleverna själva internalisera en 

enspråkighetsnorm och i vissa fall reagera negativt på användningen av språk-

liga resurser utöver danska (jfr Haglund 2005:91–92).  
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I en longitudinell studie undersöker även Møller (2016) hur dansk-/turkisk-

talande unga förhåller sig till en enspråkighetsnorm (monolingvistisk norm). 

Vid sju års ålder dominerar minoritetsspråket turkiska i samtal mellan del-

tagarna. De har ännu inte anammat den isärhållande föreställningen om att 

prata ett språk i taget (s. 287, 290). Som något äldre (10–11 år) är deras språk-

användning flexiblare med rikare inslag av överskridande och polyspråkande. 

Samtidigt har deltagarna utvecklat en större medvetenhet om språknormer (s. 

291, 293). Denna utveckling fortskrider därefter, och vid cirka 25-års ålder 

polyspråkar deltagarna i störst omfattning (s. 296–297). De nyttjar alltså sina 

flerspråkiga resurser mer som unga vuxna än som barn. Men samtidigt finns 

hos de unga vuxna en stor medvetenhet om normer som betonar enspråkighet 

eller ”dubbel enspråkighet” – det vill säga ett isärhållande av språkliga resurs-

er som förknippas med ”det ena” respektive ”det andra” språket (s. 283–284, 

300–301; se även Jørgensen 2010:145). 

Ag (2010) studerar flerspråkighetens betydelse för tre tjejer. Hens studie 

visar hur tjejerna använder språkliga resurser i både inkluderande och exklud-

erande syfte (s. 74–75). Danska fungerar, enligt Ag (s. 62), som en ”dom-kod” 

och minoritetsspråk som en ”vi-kod”. Deltagarna benämner minoritetsspråk 

de praktiserar som ”mitt språk” (s. 64–65; jfr Harris 2006:101–102). I 

föräldrars berättelser om barnens språkanvändning urskiljer Ag (s. 58–60) en 

instrumentell och en integrativ motivation. Danska knyts till instrumentella 

värden och ses som en förutsättning för skolframgång. Språk utöver danska 

knyts i stället till integrativa värden som är viktiga för deltagarnas anknytning 

till släkt.  

Otterup (2005) och Eliaso Magnusson (2015) är ytterligare två forskare 

som har intresserat sig för hur unga själva upplever sin flerspråkighet. Otterup 

(2005) studerar språkets roll för identitetsskapande. Det framgår att även om 

svenska språket har kommit att bli det ”starkaste” språket, uppfattar de ung-

domar Otterup intervjuar flerspråkigheten som en oproblematisk del av sin 

identitet (s. 228). Ungdomarna är också odelat positivt inställda till sin fler-

språkighet (s. 218–219).  

Flerspråkighet hos unga talare av suryoyo och svenska studeras av Eliaso 

Magnusson (2015, 2020). Hen (2015:12; se vidare 3.7) intresserar sig för i 

vilka sammanhang flerspråkigheten tillskrivs värde. Det värde flerspråkig-

heten tillskrivs är kontextuellt (s. 18–19). I majoritetsspråkssammanhang ses 

inte flerspråkigheten nödvändigtvis som värdefull. Flera av deltagarna är 

ändå, som i Otterups studie, positivt inställda till sin flerspråkighet och 

uttrycker att de kan känna stolthet över den. Flerspråkigheten tillskrivs dock 

ett värde i minoritetsspråkssammanhang, där den bidrar till en känsla av 

kollektiv samhörighet. Men begränsad förtrogenhet med suryoyo och assyri-

ers/syrianers historia kan bidra till en känsla av att hamna i kollektivets periferi 

och till dubbel marginalisering (s. 22, 26). 



 31 

2.3 Etnografiska perspektiv på svensk skolmiljö  

Etnografisk och etnografiskt inspirerad forskning om ungas språkliga prakt-

iker, identitetsskapande och positionering har i flera fall genomförts i svensk 

skolmiljö. En del av forskningen intresserar sig specifikt för pedagogiska och 

didaktiska frågor. Då skolan ger möjlighet att möta ungdomar, och studera 

deras livsvillkor och vardagliga interaktion, präglas andra studier av ett mer 

generellt intresse för sociala aspekter av ungdomsliv. 

I forskning i och om skolan framträder bilden av en etnifierad skolmiljö. 

Den påverkar på olika sätt elevers självuppfattning, relation till skolan och 

vidare deras framtidsutsikter. En skolas elevsammansättning har dessutom 

visat sig ha betydelse för dess anseende; en stor andel elever med utländsk 

bakgrund kan, visar Gruber (2007:71–72), upplevas problematisk för skolan 

och påverka dess rykte i negativ riktning (jfr Kasselias Wiltgren 2014:216–

217). Från skolans sida kan en strategi för att bryta stigmatiseringen vara att 

”bekämpa bilden med en ny bild” (Bunar 2001:148). Men om inte de generella 

socioekonomiska villkoren förbättras i förortortsområden blir detta svårt, 

påpekar Bunar (a.a.). Dock finns exempel på skolor som inte ”nödvändigtvis 

behöver avspegla sitt upptagningsområdes status och rykte” (s. 149, kursiv i 

original).  

 Bunar (2001:147) förklarar att det pågår två parallella processer i den 

etnifierade skolan; skolungdomar ska både bli något och någon. Men sam-

tidigt har unga i förortsområden ”fråntagits den självklara rätten eller 

möjligheten att bli något” och detta på grund av ”samhällets kategoriseringar 

och sämre utgångspunkter” (a.a.). Runfors (2009) menar, på liknande sätt som 

Bunar, att möjligheten att definiera sig själv är beskuren hos unga med ut-

ländsk bakgrund. Bland lärare finns, enligt hen (s. 108), en tendens att försöka 

”mejsla fram svenskheten” hos ”invandrarbarn”, vilket framför allt sker 

genom språket.  

Runfors (2009:116) uppmärksammar en ”olikhetsblindhet” eller ”color-

blindness”. Den medför en homogenisering i skola och samhälle som elever 

ibland gör motstånd mot (jfr Haglund 2005:91–93; Engblom 2004:189; 

Jonsson 2015; Lundberg 2015:191, 197–198). Olikhetsblindheten och den 

påföljande homogeniseringen leder till en uppdelning av eleverna i två 

grupper: de som har och de som inte har tillgång till majoritetsspråk och maj-

oritetskultur. Den omvända tendensen fragmentarisering – att gruppers 

särdrag lyfts fram i vissa avseenden – finns emellertid också, och kombi-

nationen av dessa båda resulterar i att ojämlikheter tenderar att förklaras 

utifrån kulturella skillnader. Runfors (2009:107–109) ser visserligen att det 

finns en vilja från skolans sida att inte särskilja elever utifrån bakgrund, men 

att särskiljanden likväl sker. 

Haglund (2005:91–93) uppmärksammar likaså tendensen att förbise den 

kulturella och språkliga diversifiering som elever representerar (color-blind-

ness). Vissa lärare framställer elevers flerspråkighet, kulturella bakgrunder 
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och etniska tillhörigheter som ett hinder för skolmässig framgång och intar en 

så kallad ”Swedish only-hållning” (s. 108). Förbiseendet av elevernas bak-

grunder och språkliga resurser – så kallad mainstreaming – kan resultera i att 

flerspråkiga elever upplever att språkliga resurser utöver svenska inte är 

värdefulla och därmed inte använder dem (s. 91–92; jfr Norberg Brorsson & 

Lainio 2015). Osynliggörandet av elevers språk och bakgrund, och betoningen 

av ”svenskhet”, kan också bidra till ett slags stolthetens motdiskurs (Haglund 

2005:364). Alternativt kan elever i högre grad komma att positionera sig i 

enlighet med föreställningar och upplevelser av ”otherness” och marginali-

sering (s. 91–92). 

Uttryck för och innebörder av etnicitet, nationalitet och flerspråkighet 

undersöks av Kasselias Wiltgren (2014:5, 32–33). Hen (s. 52) ser att det finns 

en flerspråkig kreativitet hos högstadieungdomar med förortsbakgrund, och 

ibland även hos lärare (jfr Jaspers 2014). Det finns dock unga som införlivar 

en enspråkig standardnorm och undviker lokalt förortsförankrad svenska. En 

”ren” svenska – med ungdomarnas egen beteckning – eftersträvas i vissa fall. 

Ett lokalt språkbruk kan emellertid också ses som en resurs för att visa stolthet 

och tillhörighet (Kasselias Wiltgren 2014:53, 59).  

Ovannämnda Gruber (2007) är ytterligare en forskare som fokuserar på 

skolans förhållningssätt till kategorin etnicitet. Gruber (s. 192) konstaterar att 

högpresterande elever i lägre grad verkar kategoriseras som ”invandrarelever” 

i skolans skillnadskonstruktion, där vissa positioner laddas med vissa före-

ställningar. Hen (s. 145, 158) visar hur skolpersonal önskar framställa sig som 

toleranta i den meningen att majoriteten ska tolerera minoriteten. Konceptet 

tolerans, och även mångkultur, utgår således från ett ”vi-” och ett ”dom-

tänkande” (jfr Ålund & Schierup 1991; Åhlund & Jonsson 2016).  

Också Jonsson (2007:77–79) visar hur skolan kan göra skillnad på elever 

genom att exempelvis förutsätta att eleverna har ett annat kommunikations-

språk än svenska i hemmet och en annan nationstillhörighet än svensk. Till-

sammans med Åhlund beskriver hen (Åhlund & Jonsson 2016:169–171; se 

vidare 3.8) hur en från skolans håll välvillig ambition att skapa ”kulturella 

mötesplatser”, och uppmuntra andraspråkselever att representera ”sin” kultur, 

kan skapa eller spä på upplevelser av ”otherness”. Det kan också osynliggöra, 

eller rent av omöjliggöra, elevers erfarenheter av ”dubbla tillhörigheter” och 

”mellanförskap”. 

Kategorier som etnicitet och kön ”tvinnas samman”, enligt Gruber (2007:

164–166), varför en intersektionell, sambeaktande förståelse av dem blir nöd-

vändig (se Crenshaw 1989; de los Reyes m.fl. 2005:25–27; Yuval-Davis 

2006:200; Gruber 2007:19; Kahlin 2008:28–30; Carbado m.fl. 2013). Den 

sammansatta positionen ”invandrartjej” förefaller exempelvis generera 

positivare attityder än ”invandrarkille” från lärares sida. Generellt ser Gruber 

(2007:183) att konstruktioner av ”invandrarkillar” i högre grad kopplas 

samman med skolans praktiker och sammanhang, medan konstruktioner av 
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”invandrartjejer” snarare utgår från ”skolpersonalens idéer om svensk jäm-

ställdhet”.  

Jonsson (se t.ex. 2007:98–100, 2014; 2018:321) har i sin forskning till stor 

del fokuserat på förortsförankrat tal och konstruktioner av maskulinitet, som 

förortsförankrade talspråkspraktiker ofta associeras med. Liksom hos Hag-

lund (2005) och Gruber (2007) ovan framkommer hos Jonsson (2007:90–92) 

hur skolan använder elevers kulturella bakgrunder – ibland i kombination med 

den könade positionen kille – som förklaringsgrund för normbrytande 

beteenden. En ”invandrarkille” kan exempelvis associeras med en oppositio-

nell inställning till skolan (Jonsson 2014; jfr Gruber 2007:183), och även med 

en användning av sexistiskt språkbruk (Jonsson 2007:98–100). Positionen 

”invandrarkille” relevantgörs inte endast av skolan, utan också av de förorts-

förankrade killar Jonsson (2007) möter. Genom förortsförankrade språkliga 

praktiker – som av användarna i studien benämns ”invandrarspråk” eller ett 

”eget språk” – visas tillhörighet till en grupp och till mångkulturella förorter 

(s. 111).  

I sin studie av genuskonstruktion bland gymnasietjejer visar även Am-

björnsson (2004) hur kategoriseringar samverkar. Genus skapas exempelvis i 

relation till klass, sexualitet och etnicitet. Egenskaper som anses eftersträvans-

värda i konstruktionen av femininitet är, visar Ambjörnsson (s. 57), måttfull-

het, kontroll, inlevelseförmåga, tolerans och empati. Hen ser att det är tjejer 

med medelklassbakgrund som har makten att definiera och förkroppsliga 

dessa egenskaper. Tjejer ur arbetarklassen beskrivs i stället i motsatta termer, 

såsom stökiga, grova i munnen och sexuellt utlevande (s. 54–55). Ambjörns-

son (s. 244) påtalar hur icke-rasifierade personers vithet görs neutral och blir 

till ”en avsaknad av färg”, vilket medför att det är ”invandrarna” som sticker 

ut (se vidare 3.9).  

2.4 Talspråksforskning i klassrumsmiljö 

En klassrumsstudie med talspråksfokus har genomförts av Palmér (2008). I 

den studeras gymnasiets svenskämne på yrkesprogram, och olika muntliga 

kulturer urskiljs (s. 180–181). Palmér (s. 101–103) visar hur lärare kan inta 

olika roller eller positioner vid elevers muntliga framställning. Enligt Palmér 

(2008:23, 121) evaluerar dock läraren ofta elevernas insatser utifrån ett trad-

itionellt klassrumsmönster i form av en IRE-struktur (initiering, respons, 

evaluering). Läraren intar i detta traditionella klassrumsmönster en bedömar-

roll (s. 106–107). Klassen kan ibland utgöra en hänsynstagande publik under 

klasskamraters muntliga aktiviteter, men samma hänsynstagande är inte lika 

givet vid lärares genomgångar. Klasskamrater är, visar Palmér (2008:121–

123), inte heller alltid stöttande mot varandra. Genom exempelvis andras fniss 

och gäspningar kan en elevs talutrymme beskäras. 
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Åhlund och Aronsson (2015b) studerar samkonstruktion, eller multiparty 

accomplishment, i klassrumsinteraktion på språkintroduktion, en skolform för 

nyligen invandrade elever i gymnasieåldern. Avseende tillgången till svensk-

språkiga resurser har eleverna i deras studie lite gemensamt med elever som 

är födda i Sverige eller har invandrat tidigt, vilket gäller för deltagarna i 

föreliggande studie. Likväl är Åhlunds och Aronssons iakttagelser intressanta, 

då de visar hur elever korrigerar varandras språkliga val, ibland med inskott 

från en lärare. Skratt kan exempelvis fungera korrigerande i kamratgruppen, 

genom att rikta uppmärksamhet mot språkliga normbrott (s. 69–71).  

Även stylization och samtalsdeltagares reaktion på sådan ”språklig rörlig-

het” undersöks av Åhlund och Aronsson (2015a). De (s. 14–15, 23) visar att 

stylization – här översatt till stilisering – ofta är en kollaborativ språklig 

aktivitet som kan fungera som en gemenskapande resurs i svenska som andra-

språksklassrum. I diskussioner om vad som uppfattas som ”bra” respektive 

”dålig” svenska stiliserar elever vardagliga svenska ord och uttryck. Det tolkar 

Åhlund och Aronsson (s. 15–16) som ett avståndstagande från det som ses 

som inkorrekt, och som en legitimering av standardnära talspråk. Talspråk 

associerat med mångspråkiga förorter stiliseras bland annat med ord som abo5, 

sho bre och brorsan. Stiliseringen synliggör att förortsförankrat talspråk inte 

anses höra hemma i en klassrumsdiskurs (s. 19–21). 

Bellander (2010) undersöker avslutningsvis hur en- och flerspråkiga ung-

domar uttrycker sig under lektioner och raster i skolan och även under olika 

fritidsaktiviteter. Hen (s. 143–144) observerar att lektioner kan innefatta aktiv-

iteter som inte är direkt skolrelaterade, men som ändå införlivas i dem. En 

deltagare i hens studie ägnar exempelvis en lektion innehållande självständigt 

arbete – där eleverna förväntas ta eget ansvar för sitt lärande – till att prata i 

mobiltelefonen. Deltagaren orienterar sig på så vis bort från det pågående 

skolrelaterade arbetet som hen upplever som meningslöst. 
 
 

 

                               
5 Deltagarna i föreliggande studie föredrar stavningen abow. Eftersom stavningen inte är norm-
erad (på svenska) väljer jag härefter att följa deras stavningsrekommendation. 
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3. Teoretiskt ramverk  

I föreliggande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Det tämligen 

breda ramverket har utvecklats successivt under forskningsprocessen. Bland 

annat har riktningen lingvistisk etnografi, som presenteras nedan, anammats 

efter hand. Min blick på det material som har växt fram under fältarbetet är 

det som har lett till det ramverk som presenteras nedan. Forskningsprocessen 

har därigenom inneburit en rörelse från empiri mot teori (jfr Daugaard 2015). 

I det fältarbete som jag har genomfört har jag därmed inte intagit några 

bestämda, teoretiska förhållningssätt. Dessa har i stället utvecklats under, och 

framför allt efter, tiden för fältarbetet.  

Rörelsen från empiri mot teori har resulterat i att ramverket består av en 

sammansättning av olika teoretiska riktningar, varav några är närliggande och 

andra befinner sig längre ifrån varandra. Det breda, framvuxna ramverket 

består nu vid arbetets slut av teorier hämtade från främst språkvetenskap, 

etnografi, sociologi, genusvetenskap och urbana studier, vilka tillsammans 

hjälper till att förklara denna studies diversifierade material.  

3.1 Lingvistisk etnografi  

Föreliggande sociolingvistiska studie har en etnografisk utgångspunkt. Etno-

grafisk forskning går i stort ut på att studera meningsskapande i kontext. Den 

går, mycket kortfattat, ut på att fånga människors ”livsvärldar” – det vill säga 

människors omgivande miljö, de handlingar som utförs i den och de effekter 

handlingarna ger (Simon & Dippo 1986:197–198; Maegaard & Quist 2005:

52; Griffin & Museus 2011:16–17; Kvale & Brinkmann 2014:46). Männi-

skors meningsskapande, det vill säga ”hur vi [människor] i en viss situation 

gör vår verklighet begriplig”, studeras (Almqvist m.fl. 2008:11). Det menings-

skapande, som Almqvist med flera beskriver som ett görande, innefattar såväl 

individuella, sociala6 som institutionella aspekter (s. 14). Att mening är något 

människor gör – och inte endast känner eller har – poängteras också tydligt 

av Gee (2015). Mening skapas, enligt hen, när människor förhandlar med 

varandra i olika sociala sammanhang (s. 27), och blir därför ”something we 

do”, och inte ”something we memorise once and for all” (s. 24).  

                               
6 Jfr intersubjectivity/shared meaning (van de Pol m.fl. 2010:276). 
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För att få fatt i deltagares livsvärldar och meningsskapande krävs att den 

etnografiskt inriktade forskaren befinner sig bland forskningsdeltagarna, och 

att hen rör sig mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv – emic–etic (se t.ex. 

Duff 2002:293–294). Denna rörelse innebär att forskaren antar ett deltagar-

perspektiv och samtidigt håller analytisk distans (Rampton 2007:590–591). 

Ett sådant förhållningssätt till deltagarna och fältet – det vill säga det sociala 

och spatiala utrymme som skapas genom forskarens avgränsningar (Quist 

2012:101) – kan bidra till en beskrivning med både bredd och djup (se thick 

description, Geertz 1973).  

Mer specifikt tar föreliggande undersökning sin utgångspunkt i teoretiska 

och metodologiska ansatser som har formulerats inom den riktning som har 

kommit att benämnas lingvistisk etnografi (LE). Med avstamp i det kritiska 

perspektiv som tidigare formulerats inom bland annat den textorienterade rikt-

ningen New Literacy Studies, började forskare rikta uppmärksamheten mot 

talspråklig interaktion (Daugaard 2015:33; jfr Hammersley 2007:689). Den 

lingvistiska etnografin antog sedan sin nuvarande form under början av 2000-

talet (se Rampton m.fl. 2004), med forskare som Creese och Rampton i för-

grunden (Daugaard 2015:32). Det är, enligt Rampton (2007:585), dock inte 

möjligt att tala om något paradigmskifte, utan lingvistisk etnografi ska ses som 

ett möte mellan två etablerade forskningsgrenar. Potentialen i lingvistisk etno-

grafi ligger just i detta möte mellan lingvistikens analytiska ramverk och etno-

grafins reflexiva förhållningssätt (Creese 2010:139–140). 

I en välciterad passage skriver Rampton (2007:596): ”ethnography opens 

linguistic up” och ”linguistics […] ties ethnography down”. Något förenklat 

innebär detta att lingvistisk etnografi kan bidra med ett reflexivt förhållnings-

sätt i lingvistikens kunskapsproduktion och samtidigt ta intryck av ling-

vistikens (striktare) förhållningssätt till data. Karrebæk (2011:75–76) fram-

håller dock att det inte finns några garantier för att så sker. Såväl lingvisten 

som etnografen kan arbeta utifrån oönskade förhållningssätt till det undersökta 

fältet. Mötet mellan lingvistik och etnografi resulterar därmed inte per auto-

matik i ett kritiskt förhållningssätt; ett kritiskt förhållningssätt är snarare ut-

fallet av forskarens reflexivitet och medvetenhet om vad de olika disciplinerna 

kan bidra med (se Blommaert 2007a:682).  

Mötet har i vilket fall bidragit till ett ökat fokus på talspråk som en dyna-

misk och föränderlig resurs, och till skillnad från i vissa (tidigare) socioling-

vistiska undersökningar ges kontexten en mer framträdande roll (Blommaert 

& Bulcaen 2000:448–449; Rampton 2007:588). Ett skifte har också skett – 

från mer övergripande, makro-orienterade studieobjekt till ett mindre, kon-

textuellt förankrat fokus. Skiftet motiveras av att betydelser, positioner och 

identiteter förhandlas fram i en kontext (Bucholtz 2002:538; Bucholtz & Hall 

2005:597). Lingvistisk etnografi skiljer sig på så sätt från mer traditionell 

variationslingvistik, som i högre grad intresserar sig för hur språket varierar 

på en övergripande nivå och hur variationen korrelerar med vissa utom-
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språkliga variabler och kategorier, vilka väljs ut på förhand (Bucholtz & Hall 

2005:591; Maegaard & Quist 2005:42; Eckert 2012:88–90).7  

Maegaard och Quist (2005:70) framhåller att det emellertid inte föreligger 

någon motsättning eller uppgörelse mellan traditionell sociolingvistik och den 

sociolingvistik som intresserar sig för hur betydelser framförhandlas i kontext. 

Den etnografiska ansatsen bör i stället betraktas som ett utvecklande komple-

ment till mer kvantitativt inriktade förhållningssätt. 

Rampton (2007:585) poängterar i vad som kan beskrivas som den ling-

vistiska etnografins programförklaring: ”The contexts for communication 

should be investigated rather than assumed”. Betydelser skapas, enligt Ramp-

ton, genom deltagares handlanden, förväntningar och repertoarer, vilka gör sig 

bra att studera etnografiskt. Vidare betonar hen att mening och betydelse skap-

as i ”specific social relations, interactional histories and institutional regimes” 

(jfr Blommaert 2010:37–38).  

Rampton (2007:590–592) förklarar också att det så kallade partikulära 

intresset inom lingvistisk etnografi – det vill säga ett intresse riktat mot ett 

avgränsat interaktionellt sammanhang – sällan resulterar i mer allomfattande 

”comprehensive ethnographies”. Sådana har tidigare annars varit en målsätt-

ning inom antropologiska och etnografiska studier. Lingvistisk etnografi re-

sulterar i stället oftare i mer ämnesorienterade, ”topic-oriented”, etnografier.  

Det partikulära intresset till trots uttrycker Rampton (2007:585) att ”analy-

sis of the internal organisation of verbal (and other kinds of semiotic) data is 

essential to understanding its significance and position in the world.” Häri-

genom uttrycks en ansats att koppla deltagares kontextuellt förankrade (språk-

liga) resurser till något större – till och med till ”the world”. Tydligt urskiljbara 

avgränsningar görs därigenom inte mellan mikro- och makronivå (jfr Heller 

2001a:230–232, 2011:12). För även om lokala sammanhang är unika i någon 

mening är de också strukturerade i relation till omgivande förhållanden 

(Blommaert 2007a:682; Karrebæk 2011:13).  

Copland och Creese (2015) använder metaforen ”inbäddning” för att 

beskriva hur det lokala och det globala förhåller sig till varandra. De uttrycker 

att situerade handlingar – det vill säga sådana handlingar som kan beskrivas 

som tydligt förankrade i det omgivande och pågående sammanhanget (se Lave 

& Wenger 1991:32–33) – är ”embedded in wider social contexts and structu-

res” (Copland & Creese 2015:13). Situerade handlingar blir därmed inte 

möjliga att studera hierarkiskt.  

                               
7 I Eckerts framställning (2012) av sociolingvistikens arbetssätt beskrivs forskningen i tre olika 
vågor, ett val av metafor som antyder att det inte är frågan om några vattentäta skott mellan 
arbetssätten. Också i variationslingvistiska studier förekommer att kategorier, såsom kön, 
problematiseras (se t.ex. Sundgren 2002). Det är möjligen därför mer rättvisande att tala om en 
gradskillnad än en artskillnad när det kommer till hanteringen av olika kategorier.  
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3.2 Språksyn 

Språk som generellt fenomen kan beskrivas som människans redskap i upp-

rättandet och tolkningen av en social ordning och i produktionen av kunskap, 

erfarenhet, sociala aktiviteter och preferenser (Ochs 1997:407). Inom ling-

vistisk etnografi är en central utgångspunkt att språk är dynamiskt, fragmen-

terat och präglat av ambivalens och rörlighet (se Blommaert 2010:28–31, 

2013:4–6; Rampton 2011b:1236; Daugaard 2015:34). Språk ses som konstru-

erade i relation till varandra, och inte som några tydligt avgränsade entiteter 

(Creese & Blackledge 2015:29–30). Hållningen kan spåras till bland andra 

Hymes (1973:65–66) som menar att kommunikation inte kan likställas med 

kommunikativa praktiker på ett särskilt och avgränsat språk, såsom ”the Eng-

lish language”. Den sortens generella benämningar osynliggör språkets varia-

bilitet och förankrar benämningar som språk och dialekt i historiska skeenden. 

Konsekvensen av det blir bland annat att de språkliga förhandlingar som 

ständigt pågår även i dag hamnar i skymundan (se vidare 3.5, 3.6).  

Medan andra forskningsriktningar ibland kan sträva efter att ge övergrip-

ande och förenklande beskrivningar bejakar lingvistisk etnografi komplexi-

teten i språkliga möten. Benämningar som superdiversity, polycentricity och 

hybridity används för att synliggöra denna komplexitet,8 och ord som ”fluid” 

och ”unstable” får beskriva den svårfångade språkliga tillvaron (se t.ex. Blom-

maert 2007a:682, 2007b:118–120, 2013:4–6, muntl. 2019-07-05; Rampton 

2011b:1237; Blommaert & Rampton 2012:7–9.; Rampton m.fl. 2015:32). 

Språk är, som Hymes (1973:60) tidigt uttryckte det, ”in large part what users 

have made of it”.  

3.3 Språkliga resurser, register och indexikalitet 

I enlighet med det resonemang som förts ovan blir det mer fruktbart att tala 

om språkliga resurser än om exempelvis språkbehärskning eller kompetens 

inom avgränsade nationalspråk (Blommaert & Rampton 2012:11). Daugaard 

(2015:61–62) förklarar att språkliga resurser inte är ”noget, den enkelte sprog-

bruger på ett givet tidspunkt enten besidder og eller ikke besidder”. De 

beskrivs bättre som en aktiveringsbar potential som kan brukas i ett samman-

hang och som pekar mot olika kontextuella förhållanden (a.a.). Resurserna blir 

därmed rörliga och kontextaktiverade. De ges, enligt Quist (2012:93–94), 

social betydelse när de brukas inom ett sammanhang och kombineras med 

andra resurser som smak, preferenser och så vidare i fråga om till exempel 

klädstil och musik. Madsen (2013:119) förklarar i liknande anda att ”speakers 

in practice draw on their collective linguistic repertoires of resources to 

achieve their communicative aims in a given situation”. Hen påpekar att denna 

                               
8 För en kritisk diskussion av så kallad ”academic branding”, se Pavlenko (2018). 
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språkligt kollektivistiska och situationellt förankrade orientering är påtaglig 

bland unga i urbana miljöer.  

Quist (2012:258) använder begreppet sociolingvistisk resurs, som syno-

nym till språklig resurs. Hen kontrasterar det mot begreppet sociolingvistisk 

variabel. Sociolingvistisk variabel kan, enligt Quist (s. 261), användas i 

studiet av ”variation der reflekterar allerede konstituerede kategorier”, medan 

sociolingvistisk resurs tar fasta på hur kategoriseringar, förhållanden och 

preferenser upprättas genom språkliga praktiker. Studiet av sociolingvistiska 

resurser – härefter språkliga resurser – blir sålunda partikulärt inriktat (Mae-

gaard & Quist 2005:46; Rampton 2006:55).  

När olika språkliga resurser och språkdrag uppfattas höra samman, och 

därigenom blir igenkännliga och benämnbara som olika sätt att tala, kan de 

beskrivas som språkliga register (Gal 2006:181; Blommaert 2007b:117). 

Dessa register skapas, organiseras, differentieras och ges social mening gen-

om enregistreringsprocesser (processes of enregisterment) (Agha 2003:231). 

Agha (a.a.) beskriver enregistrering som ”processes through which a linguistic 

repertoire becomes differentiable within a language as a socially recognized 

register of forms”. Resultatet av enregistreringsprocesser blir, som framgår av 

citatet, olika igenkännliga, mönsterbildande och differentierbara språkliga 

register som uppfattas som (relativt) stabila av språkbrukare (Blommaert 

2007b:117, 2010:37–38).  

På ett registerkontinuum där informellt och formellt utgör två poler ses 

exempelvis ett mer kontextreducerat språk som mer skolspråkligt och formellt 

(se Cummins 2000). På gruppnivå framgår att föräldrarnas utbildningsnivå har 

betydelse för elevers och studenters tillgång till skolspråk, och hur de social-

iseras in i och identifierar sig med olika skolpraktiker (se Bernstein 1972:473, 

480; Bourdieu & Passeron 1990:73–74; Lea & Street 1998; Gee 2015). För-

hållandet har bland annat uppmärksammats inom New Literacy Studies – som 

ovan nämnts en riktning som har haft inflytande över det kritiska perspektivet 

inom lingvistisk etnografi. Skolspråk är en beteckning som vanligen hänvisar 

till skriftspråkspraktiker. I den aktuella studien undersöks muntlig interaktion, 

men jag menar att begreppet också kan vara användbart i studiet av 

talspråkliga skolpraktiker – inte minst avseende språkets kontextreducerade 

och mer kontextbundna aspekter.9 

Upplevelsen av stabilitet hos register som exempelvis skolspråk eller 

förortsförankrat tal hänger samman med att språkliga register anknyter till 

historiska processer och kopplas till vissa talare och viss status (Blommaert 

2010:37–38). Ochs (1992:338, min kursivering) uttrycker dessutom att ”[p]art 

                               
9 Bernsteins tidigare lanserade begrepp (1972:474–477) restricted och elaborated code har 
beröringspunkter med det Cummins beskriver. I det första fallet avses kommunikation med en 
begränsad syntaktisk flexibilitet, vilken främst nyttjas i sociala sammanhang där deltagarna 
känner varandra väl. I det andra fallet avses kommunikation där möjligheterna till variation är 
utökade. De olika koderna utvecklas främst genom det sociala sammanhanget och har, enligt 
Bernstein (s. 475), inte mycket att göra med talarens språkliga färdigheter. 
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of the meaning of any utterance (spoken or written) is its social history, its 

social presence, and its social future”. Hen tar således hänsyn till att mening 

också skapas genom människors framåtblickande strävan efter att positionera 

sig själva på vissa sätt genom språk (jfr Hymes 1973:63–64). 

Møller och Jørgensen (2012:3) beskriver språkliga register som ”a frozen 

moment in an ongoing registerment”. Att mönsterbildande och ”frusna” reg-

ister över huvud taget kan skapas och urskiljas handlar i grunden om att det 

finns variation i individers och gruppers språkliga orientering, och även en 

medvetenhet om variationens sociala innebörder och betydelser (Silverstein 

2003:212–214; Bucholtz & Hall 2005:598–600). För individen handlar det 

således om att positionera sig genom att omsätta denna medvetenhet i praktik 

och göra språkliga val och bortval (se Silverstein 2003:212–214; Doran 2004:

95–96; Bucholtz & Hall 2005:598–600). 

Upplevt stabila register kopplas alltså samman med en tänkt talare eller 

grupp genom en enregistreringsprocess. Registren kan vidare kopplas till vissa 

(förmodade) egenskaper och en värdetillskrivning kan ske. Denna koppling 

kan analyseras och beskrivas med utgångspunkt i indexikalitet. Grundlägg-

ande för indexikalitet är att det i en kontext alltid etableras betydelser som går 

utöver de explicit uttryckta. Det kräver en gemensam tolkning av deltagarna i 

ett samtal, och i denna tolkning blir deras bakgrundskunskaper viktiga (Gum-

perz 1972:22–23; Collins 2011:408; Erickson 2011:400; Rampton m.fl. 2015:

24–25).  

Indexikalitet utgör vidare en genomgripande aspekt av meningsskapande. 

Med hänvisning till Gumperz (1968:43) framhåller Collins (2011:411) att 

social mening uppstår genom uppfattningen att det finns en regelbunden och 

genomgående koppling mellan språk och en social ordning. Språkbrukares 

medvetenhet och kunskap om denna koppling kan beskrivas som indexikal 

medvetenhet (Silverstein 2003:212).  

Indexikal medvetenhet, i form av förtrogenhet med benämnbara register, 

nyttjas bland annat för att peka mot något utanför språket självt. Det innebär, 

som ovan nämnts, att språkbrukare kopplar sätt att tala till vissa (förmodade) 

egenskaper och tillhörigheter och använder de kopplingarna i olika kommuni-

kationssituationer (Silverstein 1985:222–223; Ochs 1997:411; Irvine & Gal 

2000:37; Blommaert 2010:38). Så kan exempelvis en rik användning av V3 

på svenska indexera inlärare eller andraspråkstalare. I kombination med 

vissa drag och resurser som beskrivs i följande text kan ordföljden också 

indexera förortsförankring och olika därmed associerade tillhörigheter och 

egenskaper (se Milani & Jonsson 2012:44–46; Bijvoet & Fraurud 2013:384–

385; se vidare 6.2).  

Genom att språkbrukare upprättar kopplingar mellan sätt att tala och en 

tänkt talare skapas också indexikal mening eller innebörd (indexical meaning). 

Silverstein (2003:195) beskriver indexikal mening som en konsekvens av hur 

talaren orienterar sig mot det aktuella sammanhanget och hur hen förhåller sig 

till (språkliga) sociala konventioner. Blommaert (2007b:115) förklarar vidare 
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indexikal mening som ”meanings that connect discourses to contexts and in-

duce categories, similarities and differences within frames10, and thus suggest 

identities, tones, styles and genres that appear to belong or to deviate from 

expected types”. Individer kan alltså förväntas iscensätta identiteter genom att 

nyttja vissa stilar (styles) och genrer. Hur olika språkdrag och register index-

eras utgår därmed från vissa (relativt) vedertagna förväntningar på individer 

och grupper, vilket gör indexikalitet till ett värdeimpregnerat fenomen.  

Den sociala ordning människor skapar genom bland annat språk bygger, 

som ovan nämnts, på vissa organiserade mönster. Indexikalitet blir därför ett 

strukturerande fenomen som formerar indexikalitetsordningar (indexical ord-

ers) (Silverstein 2003:212–214; Blommaert 2010:37). Enligt Silverstein (a.a.) 

sker struktureringen utifrån tre nivåer eller grader. Något schematiskt kan 

graderna beskrivas som följer. Den första graden knyter igenkännbara register 

till talare med en viss (uppfattad) social och/eller geografisk tillhörighet. Ett 

exempel på första gradens indexikalitet är att frikativa (surrande) i-, y- och r-

ljud framför allt knyts till talare i Stockholmsområdet med en viss socio-

ekonomisk tillhörighet. På den andra graden utvecklas sedan kopplingen 

mellan register och en tänkt talare, som utifrån sin språkanvändning förväntas 

besitta vissa egenskaper. För att fortsätta exemplet kan användaren av frika-

tivor, som redan har placerats i Stockholm och förmodas vara socioekonom-

iskt välmående, tillskrivas egenskaper som statusmedveten och -orienterad (se 

Silverstein 2003:212–214).  

På den tredje graden sker slutligen ett slags befästande av föregående 

processer (Silverstein 2003:212–214; jfr Rabb 2016:40–42). Tredje gradens 

indexering innebär därmed att kopplingen mellan frikativor och geografisk 

och social tillhörighet förstärks och förankras djupare i språkbrukares index-

ikala medvetenhet. Med det sagt är det förstås inte så att endast stockholmare 

i en viss socioekonomisk situation använder frikativa i- y- och r-ljud; ljuden 

återfinns i flera dialekter och bland människor med olika socioekonomisk bak-

grund. Men indexikalitet bygger på tämligen stabila associationer och uppfatt-

ningar om språk, vilka inte nödvändigtvis avspeglar språkets föränderliga och 

svårfångade karaktär.  

Att kategorisera olika register enligt Silversteins tregradiga nivåindelning 

(2003) görs inte utan svårigheter. Omtolkningar av kopplingen mellan register 

och den tänkta talaren kan ske, och kategoriseringar kan utvidgas eller snävas 

av (Agha 2003:232; Blommaert 2007b:117; Rabb 2016:41). Jag vill ändå 

framhålla, och senare utveckla, att de förortsförankrade talspråkspraktiker 

som uppmärksammas i föreliggande studie är indexerade i hög grad. De är 

                               
10 Begreppet frame ingår i Goffmans mikro-etnografiska perspektiv, ett perspektiv med rele-
vans för lingvistisk etnografi. Begreppet avser de kommunikativa, meningsskapande ramar som 
omgärdar ett socialt sammanhang, vilka samtalsdeltagare förhåller sig till i valet av språkliga 
resurser (Goffman 1986; jfr Blommaert 2007b:128). I föreliggande undersökning används 
kontext som övergripande term för det sociala sammanhang som på olika sätt kan strukturera 
och reglera förutsättningarna för interaktion. 
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både igenkännliga och associerade med vissa egenskaper och sociala och 

rumsliga förhållanden (jfr Stroud 2004a:199–200; Bijvoet & Fraurud 2013:

383–385; Madsen 2013:120; Bijvoet 2018:169).  

På grund av den värdetillskrivning som sker kan indexikalitet påverka 

talare såväl positivt som negativt. Positivt är det vanligen för dem som (själv-

valt) befinner sig i ett språkligt sammanhang som uppbär ett slags överordnad 

status – negativt för dem vars register möter skepsis och kanske till och med 

stigmatiseras (Blommaert 2007b:117). Status är emellertid ett kontextbundet 

fenomen, och även om indexikalitet må ha en kraftfull inverkan på hur språk-

liga praktiker uppfattas (Collins 2011:411) är processerna knappast determi-

nerande för individers sätt att tala (Bucholtz & Hall 2005:598–600). Språkliga 

val, påminner Butler (2006 [1999]:33), kan dock inte betraktas som helt fria, 

då individer alltid befinner sig inom något slags reglerande system (jfr Gum-

perz 1972:16; Bourdieu 1977:78). Uttrycket språkliga val bör fortsättningsvis 

därför inte tolkas som om det står individen helt fritt att välja hur hen pratar – 

åtminstone inte utan att möta vissa reaktioner och kanske även sanktioner.  

I samtal med forskningsdeltagare i föreliggande studie framkommer till 

exempel reaktioner som kan följa på sådana språkliga val som går utanför ett 

reglerat och legitimerat system. Ett exempel är det till synes negativt konno-

terade participet ”svennefierad”. Det beskriver en person som genom språk 

och yttre presentation uppfattas distansera sig från sådana uttryck som för del-

tagarna indexerar förortsförankring (jfr försvenskad, Johansson & Hammarén 

2013:148–149; se även Doran 2004:115; Jaspers 2008:98). En sådan (upp-

fattat) distanserad position uppskattas inte riktigt av deltagarna, och genom 

kritiska kommentarer upprättas och upprätthålls den typ av reglerande system 

som Butler (2006 [1999]:33) beskriver (jfr Bucholtz & Hall 2005:594–595). 

3.4 Stylization, crossing och kodväxling 

De språkliga konventioner och föreställningar som har behandlats ovan kan 

utmanas. Detta kan bland annat ske om en talare använder kända och socio-

kulturellt etablerade språkliga repertoarer, som vanligen associeras med soci-

ala tillhörigheter och egenskaper som talaren själv inte förväntas ha eller har 

(Coupland 2001:350). Med ett citat hämtat från Bakhtin betonar Coupland att 

individers tal alltid är ”filled with others’ words, varying degrees of otherness 

or varying degrees of ʻour-own-ness,’ […]” (Bakhtin 1986:89 i Coupland 

2001:345). Coupland använder benämningen stylization för att synliggöra hur 

denna språkliga praktik kan tänja på och utmana tillskrivna associationer. Att 

som forskare beakta och förhålla sig till denna ”andras närvaro” i talspråket 

utmanar, enligt hen (2001:349), ”assumptions […] about the naturalness of 

speech and about how it is owned and voiced”. Studiet av stylization innebär 

därigenom ett studium av språkets dialogiska, polyfona och samkonstruerande 

karaktär (se a.a.).  
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 Rampton (2009:152–153) använder, som behandlats i föregående kapitel 

(2.2), begreppet stylization och även crossing för den typ av språklig praktik 

där talaren, så att säga, ”lånar” någon annans röst. Skillnaden mellan de två 

begreppen är enligt Rampton (a.a.) att crossing utmanar språkliga gränsdrag-

ningar – upprättade utifrån föreställningar om olika sociala och etniska till-

hörigheter – i högre utsträckning än vad stylization gör. Anledningen är att de 

språkliga resurser och register som nyttjas vid crossing kan sägas ligga längre 

ifrån talarens ”egna”. Crossing har därmed större potential att utmana makt-

ordningar och positioner och innebär därför ett större socialt risktagande för 

den som utför praktiken. 

Rampton (2009:165) menar att ovannämnda språkliga rörlighet går utöver 

en klassisk performance, då en sådan kan föra tankarna till en iscensättning 

av ”a fairly well delineated persona”. Stylization och crossing hänvisar i stället 

till praktiker av mer tillfällig, kontextuell karaktär som talaren i större ut-

sträckning kan gå in och ut ur under pågående samtal. Rampton (s. 152–153, 

163) lyfter i sammanhanget frågorna ”why that now?” och ”by what right?” 

och pekar på ”lånens” kontextaktiverade och kontextsensitiva aspekter (jfr 

style-switching, Hymes 1975:66–67; Jaspers 2005:292).  

De begrepp som Rampton (2009) använder relaterar i viss utsträckning till 

det väletablerade begreppet kodväxling (code-switching), som innebär att en 

talare alternerar mellan olika koder (skilda sätt att tala). En av flera skillnader 

är dock att stylization och crossing, som tidigare nämnts, huvudsakligen hän-

visar till sätt att tala som går utanför talarens ”egen repertoar”. Begreppet kod-

växling, däremot, har främst använts för att visa hur talare rör sig mellan olika 

språkliga koder som uppfattas som mer eller mindre etablerade hos dem.  

Växlingen koderna emellan motiveras, enligt Blom och Gumperz (1972:

424), av situationella aspekter, såsom förändringar i vilka personer som deltar 

i samtalet, så kallad situational code-switching. Den kan även motiveras av 

det specifika samtalsämnet, så kallad metaphorical code-switching (s. 425). I 

det första fallet tolkar Blom och Gumperz kodväxlingen som socialt motiv-

erad, medan växlingen i det senare fallet kopplas till relationen mellan sam-

talsinnehåll och språkval.  

En likhet mellan Ramptons begrepp (2009) och begreppet kodväxling, 

såsom det beskrivs av Blom och Gumperz (1972:432–434), är att språket i 

båda fall framställs som varierande och förankrat i en kontext. En skillnad är 

att Blom och Gumperz framställer intraindividuell variation som en alter-

nering mellan avgränsade sätt att tala, medan Rampton poängterar att språk 

är ett rörligt och instabilt fenomen (se t.ex. Rampton 2011b:1237; Rampton 

m.fl. 2015:32). Därutöver tar Rampton (2009:152) hänsyn till fler aspekter i 

sin beskrivning av den språkliga rörlighetens syften (se även 2.2). Så även om 

utgångspunkten hos Blom, Gumperz och Rampton till någon del är densamma 

– det vill säga att talare inte talar på samma sätt hela tiden och att det finns 

sociala motiv till det – blir begreppet kodväxling svårbrukbart i föreliggande 

studie som tar fasta på språkets rörlighet.  
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Huruvida jag bäst beskriver språkliga överskridanden och intraindividuell 

rörlighet med begreppen stylization, crossing eller ingetdera kräver en något 

utförligare motivering. Stylization och crossing är, skulle jag vilja påstå, svår-

använda analysredskap. För det första finns det, enligt min förståelse, ingen 

tydlig gräns mellan dem. För det andra kan det vara snårigt att bedöma hur 

stora sociala risker ett så kallat språkligt överträdande kan innebära, vilket 

påverkar möjligheten att avgöra om det är frågan om stylization eller crossing. 

För det tredje kan det också vara svårt, och dessutom vanskligt, att avgöra 

vilka språkliga resurser som ska räknas till talarens ”egen” repertoar, och 

följaktligen i vilken utsträckning talaren ”överskrider” språkliga gränsdrag-

ningar. Därtill medför tänkandet i ”egna” och ”andras” repertoarer att talarens 

språkliga resurser avgränsas och kanske till och med beskärs av forskaren (jfr 

Møller 2016:282). Det vill jag i möjligaste mån akta mig för att göra, och för 

att visuellt markera det sätts ord som ”egen”/”egna”, ”andras”, ”lån” och 

”överträdelser” inom citattecken.  

Några av deltagarna i undersökningen nyttjar visserligen språkliga resurser 

vars indexering de själva inte verkar identifiera sig med. De tycks heller inte 

uppfatta det som om de associeras med resurserna av andra. Jag vill emellertid 

inte fastslå att dessa resurser avgjort tillhör ”någon annan” eller ”några andra”, 

för så snart språkliga resurser realiseras i interaktion blir de i något avseende 

en del av talarens samlade repertoar. Men på något vis bör ändå de tillfällen 

då olika resursers och registers associativa innebörder och indexering utnyttjas 

i exempelvis humoristiskt syfte lyftas fram. För sådana tillfällen används det 

i svenskan vedertagna begreppet stilisering (se t.ex. Jonsson 2007:108–110). 

Begreppet tolkas i föreliggande undersökning som en kontextaktiverad ut-

vidgning av språkliga register och resurser som annars är sällsynta i inter-

aktionen. Resursernas uppfattade syfte, effekter och (eventuella) grad av 

utmaning skrivs sedan fram i text.  

I vissa fall stiliserar projektets deltagare sätt att tala som finns nära till 

hands i deras språkmiljö. Canagarajah (2012:126) benämner detta som self-

styling, en praktik som skiljer sig från crossing i det att den språkliga repertoar 

som tillfälligt aktiveras är talarens ”egen”. Self-styling betecknar således en 

praktik där en ingrupp, som en del i sitt identitetsarbete, approprierar på ett 

sätt att tala som redan från början associeras med ingruppen själv. Canagarajah 

ger som exempel hur personer i diaspora kan använda arvspråk (heritage 

language)11 för att skapa identitet och grupptillhörighet. Hen (a.a.) skriver att 

ingruppstalarna ”are not styling the other, but styling one’s own”.  

                               
11 Canagarajah (2019:10) skriver att den traditionella synen på arvspråk följer en enspråkighets-
modell, där arvspråket får indexera ”plats, etnicitet, identitet och arv”. Denna syn rimmar dåligt 
med den dynamiska språksyn som ofta anläggs i dag, varför Canagarajah förordar en förståelse 
av arvspråk som praktikbaserade, konstruerade, hybridiserade och relativa. Därutöver lyfter 
Canagarajah (s. 13) fram att en användare inte behöver besitta ”advanced and full proficiency” 
i språket för att kunna nyttja det som språklig repertoar inom en ”ethnic community”. 
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Det händer någon enstaka gång att deltagarna i föreliggande studie stiliserar 

förortsslang för att iscensätta en persona (se även 8.3). Men vanligare är att de 

stiliserar svenska med brytning. De talar inte själva med brytning i 

språkvetenskaplig mening (se t.ex. 6.1.1), men på grund av att ”bruten 

svenska” är så etablerat i deltagarnas språkmiljö, främst via föräldrarna, 

resonerar jag kring deltagarnas användning av den i termer av self-styling (se 

även 8.1.5, 8.6). För att beskriva deltagarnas överskridande praktiker använder 

jag sammanfattningsvis alltså stilisering – på liknande sätt som Rampton 

använder stylization och crossing – samt self-styling. 

3.5 Diskurs 

Indexikal betydelse bygger, som framförts ovan, på att språkbrukare kopplar 

de språkliga val som görs i mindre kontexter till ett större, övergripande sam-

manhang. För att förstå de val som görs i mindre kontexter krävs att socio-

lingvisten gör detsamma, det vill säga tar hänsyn till större, övergripande 

diskurser för att på så sätt begripliggöra den kontextförankrade interaktionen. 

”Big things matter if we want to understand small things of discourse”, under-

stryker exempelvis Blommaert (2007b:120) i sin rekommendation av att 

sociolingvistisk forskning behöver inta denna sorts parallella perspektiv och 

dubbla hänsynstaganden.  

Heller (2001b:120) förklarar diskursbegreppet som ”ways of working at 

understanding the social world, how it operates, how to understand it and how 

to value it”. Förklaringen tar således fasta på hur människor skapar reda, 

mening och begripliggör ”den sociala världen”. Fokus hamnar på dess konsti-

tution, funktion och de preferenser och värderingar som utvecklas i den. Dis-

kurser länkas härigenom samman med ideologier, vilka Heller (a.a.) beskriver 

som resultatet av olika framförhandlade orienteringar och preferenser.  

Diskursers ideologiska karaktär visar sig på så sätt att det inom dem skapas 

identiteter, aktiviteter, kunskaper och sätt att tala. Vissa identiteter, aktiviteter 

osv. ges större erkännande än andra. Diskurser inbegriper därmed differ-

entierande processer, vilket medför att de inte är givet tillgängliga för alla 

(Bourdieu & Passeron 1990:54–57; Bourdieu 1991:69; Gee 1999:13, 2015:

164–165; se vidare 3.10). 

Diskurser är alltid skapade i relation till varandra. De har, enligt Gee (1999:

21), ”no discrete boundaries because people are always, in history, creating 

new Discourses, changing old ones, and contesting and pushing the bounda-

ries of Discourses”. Också Blommaert och Bulcaen (2000) betonar diskursers 

oskarpa avgränsningar, vilket också framgått i avsnittets inledning. De (s. 

460–461) kopplar samman lokala och globala praktiker i sin redogörelse för 

diskursbegreppet. Globala praktiker kan te sig abstrakta och diffusa. Men 

Bucholtz och Hall (2004:494) förankrar dem i det mindre, lokala samman-

hanget. För det är där, i de mindre sammanhangen, som globala föreställningar 
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produceras och reproduceras genom människors handlingar (jfr inbäddning, 

Copland & Creese 2015). De föreställningar som kan iakttas på lokal nivå kan 

därmed ses som en konkretisering av det som sker på global nivå.12 

Att studera föreställningar och handlingar, det vill säga diskursiva praktik-

er, innebär att blicken riktas mot hur förgivettagna kategorier som kvinna–

man, svensk–invandrare ”skapas, återskapas, upprätthålls och förändras” 

(Eliaso Magnusson 2020:22, 2018). I blickfånget för lingvistisk etnografi 

ligger hur kommunikation förankrad i ett ”här och nu” utvecklas (”unfold in 

time”, se Hanks 2006:120) och hur den relaterar till omgivande diskurser. I 

föreliggande undersökning används diskursbegreppet just för att synliggöra 

hur det som deltagarna uttrycker relaterar till mer övergripande samhälleliga 

strukturer.  

3.6 Språkideologier 

I upprättandet och upprätthållandet av olika maktförhållanden spelar, som 

berörts ovan, språket en central roll (se Bourdieu 1991:111–113). Språk blir 

ideologiskt impregnerat och rent av något av maktens förutsättning. Irvine 

(1989:255) förklarar fenomenet språkideologi som ”the cultural (or subcultur-

al) system of ideas about social and linguistic relationships, together with their 

loading of moral and political interests”. Kroskrity (2010) lyfter likaså fram 

den sociala och politiska dimensionen i sin definition av språkideologi, men 

därutöver också en affektiv dimension. Hen (s. 192) förklarar språkideologi 

som ”beliefs, feelings, and conceptions about language structure and use 

which often index the political economic interests of individual speakers, 

ethnic and other interest groups, and nation and states”. Det finns uppenbara 

likheter i dessa två beskrivningar av språkideologi. Kroskritys är dock något 

mer detaljerad avseende språkets funktion att peka mot något utanför sig självt 

– exempelvis mot intressen hos ”etniska grupper”, länder och stater. Att hen 

för in affekt bidrar dessutom till en bredare förståelse för hur människor hant-

erar språkideologiska frågor. 

Att benämna språk är en språkideologisk handling. Benämningar av språk 

skapas och upprätthålls, enligt Irvine och Gal (2000:37–38), ofta av socioling-

vistiska forskare genom en top down-princip. Den innebär att forskare, och 

inte språkbrukare själva, ofta står för benämningarna. Gal och Woolard (2001:

1) förklarar att dessa benämningar är ”constructed out of the messy variability 

of spoken language”. När språkdrag och uttryck benämns, indexeras och 

kopplas samman med bestämda sociala grupper förbises ofta denna ”messy 

variability”. Synen på språk och identitet blir då förenklad och reducerad (jfr 

Irvine & Gal 2000:37–38; Agha 2003:236). Gal och Woolard (2001:2) fastslår 

därför att (vetenskapligt) utformade kategoriseringar inte är resultatet av en 

                               
12 För en kritisk diskussion av Bucholtz och Halls artikel, se Cameron och Kulick (2005). 
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objektiv förståelse och beskrivning av världen; de är ”ideologically loaded 

parts of culture and social life”. 

Benämning, och den indexering som kan följa därpå, kan stranda i så kallad 

iconization (ikonisering). De sociala grupper som det benämnda språket 

associeras med tillskrivs då en essens och ett slags ursprunglighet, vilket osyn-

liggör språkets rörliga – och även röriga – dimensioner (Irvine & Gal 2000:

37–38; se även Gal 2006:181; Jaspers 2008:88–89). Essentialiserande förkla-

ringsmodeller ges då företräde framför konstruerade aspekter som fysisk, 

temporal och social distans (se Hymes 1973:64). Det medför att de bakom-

liggande konflikter och gränsdragningar som sker i individers och gruppers 

(språkliga) identitetsarbete osynliggörs (Irvine & Gal 2000:37–38; jfr Gal & 

Woolard 2001:2; Gal 2006:181–182).  

Jonsson (2018:320–321; jfr Svendsen & Marzo 2015:67–68; Årman 2018) 

diskuterar att ”rinkebysvenska” (Rinkeby Swedish) har blivit en icon för ”eth-

nic Otherness”. ”Rinkebysvenska” kopplas, enligt Jonsson, samman med soci-

ala svårigheter, problem i skolan och med maskulinitetskonstruktioner som 

(kan) uppfattas som problematiska (jfr Stroud 2004a:197; Jonsson 2007:98–

100; Milani & Jonsson 2012:44, 2018:225). Stroud (2004a:200) kommenterar 

därutöver att talet om ”rinkebysvenska” främst karaktäriseras av kulturella 

associationer, språkliga gränsdragningar och överskridanden och mindre av 

inomspråkliga aspekter.  

Den diskurs som härigenom skapas om och kring ”rinkebysvenska” förut-

sätter att det finns föreställningar om ett relativt enhetligt standardspråk, som 

förortsförankrat tal kan jämföras med och kontrasteras och värderas mot (se 

Stroud 2004a; Agha 2015:307; Svendsen & Marzo 2015:70). Idén om ett 

standardspråk utgår från ett normativt tänkande, där brott mot uppsatta stand-

arder kan leda till sanktioner (se Agha 2007:125–126; se även 3.3). Standard-

begreppet vilar således på ideologisk grund men har, menar Coupland (2009:-

31–33), ändå ofta lämnats oproblematiserat inom sociolingvistisk forskning. 

Detta trots att begreppet är konstruerat och kopplat till föreställningar om så 

kallad ”öppen prestige” (overt prestige, se Labov 1966:499–501).  

Med Irvine och Gals terminologi (2000:38–39) blir standard, eller snarare 

föreställningen om standard, ett resultat av radering (erasure). Det betyder att 

somliga personer, aktiviteter och sociolingvistiska fenomen osynliggörs för 

att skapa en upplevelse av enhetlighet och ett erhållande av överordnad språk-

lig legitimitet (jfr Doran 2004:93). Resultatet av det blir, enligt Hymes (1973:

62), en standardspråkets hegemoni. 

Bylin och Tingsell (2021) problematiserar föreställningen om standard och 

en standardspråkets hegemoni med bakgrund i begreppet nativeness. I svensk 

kontext riktar de särskilt in sig på ordföljdsvariation (se vidare 6.2) och de 

språkideologiska tankar den väcker. De visar till exempel att användningen av 

V3 gör att talet – exempelvis ett förortsförankrat sådant – uppfattas som ”not 

Swedish” (s. 7) och att en framtida utmaning vid språkbeskrivningar är hur 

föreställningar om nativeness ska hanteras (s. 16). 
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Gal och Woolard (2001:8) förklarar därutöver att det föreställda standard-

språket ofta har skriften som förlaga, och i stort sett inte talas av någon faktisk 

grupp; standard blir på så sätt något av en chimär. Konstruktionen av standard 

kan likväl upplevas som tämligen fast. Men hållfastheten prövas, som ovan 

nämnts, ständigt genom att andra benämnda sätt att tala – däribland för-

ortsförankrat tal – kontrasteras och värderas i relation till den. Agha (2015:

328) kommenterar denna oupplösliga relation med: ”Both norm and deviance 

will always be around, and they will continue to ‟hang out” together: You 

can’t have one without the other”.  

3.7  Identitet och positionering 

I föreliggande studie anläggs ett konstruktivistiskt perspektiv på identitets-

skapande och på de kategorier som produceras och reproduceras genom del-

tagarnas (språkliga) praktiker. Identiteter betraktas därmed som ett resultat av 

en aktiv, upprepad (iterativ) skapandeprocess och en iscensättning av olika 

tillhörigheter. Performativa handlingar föregår enligt detta synsätt identitet, 

vilket innebär att identitetskategorier inte ges ontologisk status eller någon 

given essens. Individers identitet betraktas i stället som resultatet av deras 

handlingar, och inte som något som föranleder vissa handlingsmönster (Butler 

2006 [1999]:185, 190–192).  

Bakom det som syns och tydligt iscensätts finns dock sådant som är dolt – 

för forskaren och kanske också för individen som befinner sig i centrum för 

forskningen. En brasklapp som bör läggas in när identitet studeras utifrån idén 

om att skapa och göra är därför att identitet inte är något renodlat intentionellt 

fenomen,13 som individen fritt kan göra anspråk på. Identitetsskapande är mer 

komplicerat än så, och det går därför inte att sätta likhetstecken mellan 

identitet och identifikation (se Cameron & Kulick 2003:128). Med andra ord: 

det identitetsarbete som pågår i ”förgrunden”, som forskaren kan observera, 

motsvarar inte alltid det som pågår i den svårtillgängligare ”bakgrunden” (jfr 

front stage – back stage, Goffman 1959). Det framgår hos bland andra Buch-

oltz och Hall (2005), Butler (2006 [1999]) och Skeggs (2000) nedan. 

Bucholtz och Hall (2005:586) beskriver identitet som ”the social position-

ing of self and other”. Begreppet positionering synliggör att identiteter kon-

strueras i samspel mellan individen och omgivningen. Genom interaktion 

positionerar individer och grupper sig själva och andra – så kallad reflexiv och 

interaktiv positionering – och dessa reflexiva och interaktiva processer pågår 

ofta simultant (Davies & Harré 1990:48; Bucholtz & Hall 2004:494, 2005:

593). Bucholtz (1999:211–212) skiljer på ”positive” och ”negative identity 

practices”. Positiva praktiker innebär att individen intar en självvald identitet, 

medan negativa innefattar ett avståndstagande från oönskade identiteter (jfr 

                               
13 Se exempelvis Davies och Harré (1990) för en diskussion av identiteters intentionalitet. 
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Eckert 1989). Utifrån detta synsätt blir identitet bland annat en produkt av 

språkliga val och bortval (Bucholtz & Hall 2005:586–588, 593–594).  

En genomgripande relativistisk hållning gör det dock svårt att över huvud 

taget säga någonting om något. Jag utgår därför från ett strategiskt essenti-

alistiskt förhållningssätt, som innebär att vissa kategoriseringar används i 

syfte att studera makt (Bucholtz 2003:400–401; Bucholtz & Hall 2004:476–

477). Förhållningssättet har den fördelen att det betonar kategoriseringars 

kontextuella och icke-determinerande karaktär. Det finns dock alltid en risk 

för att beskrivningar cementerar det beskrivna. I ett försök att undvika det 

måste de strategiska essentialiseringarna motiveras och diskuteras.  

Bucholtz och Halls sociokulturella sociolingvistik (2005), och deras ram-

verk för hur identitet kan studeras i interaktion, tjänar som en utgångspunkt i 

föreliggande undersökning. Deras övergripande hållning (s. 585–586) är att 

identitet bör tolkas som ”a relational and sociocultural phenomenon that 

emerges and circulates in the local discourse contexts of interaction rather than 

a stable structure located primarily in the individual psyche or in fixed catego-

ries”. Vidare betonar de att identiteter skapas på flera språkliga analysnivåer 

samtidigt och att analyser därför måste ta hänsyn till olika aspekter av språket. 

De redogör för fem principer för hur identitet kan studeras i kontext: the emer-

gence, the positionality, the indexicality, the relationality och the partialness 

principle.  

Den första principen, the emergence principle, betonar att identitet är en 

produkt av ett situerat sammanhang – en utgångspunkt som enligt Bucholtz 

och Hall (2005:587–588) tidigt intogs av Hymes (se Hymes 1975:70–72; Lave 

& Wenger 1991:32–34). Den andra principen, the positionality, kan i stället 

kopplas till den typ av sociolingvistisk forskning som utgår från breda kate-

gorier på makronivå, såsom klass, ålder, kön och etnicitet. Närmandet av ett 

lokalt och mer specifikt interaktionellt sammanhang sker sedan utifrån de 

redan fastslagna kategorierna (Bucholtz & Hall 2005:591–593).  

Den tredje principen, the indexical principle, fokuserar på hur identitet och 

relationer skapas i och genom indexering. Analysen uppmärksammar i detta 

fall vilka kategorier och benämningar som förekommer i det undersökta sam-

manhanget, vilka antaganden och föreställningar (presuppositioner) som 

omgärdar olika positioner och hur individer orienterar sig i relation till före-

kommande kategorier (Bucholtz & Hall 2005:594–596). Studiet av det inne-

håll kategorierna fylls med, och hur forskningsdeltagare orienterar sig i 

relation till dem, möjliggör sedan en analys av kopplingen mellan språkliga 

strukturer, förväntad talare och ideologi. 

Bucholtz och Halls fjärde princip (2005), the relationality principle, foku-

serar – som den låter – på identitet som ett utpräglat relationellt fenomen. 

Identiteter konstrueras, enligt dem (s. 598–599), ofta genom ”several, often 

overlapping, complementary relations, including similarity/difference, genu-

ineness/artifice, and authority/delegitimacy”. Upplevelsen av exempelvis lik-

het, eller ett slags motsvarighet, innebär dock inte att grupper eller individer 
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måste vara identiska för att inta gemensamma positioner. Det räcker, enligt 

Bucholtz och Hall (s. 599), med att individerna och grupperna uppfattar sig 

som ”sufficiently similar for current interactional purposes”.  

Ett relationellt identitetsskapande är, som framgår av den fjärde principen, 

kopplat till föreställningar om autenticitet och legitimitet (Bucholtz & Hall 

2005:601–603). Ett ”autentiskt” språk och en ”autentisk” positionering inne-

bär att talaren uppfattas som ”genuin” eller ”äkta”, som deltagarna i min studie 

uttrycker det (jfr Bucholtz 2003:404–406; Fordham & Ogbu 1986; Jonsson 

2007:69–71). Legitimering, med dess motsats illegitimering, innebär vidare 

att talarens språk och positionering antingen bekräftas eller avfärdas inom 

såväl lokala som mer övergripande strukturer (Bucholtz & Hall 2005:603–

605). Legitimeringsfrågan handlar helt enkelt om vems språk som passar in, 

räknas och premieras och vems som eventuellt inte gör det (jfr Bourdieu 1991; 

Eliaso Magnusson 2015).  

Den femte principen slutligen, the partialness principle, utgår på mot-

svarande sätt som föregående principer från identitet som ett kontextförankrat, 

relationellt fenomen. Det kontextuella perspektivet ser identiteter och positi-

oner som partiella, vilket innebär att de iscensätts på olika sätt och i olika 

utsträckning beroende av det specifika sammanhanget (Bucholtz & Hall 2005:

605).  

I föreliggande projekt ligger deltagarnas egen användning och egna rel-

evantgöranden av olika identitetskategorier till grund för mina avgränsningar 

och benämningar (jfr Bucholtz 2002:538; Bucholtz & Hall 2004:477; Eng-

blom 2004:47; Rampton 2006:55; se vidare 3.7.1). Jag undviker därigenom 

att tillskriva deltagarna identiteter som inte är relevanta för dem själva. Flera 

av de fem analysprinciper som Bucholtz och Hall (2005) presenterar är 

relevanta. Min utgångspunkt är att identitet är ett kontextuellt förankrat 

fenomen som relevantgörs i interaktion, något som är genomgående för mer 

eller mindre samtliga principer. Principerna som behandlar situering (nummer 

1), indexikalitet (3) och identitet som ett utpräglat relationellt fenomen (4) är 

särskilt aktuella i analysen av deltagarnas identitetsskapande.  

3.7.1 Relevantgöranden av identitetskategorier 

De identitetskategorier som relevantgörs i deltagarnas interaktion är främst 

kön, etnicitet, klass, ålder och religionstillhörighet, varför dessa kategorier 

kommenteras var för sig i följande avsnitt. Kön som kategori är överordnad 

de andra kategorierna i organiseringen av den sociala tillvaron i den klass som 

följs i föreliggande studie (se vidare 5.7.6). Användningen av begreppet kön, 

i stället för genus, motiveras av att såväl handlingar som kroppar ingår i gör-

andet av femininitet, maskulinitet, och överskridande könsuttryck (se Butler 

2006 [1999]:12, 175–177; Bucholtz & Hall 2016:175).  

Görandet av kön är sammanvävt med görandet av sexualitet. Inom en 

heteronormativ ordning konstrueras feminint och maskulint kodade köns-
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uttryck i relation till varandra. Förväntningar på konstruktionen av kön och 

sexualitet sammanfattas i vad Butler (2006 [1999]:6–8) kallar en heterosexuell 

matris (heterosexual matrix), vars uppbärande logik är att likhetstecken sätts 

mellan femininitet, kvinnlighet och kvinna och mellan maskulinitet, manlighet 

och man (jfr Eckert 2003:386). Hos deltagarna i föreliggande studie tycks 

kategorin kön utgå från en binär och relativt fixerad förståelse med en 

isärhållande logik som grund – med andra ord stämmer den med den 

heterosexuella matrisen (se Butler 2006 [1999]:11; Hirdman 2001:65–68; 

Eckert 2003:383–384; Connell 2009:102–103). Deras förståelse skiljer sig 

således från min konstruktivistiska hållning, men deras binära synsätt medför 

(förstås) ingen total likriktning i hur kön iscensätts inom tjej- respektive kill-

gruppen.  

Etnifierande kategoriseringar i form av bland annat ”svenskar” och ”in-

vandrare” hörs ofta bland deltagarna. I samtal innefattar kategorin ”invandra-

re” personer som rasifieras och har migrationsbakgrund, oavsett om de i 

realiteten är invandrade eller inte (jfr Hammarén 2008:39; Gardell 2011:42; 

Botsis m.fl. 2020:4). Ordet ”blatte” har motsvarande referent och kan – bero-

ende på vem som använder det – vara starkt nedsättande (se Jonsson 2007). 

”Svensk” är en kategori framför allt avsedd för ”majoritetssvenskar”, men den 

verkar ändå vara relativt öppen för förhandling, och kan i vissa fall också 

inkludera personer som rasifieras. ”Svenne”, däremot, hänvisar uteslutande 

till vita ”majoritetssvenskar”. Kategoriseringar som ”araber”, ”kurder”, ”som-

alier”, ”turkar” osv. förekommer också i materialet för föreliggande studie. 

Liksom övriga etnifierande kategoriseringar förmedlar de något slags 

föreställd nationell och/eller folklig enhetlighet, utan direkta inslag av över-

skridande hybriditet (Gardell 2011:78–79; jfr Billig 1995; Andersson 2003:

188–189).  

Engblom (2004:47) betonar att etnicitet ändå är något relativt och att 

betydelsen av den förhandlas fram inom den omgivande kontexten. Etnicitet 

ska således inte uppfattas som en stelnad och orubblig position. Människor 

har till exempel visserligen en hudfärg, men betydelserna av och associ-

ationerna till den är konstruerade. Men fastän etnicitet är en förhandlingsbar 

kategori är den inte fri att intas av vem som helst (Andersson 2003:189–190). 

Kulturella omständigheter och hierarkiska förhållanden har bland annat in-

verkan på ”vem som exempelvis kallas och kan kalla sig svensk” (s. 189). 

De etnifierande benämningar som förekommer i avhandlingstexten, i form 

av exempelvis ”invandrare” eller det slangbetonade ”blattar” (se Lacatus 

2007:80–82; jfr ”perker”, Madsen 2008:214, 2013:121), kan utgöra exempel 

på reappropriering. Reappropriering innebär ett slags maktåtertagande som 

skapar möjligheter för referenterna att själva definiera benämningars betyd-

elser och innehåll (se Mulinari & Neergaard 2005:71; Jonsson 2007:270–

271). Reappropriering föregås av (kulturell) appropriering. Kulturell approp-

riering förklaras av Matthes (2016:343) som ett allmänt förekommande, vari-

erande fenomen. Det kan bland annat användas om ”utifrånkommande” 
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gruppers nyttjande av kulturella uttrycksmedel, och hänvisa till ett varaktigt 

övertagande av objekt och uttryck av ”nonmembers” och ”culturally distant 

institutions”. Rodriguez (2006:648–649) ger som exempel hur grupper som 

inte rasifieras har lånat hiphop-stilens ”coolhet”, utan att beakta dess kulturella 

förankring i en afroamerikansk kontext (jfr Bucholtz 1997; för ytterligare 

exempel, se Årman 2018:51). 

Etnicitet är i grunden ett problematiskt, generellt svårhanterligt och ideolo-

giskt känsligt begrepp, där föreställningar kring kropp och kultur sammanförs 

(se Schierup 2005; Molina 2010:24–25; Brännström 2016; se även 3.8, 3.9). 

Schierup (2005:252, 264) menar därför att etnicitet fungerar som en eufemism 

för rasbegreppet. Varför då använda begreppet etnicitet, och inte ras, i före-

liggande text? I forskning utanför Sveriges gränser har begreppet ras använts 

under en tid (t.ex. inom racial studies och även inom den mer specialiserade 

grenen racial linguistics) (se Flores & Rosa 2015; Bulmer & Solomos 2017, 

2018). Det används nu allt oftare även i diskussioner och forskning genomförd 

inom landets gränser (se t.ex. de los Reyes m.fl. 2005; Molina & de los Reyes 

2005; Lundström 2007). Race (ras) är, enligt Bulmer och Solomos (1998:

823), ”socially constructed; and blackness and whiteness are not categories of 

essence but defined by historical and political struggles over their meaning”. 

Ras och etnicitet beskrivs således på samma sätt, det vill säga som konstru-

erade och förhandlingsbara kategorier.  

Men jag ser fyra skäl till att ändå avstå från begreppet ras i den här texten. 

För det första skrivs texten inom en forskningstradition där begreppet inte 

används särskilt frekvent. För det andra, och kanske just därför, kan det 

historiskt sett mycket tungt belastade begreppet väcka negativa associationer 

hos läsaren. För det tredje undersöker jag snarare frågor om etnicitet än om 

ras, på så sätt att jag fokuserar mer på språkanvändning i en etniskt divers-

ifierad grupp än på kropp. Dock är kroppen förstås involverad i interaktionen; 

den bedöms, rasifieras och placeras hierarkiskt i enlighet med en förhärskande 

vithetsnorm. Kroppen är därför på intet sätt totalt ointressant (se Keskinen och 

Andreassen 2017:66; se även 3.9). För det fjärde och sista använder inte del-

tagarna själva begreppet ras som substantiv, men ibland participet rasifierad. 

Rätten till självbenämning vill jag respektera så långt det är rimligt och möj-

ligt. Min begreppsapparat ligger därför i linje med deltagarnas, med den 

skillnaden att jag använder particip- och framför allt passivformen rasifieras 

i högre utsträckning än dem. Därmed har jag ändå inte utelämnat ras som 

begrepp helt.  

Mitt begreppsval, ska också sägas, är inte för alltid hugget i sten. För-

ändrade traditioner, en generellt större användning av begreppet ras inom 

svensk forskning och ett för mig större fokus på kropp skulle kunna motivera 

en revidering. Oavsett vilka etnifierande begrepp jag väljer är de knutna till 

dualistiska samhällsförhållanden (se Schierup 2005:252, 264), och de rymmer 

därmed exkluderande mekanismer som jag inte önskar reproducera. Denna 



 53 

önskan markeras grafiskt genom att kategorierna sätts inom citattecken i text-

en (jfr Gruber 2007:59).  

Klass behandlas i samtal mellan deltagarna i föreliggande undersökning – 

dock sällan med den termen. Föreställningar om och upplevelser av klasstill-

hörighet fungerar ändå som ett slags raster, genom vilket frågor om förorters 

förfördelade socioekonomiska situation synas. Klassbegreppet inbegriper, 

enligt Bourdieu (1977:176–179), mer än en monetär snedfördelning, vilket 

framgår av hens kapitalbegrepp. Ekonomiskt kapital, det vill säga individers 

tillgång till materiella resurser, har visserligen relevans. Men därutöver läggs 

vikt vid symboliskt kapital, som innefattar sådant som ses som ”worthy of 

being sought after in a particular social formation” (s. 178).  

Det symboliska kapitalet är (relativt) rörligt och dynamiskt, då det bygger 

på förhandlingar av vad som värderas och inte (Bourdieu 1977:80–83). Det 

uppträder i form av utbildningskapital och kulturellt, socialt och språkligt 

kapital (Bourdieu 1977:178–180, 183–184, 1991:55–57, 1996:115–118). 

Sistnämnda kapitalart bygger på att individen kan läsa av det språkliga sam-

manhanget, och förstå hur hens språkanvändning värderas inom det (Bourdieu 

1991:82–84). Det språk som är gångbart i ett visst sammanhang behöver inte 

vara det i ett annat. Språkanvändare riskerar, med Bourdieus synsätt (1977:

647–648), därför att hamna utanför och gå miste om positionen som så kallad 

legitim talare (jfr Hanks 2005). 

Bourdieu (1977:72, 80–83) beskriver klasstillhörighet som erfarenheten av 

att leva i ett socialt upprättat system, där dikotoma principer som hög–låg och 

rik–fattig strukturerar den sociala tillvaron. Individens tidiga uppväxt ses inte 

som determinerande för hens framtida kapital och klasstillhörighet, även om 

den tillmäts stor betydelse. Den levda erfarenheten formar individens habitus, 

ett begrepp som bland annat belyser hur individer socialiseras in i språkliga 

och kulturella strukturer. Habitus beskrivs som en överföring, eller ett för-

kroppsligande, av klassificeringsbara praktiker och värderingar, vilka diffe-

rentieras, skattas och systematiseras (exempelvis i enlighet med nyss nämnda 

dikotomier). Människor orienterar sig sedan, mer eller mindre medvetet, inom 

det upprättade värderingssystemet, vilket resulterar i olika livsstilar och smak-

riktningar (Bourdieu 1977:80–81, 1984:171–173).  

Bourdieus teoretiska ramverk – som här är kraftigt förenklat – tillhanda-

håller enligt Johansson och Miegel (1992:44–46) ett verktyg för att studera 

kulturella identiteter, det vill säga identiteter på grupp- och samhällsnivå. I 

föreliggande studie används det främst i beskrivningen av fältarbetets förut-

sättningar och deltagarnas förhållningssätt till förort kontra majoritetssam-

hälle (se 5.3.1, kap. 8). Kombinerat med Bucholtz och Halls mer mikroorient-

erade fokus (2005; se även 3.7) kan identitetsskapande sedan fångas också på 

en partikulär, kontextrelaterad nivå. 

Förortsförankring och positionen som ”ung i förorten”/”förortsungdom” är 

ytterligare en kategorisering som relevantgörs och fylls med olika innehåll 

beroende av kontext. Positionen för med sig vissa associationer och före-
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ställningar, ofta kopplade till ovannämnda etnifierande kategoriseringar och 

till klass (se t.ex. Dahlstedt & Ekholm 2018:54–55; Dahlstedt & Eliassi 

2018:40–43; Ristilammi 1994:136–137; se vidare 3.9). I de flesta fall fyller 

studiens deltagare den kombinerade kategorin ”förortsungdom” – en typ av 

kombination som för övrigt också uppstår när förledet förort sätts samman 

med könande efterled som tjej och kille – med ett positivt innehåll. Men i vissa 

fall präglas den av ambivalens (se även 8.3, 8.4). Den aktualiserar både en 

platstillhörighet och kategoriseringen ålder. Liksom övriga identitetskatego-

rier förstår jag de, åtminstone delvis, åldersbaserade kategorierna ungdom 

kontra vuxen som konstruerade. Antalet levnadsår kan visserligen bestämmas 

om tillgänglig dokumentation finns,14 men de betydelser och de värderingar 

olika åldersindelningar fylls med är socialt konstruerade (jfr Engblom 2004:

34; Kahlin 2008:28–30).  

Vissa uttryck för religiositet – islam speciellt – förknippas starkt med 

urbana förortsområden med genomsnittligt högre andel boende med migrat-

ionserfarenhet (se Bevelander & Otterbeck 2010:413–415, 418; se vidare 3.9). 

Deltagarna i projektet praktiserar alla religion i form av islam eller 

kristendom, vilket dock inte behöver innebära att den praktiska utövningen 

sker på samma sätt och i samma omfattning bland utövarna av respektive 

religioner. Oavsett vilket är det avgjort så att positionen som muslim altern-

ativt kristen tillmäts stor betydelse i det vardagliga livet av samtliga deltagare. 

Identitetsskapande kan, utifrån beskrivningen ovan, framstå som närmast 

intentionellt. Men som nämndes tidigare är det sällan det (se Cameron & 

Kulick 2003). Då identitetsskapande är en interaktionell och inte en autonom 

process kan individen begränsas av reglerande system, andras interaktiva 

positionering och mer makro-orienterade ideologiska processer och strukturer 

(Butler 2006 [1999]:22–24; Bucholtz & Hall 2005:587, 599).  

Bucholtz och Hall (2005:606) problematiserar relationen mellan intent-

ionalitet och omedvetenhet i identitetsskapande. De menar att individers 

identitetskonstruktion kan vara delvis medveten och avsiktlig, delvis mer 

omedveten. De väcker frågan om agens, en fråga de beskriver som 

omdiskuterad. Enligt dem (a.a.) blir ”the role of agency […] problematic only 

when it is conceptualized as located within an individual rational subject”, och 

därutöver när hänsyn inte tas till strukturella begränsningar. Agens blir, enligt 

deras resonemang, därmed en relationell fråga som innefattar ideologiska 

strukturer, interaktion och utmaningar av andras uppfattningar.  

Bland deltagarna i föreliggande studie framstår vissa positioner som mer 

svårtillgängliga och ideologiskt impregnerade än andra, något som tydligast 

framgår i samtal om ”svenskhet” (jfr Andersson 2003:189–190). Begräns-

ningar kan dock utmanas genom att individen gör motstånd mot tilldelade 

                               
14 Bestämbarheten bygger på att det finns ett tillförlitligt, organiserat system för folkbokföring, 
vilket saknats i vissa av de länder elevernas föräldrar – och i några fall eleverna själva – har 
invandrat från. Också kronologiska åldersangivelser kan därmed vara relativa.  
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subjektspositioner och agerar annorlunda mot vad som är påbjudet i samman-

hanget – det vill säga utövar agens (Bucholtz & Hall 2005:606; Boréus 2006:

32; Gee 2015:185–186). Skeggs (2000:152–153) betonar dock att det inte 

råder något helt fritt val vid intagandet av olika subjektspositioner. Hen diskut-

erar i stället positionering utifrån en idé om en begränsad rörlighet som avgörs 

av bland annat en persons klasstillhörighet, hudfärg och sexualitet (jfr 

Bourdieu 1977:81; se vidare 5.3.1). 

  

3.7.2 Intersektionalitet 

Positioner är inte avgränsade på så sätt att individer förhåller sig till och intar 

endast en position i taget (Bucholtz & Hall 2005:605). Deltagarna i föreligg-

ande studie är exempelvis både unga och religiöst praktiserande; de är också 

skolelever, kamrater och någons barn, syster, bror osv. Därav avgör samman-

hanget på vilka sätt och i vilken grad olika positioner och tillhörigheter 

aktualiseras. Enskilda identitetskategoriers betydelser blir därför inte separer-

bara från den helhet som individen upplever.  

Yuval-Davis (2006:200) betonar till exempel att ”[s]ocial divisions cannot 

be analysed as items that are adding up but, rather, as constituting each other”. 

Även min förståelse av olika kategoriseringar är att de samverkar och bäst kan 

analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv, inom vilket kategorier sam-

beaktas (jfr Crenshaw 1989; de los Reyes m.fl. 2005:25–26; Gruber 2007:19; 

Kahlin 2008:28–30; Carbado m.fl. 2013). Perspektivet fungerar därför som en 

utgångspunkt för min, och även några av deltagarnas, förståelse av identitets-

skapande.  

Deltagaren Maryam nämner exempelvis det intersektionella perspektivet 

explicit, och Hodan säger vid ett tillfälle att hon och Maryam både är svarta, 

kvinnor och bär sjal och därför tillskrivs en underordnad position i samhället 

(se vidare 8.4.). Hon lyfter på så vis fram vissa positioner och utelämnar andra, 

vilka kanske inte upplevs som lika väsentliga i samtalet om underordning. Den 

sortens identitetsmässiga prioriteringar görs ständigt i relation till det sam-

manhang individen befinner sig i, vilket medför att ett konstruktivistiskt och 

intersektionellt perspektiv är nödvändigt. 

3.8 Kultur 

Ochs (1997:409) förklarar kultur som ”a set of socially recognized and organ-

ized practices and theories for acting, feeling, and knowing, along with their 

material and institutional products, associated with membership in a group”. 

Ristilammi (1994:20) framför en liknande definition av kultur, vilken utgår 

från ”uppfattningar och förhållningssätt som delas av en given grupp av 

människor”. Ordet given ter sig i sammanhanget något snävt, men Ristilammi 
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tar ändå uttryckligen avstånd från tydligt avgränsande definitioner av kultur-

begreppet.  

Med hänvisning till Goldberg (1993) diskuterar Gruber (2007:21–23) hur 

begreppet kultur vilar på föreställningar ”som tidigare var förbundna med 

konstruktioner av mänskliga raser” (s. 21). Kulturella föreställningar rymmer 

således en maktdimension och ett särskiljande av människor utifrån hudfärg. 

Särskiljandet medför en essentialistisk syn på kultur och kulturell tillhörighet 

och resulterar ofta i ett singulärt tänkande, där individen tillskrivs och för-

väntas identifiera sig med enbart en kultur (se Hammarén 2008:63; Hällsten 

m.fl. 2017:3–4).  

Förment positiva föreställningar om att ”mångkultur” är berikande för 

samhället blir en av särskiljandets konsekvenser, och en positiv intention till 

trots förmedlas en underliggande förväntning om att olika avgränsade kulturer 

ska mötas. En uppmuntran till andraspråkselever att representera ”sin” kultur 

kan, som nämnts i föregående kapitel, till exempel förstärka en upplevelse av 

”otherness” (se 2.1.3). Den kan också osynliggöra möjligheten till ”dubbla 

tillhörigheter” och upplevelser av ”mellanförskap” (Åhlund & Jonsson 

2016:169–171). En sådan avgränsande kulturuppfattning blir, utifrån en post-

kolonial blick, missledande. Kulturer präglas nämligen alltid av hybriditet och 

överskridanden och är därför aldrig ”renodlade” eller ”ursprungliga” (se Said 

1993; Knox & Pinch 2010; Gardell 2011:78–79). 

Det går härigenom inte att förhålla sig värdeneutralt till kulturbegreppet. 

Den värderande undertonen gör, enligt Ristilammi (1994:29), att det blir svårt 

att bruka det empiriskt. I föreliggande studie utgör kultur inget analysbegrepp 

i sig. Begreppet förekommer dock bland studiens deltagare, ibland på ett sätt 

som kan uppfattas som statiskt och isärhållande (jfr kön, 3.7.1). Därför vill jag 

betona att jag själv betraktar kulturella processer som dynamiska, och i likhet 

med bland andra Ristilammi vill jag akta mig för att fixera deltagarna och 

tillskriva dem en ”bestämd kultur” (jfr Gruber 2007:21).  

3.9 Förorten som konstruktion 

Något som återkommande lyfts av undersökningens deltagare är betydelsen 

av att vara hemmahörig i en mångspråkig förort. Deltagarna säger förorten, 

eller kort orten, i bestämd form. Beteckningen har ändå generisk syftning. Det 

innebär alltså att den hänvisar till samtliga områden som vanligen benämns 

förorter – oavhängigt områdenas geografiska placering. Områdena framstår 

som närmast konceptualiserade utifrån föreställningar om till exempel språk, 

klass, ekonomi, utbildningsbakgrund, rasifiering, kultur och religiösa praktik-

er. Dessa föreställningar omfattar kanske primärt, men inte endast, förorter i 

storstadsområden. Då förort är något som görs – genom exempelvis språk, 

klädstil och musikutövning – kan även unga på mindre orter göra förort (se 

Svahn 2021). 
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De senaste decenniernas mediala debatt om och porträttering av förorts-

områden visar att områdena i dag stigmatiseras i allt högre grad. De har kom-

mit att uppfattas som ”en ansamlingsplats för och samtidigt en grogrund för 

allehanda sociala problem” (Dahlstedt & Eliassi 2018:43). Bunar (2001) 

beskriver dem som sociospatialt segregerade och Bourdieu (1999) talar om 

sociala förvisningsställen. I den politiska debatten hörs benämningar som 

utanförskapsområden, utsatta områden och även parallellvärldar (Ristilam-

mi 1994:136–137; Dahlstedt & Ekholm 2018:54–55; Dahlstedt & Eliassi 

2018:40–42). Dahlstedt och Eliassi (2018:23–24) påpekar att dessa benäm-

ningar ger en förenklad och ensidig bild av situationen i förortsområden. Det 

instämmer jag i och talar därför hellre i termer av underordnade och över-

ordnade områden.  

Termerna under- och överordnade områden fokuserar på relationen mellan 

områden som benämns förorter och områden som vanligen inte gör det. De 

synliggör den generella ojämlikhet och den maktobalans som råder mellan 

socioekonomiskt förfördelade och socioekonomiskt priviligierade områden. 

Termerna kan även användas för att visa att områden som vanligen inte be-

nämns förorter – som Bromma i Stockholm och Askim i Göteborg – också är 

sociospatialt segregerade, men i överordnat hänseende. Förort används i före-

liggande text i betydelsen underordnat område. Den användningen är i dag 

den vanligaste (Dahlstedt & Eliassi 2018; Bijvoet & Senter 2021). 

De förortsområden där deltagarna bor är i de flesta fall en del av miljon-

programmet, som mellan åren 1965 och 1975 resulterade i uppförandet av en 

miljon nya bostäder runt om i landet (Molina 1997:86–87; Dahlstedt & Eliassi 

2018:25–26). Miljonprogramsområdena kom tidigt att präglas av uppfattning-

en att de boende där skiljer sig från människor i andra områden, något Ericsson 

med flera (2000:23) beskriver som andrafiering (se även Said 1993:47–48; 

Molina 1997:93). Invånarna tillskrevs således en ”annorlundahet”, som till en 

början utgick från sociala faktorer och senare kombinerades med faktorn 

etnicitet (Ristilammi 1994:151–152).  

Områdena kan i dag beskrivas som segregerade i den meningen att en stor 

andel av de boende har utländsk bakgrund,15 något som har kommit att prägla 

integrationsdebatten. Inte sällan läggs ansvaret för segregationen på marginal-

iserade individer och grupper med utländsk bakgrund själva (Molina 1997:93; 

Dahlstedt & Ekholm 2018). Ett urskiljbart mönster är att personer med högre 

utbildning och inkomst har lägre representation i miljonprogramsområden 

(Molina & de los Reyes 2005:299). Detta mönster syns tydligt i de förorter 

där deltagarna i föreliggande studie bor, där den genomsnittliga sysselsätt-

                               
15 I en tidigare använd definition av benämningen ”utländsk bakgrund” innefattades utrikes 
födda personer samt inrikes födda personer med minst en förälder född utom Sverige. Enligt 
SCB:s nu använda definition (2002:10) ska en persons båda föräldrar vara utrikes födda för att 
personen ska inräknas i kategorin ”utländsk bakgrund”. 
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ningsgraden och utbildnings- och inkomstnivån är påtagligt lägre än den för 

kommunen som helhet.16  

Utöver andrafiering och exkludering pågår rasifiering. Molina och de los 

Reyes (2005:295–296) beskriver rasifieringsprocesser som pågående skeden, 

där kategoriseringar och tankemodeller rangordnar människor baserat på utse-

ende och (förmodad) kulturell och religiös tillhörighet. Keskinen och 

Andreassen (2017:65) förklarar att rasifiering kan analyseras och beskrivas 

med fokus på för det första människors kroppar (hudfärg), för det andra på 

kulturella konstruktioner och för det tredje på historiska och sociala processer. 

De (s. 66) lyfter fram rasifieringens struktur, inom vilken minoritetsgrupper 

först differentieras och sedan placeras inom en hierarkisk ordning. Ordningen 

bygger på ett slags ”närhetsprincip” med vithet som utgångspunkt. Inom den 

kan människor framställas som ”ʻnot quite white’ yet close to” eller ”as the 

ultimate other of White Wester-ness and the white national identity” (a.a.). 

Vithet har således en central betydelse i rasifieringsprocesser (se s. 65–66). 

Ambjörnsson (2004:244) förklarar, som tidigare berörts, att vitheten ändå görs 

neutral, och blir till ”en avsaknad av färg”. För att så inte ska ske krävs att 

vithetens status som norm problematiseras. 

För personer som praktiserar islam – en med förorten ofta förknippad 

religion – verkar förortsområden kunna erbjuda en upplevelse av trygghet. 

Våld med islamofobiska förtecken förekommer visserligen mot muslimer 

såväl i som utanför förorter, med den skillnaden att muslimska församlingar i 

förorter i högre grad upplever att hotet kommer ”utifrån” och inte från 

närområdet (Ahmed 2014:33–36; Gardell 2018:16–18, 21). Gardell (2011:63–

65; jfr Said 1993:47–48, 205–208) tecknar en bild av islamofobi som för-

ankrad både i historiska processer – inte minst i koloniala föreställningar om 

”den andre” – och i nu pågående skeenden. Genom en upprepningens logik 

har utifrånkommandes föreställningar om annorlundahet kunnat få fäste 

(Gardell 2011:92). Ett skillnadsgörande, och en tillskrivning av föreställda 

kollektiva gemenskaper hos utövare av islam, har lagt grunden för denna 

uppfattade annorlundahet (s. 78, 91). Tillskrivningen gör att andra relevanta 

positioner, tillhörigheter och tillgångar, som vanligen är viktiga för individen, 

hamnar i skymundan. Exempelvis förbises att muslimer inte är en enhetlig 

grupp avseende språklig och etnisk/kulturell bakgrund, politisk hemvist, 

intressen och tolkning av islam (s. 83; jfr Madsen 2013:119).  

Bevelander och Otterbeck (2010) visar att bilden av och attityderna till 

muslimer varierar bland svenska, icke-muslimska ungdomar utefter vilken 

bakgrund de själva har. Unga icke-muslimer som själva har invandrat ställer 

sig genomgående mer positiva till muslimer, vilket förklaras utifrån en kon-

takthypotes (contact hypothesis) (s. 418–419). Hypotesen innebär kortfattat: 

ju större kontakt med, i det här fallet muslimer, desto positivare attityder.  

                               
16 Ovan angivna uppgifter bygger på statistik framtagen av den aktuella kommunen. Av konfi-
dentialitetsskäl anges inga exakta statistiska uppgifter.  
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Förorten verkar alltså kunna erbjuda personer som praktiserar islam en 

upplevelse av trygghet. Det uttrycker bland andra forskningsdeltagarna i 

föreliggande studie (jfr Bevelander & Otterbeck 2010:413–415, 418). Detta är 

särskilt påtagligt hos de tjejer som visuellt markerar sin utövning av islam 

genom att bära sjal (hijab) (jfr Gardell 2018:22–24). I förorten som koncept 

ingår således (en relativ) trygghet i religiöst hänseende. Samtidigt ingår där 

också, som framgått av texten ovan, exkluderande rasifieringsprocesser och 

mindre gynnsamma materiella och sociala villkor (se Keskinen & Andreasson 

2017:66).  

Hur deltagarna i föreliggande studie förhåller sig till platsers rumsliga och 

sociala dimensioner kan hjälpa till att förstå deras positionering i relation till 

exempelvis förort, innerstad och skola (jfr Dahlstedt & Ekholm 2018:55). 

Särskiljandet av förorten och det så kallade majoritetssamhället kan analyseras 

utifrån place- och spaceeffekter.17 Place utgörs av det område eller de områden 

som individen har djupare erfarenheter av och förankring i. Områden som där-

emot upplevs som mer avlägsna i socialt och ofta geografiskt hänseende – men 

som individen har någon sorts erfarenhet av och därmed kan bilda sig 

uppfattningar om – utgör space (Cresswell 2015:15; jfr Ristilammi 1994:127–

129).  

Lefebvre (1991) teoretiserar inte kring uppdelningen av place och space på 

det sätt exempelvis Cresswell (2015) gör, utan diskuterar space, eller social 

space, som beskrivs som något omätbart – till skillnad från exempelvis ett kilo 

socker eller ett stycke tyg (s. 84–85). Det är helt enkelt inte en produkt bland 

många (s. 73). I stället är space en uppsättning av olika objekt (eller produkter) 

i form av exempelvis sociala nätverk som möjliggör en delning av produkter 

och information (s. 77). Space består, enligt Lefebvres resonemang (s. 85), 

därför av sociala relationer som ofta omgärdas av en spatial organisation, 

såsom tillgång till land och styrande av produktion. Hens definition av space 

tar således hänsyn till relationen mellan sociala konstellationer och de 

tillgångar konstellationen har. Formeringen av ett space blir därmed en fråga 

om både individers konkreta, materiella förutsättningar och deras sociala 

organisation.  

Denna samtidigt konkreta och abstrakta förklaring innefattar väl hur del-

tagarna i föreliggande studie formerar sitt place som, enligt Lefebvre (1991), 

fylls med social mening genom språk, social klass osv. De förhåller sig till de 

skilda materiella, sociala och språkliga villkor som råder mellan förort–

innerstad, och utifrån dem avgör de vad som är dem bekant och vad som är 

dem mera främmande. Den enas space ses dock inte som tydligt avgränsat 

från den andras. Tvärtom beskriver Lefebvre (1991:86–87) förhållandet 

mellan olika individers space på liknande sätt som Gee (1999) eller Blom-

                               
17 Eftersom det finns olika översättningar av begreppen space och place till svenska, och efter-
som jag inte önskar driva något teoretiskt resonemang kring hur begreppen smidigast kan 
översättas, behåller jag de engelska begreppen. 
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maert och Bulcaen (2000) beskriver diskurser, det vill säga som något som 

saknar skarpa gränser, kan överlappa och alltså saknar ett tings tydliga 

definition av avgränsning (se 3.5). 

Cresswell (s. 18–19) förklarar att platser kopplas samman med individer 

och grupper. Genom sociala gränsdragningar formeras uppfattningar om vad 

som är ”vårt” respektive ”ert” place. Cresswell ser därför upplevelser av place 

och space som ett resultat av hur människor väljer att tolka världen och vad 

de lägger tyngd vid. Relationen mellan space och place säger därmed något 

om hur individen upplever sin omgivning. Space och place blir, enligt 

Cresswell (1996:8–9), sociokulturella produkter och i någon mening 

normativa sådana, då uppfattningar om vad som är lämpligt och inte är 

inblandade i formeringen av dem. De normativa inslagen gör att individer och 

grupper kan uppfattas vara in place och out of place (jfr Bourdieu 1977, 1991).  

Place är, som Cresswell (2015:18–19) abstrakt uttrycker det, space som 

har fyllts med mening. Jag tolkar det som om varje space rymmer ett potent-

iellt place, och att människors handlingar och förhållningssätt avgör huruvida 

potentialen aktiveras eller inte. Genom individers olika förhållningssätt till 

omvärlden blir förhållandena mellan place och space relativa, då den plats 

som en individ upplever som place för en annan kan utgöra space (Cresswell 

2015:15–16).  

Konstruktionen av det som individen betraktar som sitt place, eller med 

Ristilammis ord (1994:128) sin hembygd eller med Östmans ställe (2017:433–

434), vilar både på individens självuppfattning och på det innehåll som andra 

fyller det aktuella området med. Ristilammi (1994) studerar boendes för-

hållningssätt till Malmöområdet Rosengård, som i flera avseenden liknar de 

områden som studiens deltagare lever i. Place är dock mer än en geografisk 

punkt. Det är, som tidigare konstaterats, en plats som fylls med sociokulturell 

betydelse och som påverkar vårt sätt att se på världen (se Cresswell 2004). 

Place och space behöver, förvirrande nog, inte utgå från tydliga geograf-

iska och sociala avgränsningar. Cresswell (2015:81–84) diskuterar hur indi-

vider kan röra sig ”utåt” – från det lokala mot det mer transnationella och 

globala. En sådan orientering ser bland andra Lundqvist (2010:273–275) hos 

unga svenskar med utländsk bakgrund. Det finns, med andra ord, ”paths out 

of town”, det vill säga möjligheter till rörlighet och mobilitet (Cresswell 2015:

73). En persons nuvarande geografiska och sociala hemvist kan således inte 

betraktas som predestinerande för hens framtida förhållningssätt.  

Individens sociala och spatiala orientering är inte heller predestinerande för 

hens sätt att tala. Människor kan vara både socialt och mentalt (tankemässigt) 

mobila, vilket kan ta sig uttryck i bland annat språkliga val som kontrasterar 

mot den dominerande omgivningens (Monka 2013:24–26, 143–144). Aspek-

ter som till exempel förändrings- och flyttbenägenhet, val av gymnasiepro-

gram och karriärsinriktning kan också göra språkliga avtryck (Gunnarsdotter 

Grönberg 2004:125–127). Med bakgrund i bland annat Bourdieus ovan an-

förda resonemang (1977:176–179) och Butlers uppmärksammande av regler-
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ande system (2006 [1999]:33), måste möjligheten till rörlighet dock ses som 

relativ och ojämnt fördelad mellan olika individer och grupper (se vidare 

5.2.1).  

Effekten av såväl fysiska som mentala avgränsningar kan vidare analyseras 

utifrån begreppet belonging (tillhörighet/tillhörigheter). Liksom Cresswell 

ovan betonar Yuval-Davis (2006:198–199) att de processer där en individ 

utvecklar en eller flera tillhörigheter och ansluter sig till olika kollektiv är 

dynamisk, det vill säga samtidigt präglad av både stabilitet och rörlighet. Detta 

individorienterade synsätt utvidgas hos Yuval-Davies (s. 204–206) genom en 

politisk dimension – ”the politics of belonging”. Jag tolkar den politiska 

dimensionen som en övergripande diskurs, inom vilken individen kan inrätta 

sig efter eller utmana upprättade gränser, det vill säga agera i enlighet med 

eller mot det påbjudna och förväntade (jfr Bucholtz & Hall 2005:606; Blom-

maert 2007b:120; Gee 2015:185–186). 

3.10 Skolan som institution och praktik 

I föreliggande studie anläggs ett kritiskt perspektiv på vad den undersökta 

sociala verksamheten förmedlar. Och även om undersökningen inte primärt 

har pedagogiskt fokus kommenterar den också hur eleverna finner sig, eller 

inte finner sig, tillrätta inom uppsatta pedagogiska ramar (jfr t.ex. Elmeroth 

1997; Bunar 2001; Haglund 2005; Gruber 2007; Lundberg 2015). Bourdieu 

och Passerons beskrivning (1990) av utbildningars organisation, struktur och 

genomförande bidrar med ett teoretiskt verktyg för detta. De (4–5, 13–15) 

diskuterar hur människor skapar och upprätthåller olika maktordningar i såväl 

vardagliga som pedagogiskt organiserade sammanhang. Dessa maktordningar 

är en effekt av att en överordnad grupp på ett godtyckligt sätt tillåts definiera 

vad som är viktigt att överföra till dem som inte har samma makt att välja, till 

exempel utbildningsinnehåll.  

Så kan exempelvis skolans läro- och kursplaner ses som en materialisering 

av olika ideologier och maktordningar. Kursplanerna har konstruerats utifrån 

olika intressen, däribland politiska, men är ändå tänjbara på så sätt att det är 

enskilda lärare som omsätter innehållet i dem i praktiken (Englund 1986:19, 

2015:52). Elevernas möjligheter till påverkan ter sig inte lika tydlig, men att 

elever ska ha inflytande över sin utbildning är en generell hållning inom det 

svenska skolväsendet (se Skolkommittén 1996; Skolverket 2020a).  

Bourdieu och Passeron (1990) talar i termer av symboliskt våld. Symboliskt 

våld kan förekomma inom såväl pedagogiska kontexter, forskning (se Ganuza 

m.fl. 2020; 5.2.1) som andra sammanhang som präglas av asymmetriska 

maktförhållanden. Det består i att en överordnad verksamhet eller grupp på 

något sätt påtvingar individer och andra grupper vissa uppfattningar och 

handlingssätt. Påtvingandet sker inte genom ”öppet våld”, utan legitimeras 

genom sin relativa osynlighet och diskretion. Därigenom blir våldet just 
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symboliskt (Bourdieu & Passeron 1990; jfr Bourdieu 1977:192). Deltagarna i 

föreliggande studie upplever sig dock ibland ”genomskåda” skolans syften 

och maktstrukturer. De kan ifrågasätta skolans övergripande verksamhet och 

förmedla att den har tolkningsföreträde i frågor om till exempel rasism. Detta 

tolkningsföreträde är svårt att rucka på, menar deltagarna (se även 6.4). 

Enligt Gruber (2007:29–31) fungerar skolan som en avspegling av sam-

hället och som en aktör i reproduceringen av maktförhållanden (jfr Ylimaki 

m.fl. 2017:74–79). Det påpekandet kan, tillsammans med Bourdieus och 

Passerons resonemang, få det att framstå som om skolan och lärare har som 

sin intention att utöva symboliskt våld och reproducera ojämlika hållanden. 

Genom kontakt med lärare och av egen lärarerfarenhet håller jag för sannolikt 

att reproduktionen inte behöver vara avsiktlig. Också en i sammanhanget 

överordnad grupp kan vara omedvetet delaktig i en godtycklig process, vars 

själva förutsättning är dess relativa osynlighet.  
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4. Benämning av strategiska skäl: fler-
språkighet, förortsslang och förortssvenska 

Som framförts i föregående kapitel förordas inom lingvistisk etnografi en 

språksyn som betraktar språk som ett dynamiskt fenomen. Därutöver bör inte 

språk, i uttryck som ”olika språk” eller ”olika sätt att tala”, ses som tydligt 

avgränsade och skilda från varandra. Inom- och mellanspråklig variation ses i 

stället som konstruerad mot bakgrund av historiska och samtida gränsdrag-

ningar (se 3.2). Till denna dynamiska och konstruktivistiska syn på språk 

ansluter sig föreliggande studie.  

En fråga som har lyfts tidigare är den så kallade benämningsfrågan, alltså 

vilka språkliga, sociala och ideologiska konsekvenser forskares benämningar 

kan få (se även 3.5). Frågan kräver reflektion och behöver diskuteras i relation 

till studiens dynamiska språksyn, varför detta kapitel särskilt ägnas åt den.18 I 

diskussionen inkluderas såväl forskningsdeltagarnas flerspråkiga resurser som 

deras förortsförankrade talspråksresurser.  

De benämningar jag redogör för och motiverar nedan används för att bringa 

reda och beskriva förhållanden i ett komplext lingvistisk landskap. Samtidigt 

som jag använder dem betraktar jag språk och identitet som rörliga fenomen. 

Benämningarna används, med andra ord, av pragmatiska skäl och är dessutom 

inte statiska; omtolkningar kan ske och kategoriseringar kan utvidgas (se även 

3.3). Strategiskt essentialistiska avgränsningar (se även 3.7) görs ändå i syfte 

att beskriva den språkmiljö som deltagarna är en del av, och göra den förstå-

elig för människor utanför den.  

4.1 Flerspråkighet 

Hymes (1973:65–66) föreslår, som tidigare nämnts, att avgränsande språkliga 

beteckningar med fördel bör sättas inom citattecken, för att på så sätt visa att 

en enskild beteckning inte kan fånga in språks variabilitet och nyanser.19 För-

enklande och avgränsande benämningar som arabiska, turkiska, somaliska 

osv. används ändå i föreliggande text. Men att mina benämningar av deltag-

                               
18 Kapitlet bygger – till vissa delar – på en artikel av Bijvoet och Senter (2021). 
19 Hymes påpekande (1973:65) visar på svårigheten att helt frångå inarbetade benämningar (jfr 
Jaspers 2008:89–90), och den rekommenderade användningen av citattecken visar att det kan 
finnas ett behov av att använda redan tillgängliga benämningar för språk. 
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arnas flerspråkiga resurser sker i enlighet med gängse (nationalspråks)beteck-

ningar innebär inte att resurserna tolkas som fixerade. Jag betraktar fortfar-

ande språk som konstruerade i relation till varandra.  

Termen flerspråkighet20 är svårhanterlig eftersom den innefattar tydliga 

avgränsningar mellan språk. Den blir också ideologiskt impregnerad, då sam-

hällen och grupper ofta präglas av en enspråkighetsnorm (se t.ex. Heller 

2001a:218–220 Jørgensen 2008:163, 2010:145; Ag 2010:53–55; Blommaert 

2010; Ag & Jørgensen 2012:526; Karrebæk 2013:357–358; Møller 2016:301; 

Canagarajah 2019:10). Utöver termen flerspråkighet har också termerna 

modersmål och förstaspråk sina begränsningar. Genom termen modersmål 

essentialiseras, å ena sidan, relationen mellan moderskap och språkutveckling, 

menar García (2009:58), och pekar på att andra viktiga relationer än den 

mellan mor och barn åsidosätts. Termen förstaspråk kan, å andra sidan, bli 

fixerande och missvisande. Boyd och Fraurud (2010:687) förklarar exempel-

vis att ett binärt tänkande i första- och andraspråk inte lämpar sig vid studiet 

av språkliga resurser hos unga i mångspråkiga miljöer. Den språkliga verklig-

heten i dessa miljöer är för komplex och utmanar tankar om ursprunglighet 

(nativeness) och uppdelningen i första- och andraspråk. 

Age of onset (startålder för språkinlärning) och grad av exponering är ytter-

ligare aspekter som ofta beaktas vid studiet av flerspråkighet. Aspekterna är 

båda svårbedömda när det gäller deltagarna i föreliggande studie. Merparten 

av dem är födda i Sverige, vilket gör det svårt att avgöra vilket eller vilka språk 

de har kommit i kontakt med först och när kontakten har skett (se Boyd & 

Fraurud 2010:687). I föreliggande undersökning får sådana kvantitativt inrikt-

ade aspekter stå tillbaka för aspekterna språklig identifikation och anknytning 

(se Skutnabb-Kangas 1981:92–93; Rampton 1990:99–100; Boyd & Fraurud 

2010:699).  

Vissa tidigare föreställningar eller kanske ”idealbilder” av flerspråkighet – 

bland annat den att en flerspråkig individ ska kunna kommunicera i motsvar-

ande kontexter på motsvarande sätt på båda eller alla språk (se Bloomfield 

1933) – överges allt mer. Detsamma gäller för termer som balanserad fler-

språkighet (a.a.), dubbel enspråkighet (double monolingualism) (Jørgensen 

2010:145), och halvspråkighet (Hansegård 1968) (för en problematisering av 

begreppet, se t.ex. Stroud 2004a, 2004b; García 2009; Salö m.fl. 2021; Salö 

& Karlander 2021). För även om vissa av dessa termer fortfarande cirkulerar 

– bland annat i ett av de undervisningssammanhang där studiens deltagare 

ingår – har de bakomliggande perspektiven de rymmer numera en tämligen 

marginell ställning inom forskningen. 

I de unga forskningsdeltagarnas fall är det uppenbart att fixerande beskriv-

ningar eller förenklande ”idealbilder” rimmar dåligt med deras språkliga situ-

ation. De har under sin uppväxt mött språk utan uppenbar förankring i deras 

                               
20 Begreppet flerspråkighet innefattar även tvåspråkighet. Flerspråkighet tydliggör bäst den 
typen av resurser som deltagarna har tillgång till och kan aktivera i olika sammanhang. 
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respektive hemmiljöer. Deltagaren Gabriella, vars språkliga resurser utgörs av 

främst svenska, engelska och arabiska, berättar exempelvis hur deltagaren 

Hodan lärde henne Somalias nationalsång och flera somaliska ord under deras 

gemensamma förskoletid. Mångspråkiga möten har bland annat resulterat i att 

deltagarna i dag ofta hanterar konversationsfraser på ett flertal språk. De 

uppger också att de känner igen och kan benämna flera språk i enlighet med 

gängse (nationalspråks)beteckningar.  

Flera av dem visar också förmåga att stilisera språk de inte säger sig 

behärska (se 8.5.2). De visar då kännedom om hur språk låter och ger upphov 

till högljudda skratt från dem som har rikare resurser i det stiliserade språket. 

Denna kännedom framkommer också i användningen av slang, där uttal ut-

över de som deltagarna sedan tidigt kan tänkas vara vana vid kan förekomma. 

Ett exempel är att turkisktalande deltagare kan höras använda en glottisstöt 

(glottal klusil) i ord som yani – en diskurspartikel motsvarande liksom eller 

typ som återfinns i både turkiska och arabiska. Detta trots att ordet saknar 

glottisstöt på turkiska. En sådan hörs däremot i ordet yani i arabisk kontext.21 

Användningen varierar emellertid intraindividuellt även hos de arabisktalande 

deltagarna, som ibland använder ett sådant ljud, ibland inte. 

Vad denna högst översiktliga beskrivning av deltagarnas dynamiska och 

breda flerspråkiga resurser visar är att resurserna är svårfångade och rör sig 

bortom nationalspråkligt upprättade gränser. Utöver de gängse hänvisning-

arna till resurser som exempelvis kurdiska22 och somaliska kan det jag kallar 

flerspråkiga resurser utom och bortom iakttas. Dessa utom och bortom-

resurser utgörs av sådana resurser som har utvecklats utöver hemmets kom-

munikationsspråk, och utanför skolans formella undervisning i moderna språk 

och modersmål.23 Utom och bortom-resurserna har således utvecklats i de 

språkligt heterogena sammanhang deltagarna har ingått och ingår i.  

4.2 Att benämna förortsindexerat tal 

Benämningsfrågan blir intrikat också när den involverar förortsförankrade tal-

språkspraktiker. ”[L]abelling is an unavoidably political act”, förklarar Cor-

nips med flera (2015:65) i en diskussion om att det som forskare är vanskligt 

att benämna sätt att tala. Cornips med flera (2015:64–65) tar dock också upp 

                               
21 Konstaterandet har gjorts efter samtal med Aktürk Drake, lektor i svenska som andraspråk. 
22 Hos de deltagare som uppger kurdiska som en av sina flerspråkiga resurser förekommer olika 
dialekter. Trots den inomspråkliga variationen benämns kurdiska som ett språk. Det gäller 
också för övriga nämnda språk (för en kritik av detta, se t.ex. Hymes 1973). 
23 Sammanlagt finns tre möjliga modersmålskurser att läsa på gymnasienivå – kurs 1 och 2 samt 
kursen Modersmål – aktiv tvåspråkighet om 100 poäng – totalt 300 poäng (Skolverket 2011a). 
Deltagandet i modersmålsundervisning varierar mellan deltagarna. Under gymnasietiden har 
sex av dem fullföljt minst en kurs i modersmål. Fyra har fullföljt kurs 1 i antingen somaliska 
eller turkiska och två både kurs 1 och 2 i somaliska. Därutöver finns elever som har påbörjat 
men inte fullföljt någon kurs.  
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riskerna med att låta bli att benämna språk. Genom att undvika benämningar 

kan resonemangen hos sociolingvistiskt inriktade forskare bli svårförståeliga 

eller till och med irrelevanta. Det är en anledning till att jag väljer att benämna 

språkliga företeelser (jfr Bijvoet & Fraurud 2016). 

En under de senaste cirka 30 åren välanvänd benämning för förortsförank-

rade talspråkspraktiker i svensk kontext är, som sagts, ”rinkebysvenska”. Be-

nämningen verkar ha fått fäste bland deltagarna i föreliggande studie. Den 

används fastän de menar att den är missvisande på så sätt att den signalerar att 

förortsförankrat talspråk är avgränsat till just Rinkebyområdet. Den är, i åt-

minstone viss utsträckning, ett exempel på det top down-förfarande som Irvine 

och Gal (2000:37–38; se även 3.6) problematiserar. Den skapades, enligt 

Kotsinas (1994b:144), visserligen av ungdomar själva i Stockholms västra 

förorter, men ska enligt Stroud (2004a) därefter ha spridits av framför allt 

forskare.  

Bijvoet och Fraurud (2006:8) har i sin forskning om förortsförankrat tal-

språk eftersträvat att använda respektfulla benämningar som språkbrukarna 

själva kan känna igen sig i. De (2004, 2006, 2013, 2016) har gått från att tala 

om ”rinkebysvenska” och multietniskt ungdomsspråk till att nu använda be-

nämningarna förortsslang och förortssvenska. De två senare benämningarna 

används parallellt för att kunna skilja slangpräglade ungdomsstilar (förorts-

slang) från en mer standardnära svenska med en klang av förorten (förorts-

svenska). Dessa benämningar är inte nya; de har cirkulerat bland språkbrukare 

och forskare under en tid. Men till skillnad från tidigare skiljer alltså Bijvoet 

och Fraurud (2016; se även Bijvoet 2018; Bijvoet & Senter 2021) på dem för 

att synliggöra nyanser i förortsförankrat tal (jfr not 4). Benämningarna är inte 

lika snävt platsavgränsande som ”rinkebysvenska” (se t.ex. Kotsinas 1994b:

142–144), men har en viss platsanknytning i form av förledet förort, vilket 

diskuteras nedan.  

Det finns förstås ytterligare etablerade benämningar att tillgå, vilka i mind-

re utsträckning kopplar språk till plats (se 2.1.1). Exempel på två sådana är 

urban youth styles, som används av till exempel Jonsson (2018:320–321) och 

Ramptons contemporary urban vernacular (2011a:291). Att forskare inte vill 

fixera språkliga praktiker till vissa sociospatialt avgränsade områden ter sig 

rimligt. Samtidigt gör deltagarna i min studie en tydlig koppling mellan språk 

och plats. De kopplar helt enkelt det sätt som de uppfattar att de själva, och 

andra personer i deras sociala och geografiska närhet, pratar till förorten. De 

positioneras dessutom som hemmahörande i förorten av andra baserat på 

(bland annat) talet.  

Kopplingen mellan språk och plats gör att förortsförankrat tal anses tillhöra 

personer med förortsbakgrund. Ett exempel på det är deltagarnas reaktion på 

när unga utan förortsförankring använder förortsindexerad slang – en utveck-

ling som hörs hos bland andra så kallade majoritetselever på den skola där 

projektet genomförs (se även 5.7, 6.6). Användningen är inte uppskattad av 

deltagarna. Den upplevs som approprierande, alltså som ett ”lån” utan upp-
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hovsmakarens godkännande (jfr Årman 2018). Det icke-sanktionerade ”lånet” 

har, enligt deltagarna, mest troligt inte föregåtts av en reell och ömsesidig 

kontakt mellan (unga) människor i och utanför förorten, vilket stör dem (jfr 

Androutsopoulos 2001:3). Spridningen kan i stället förklaras med att förorts-

förankrad hiphop har fått ett brett erkännande och att slang hörs i populär-

kultur och reklam (se t.ex. Rampton 1995:238, 250; Androutsopoulos 

2001:18; Jaspers 2008:87; Milani m.fl. 2015:133–135; Agha 2015:310). 

Att som forskare placera de språkliga praktiker som deltagarna uppfattar 

som främst ”sina” i förorten, blir ett sätt att respektera och bekräfta deras 

upplevelser, bakgrunder och språkliga identifikation. Av den anledningen an-

vänder jag benämningarna förortsslang och förortssvenska som markerar 

platstillhörighet. En risk med att benämningarna hänvisar till sociospatialt 

avgränsade och underordnade områden är att de bland utifrånkommande kan 

väcka negativa associationer, kopplade till den övervägande negativa bilden 

av förorten som förmedlas av massmedia, och att benämningen som en 

konsekvens av detta fylls med ett innehåll som inte var tänkt från början (se 

Cornips m.fl. 2015:67). Jag är dock beredd att ta denna risk i min strävan att 

bekräfta dem som bekräftas bör i utvecklingen av förortsindexerad svenska, 

det vill säga (unga) personer i mångspråkiga förortsområden. 

4.3 Förortsslang och förortssvenska 

I föreliggande text används benämningarna förortsindexerat och förortsför-

ankrat tal synonymt, och de fungerar som paraplybenämningar för förorts-

slang och förortssvenska. Förortsslang betecknar, som det låter, ett slang-

betonat sätt att tala (Bijvoet & Fraurud 2016:20–22). Utmärkande för det som 

här benämns förortsslang är att engelskan inte ges hegemonisk status som lån-

givare, även om inlån därifrån (förstås) förekommer. Arabiska, spanska, 

somaliska och turkiska är några exempel på avgränsade språk varifrån lexikala 

resurser hämtas.  

Slang beskrivs ibland med adjektiv som vardagligt, informellt och coolt 

och kopplas ofta samman med vissa sociala kategorier, såsom ungdom (Agha 

2015:308). Den fungerar, enligt Agha (s. 306), som ”an ideological framework 

for reasoning about language that defines a class of deviant registers of 

language”. Det slangbetonade språket är vidare ett relationellt fenomen, då det 

indexerar grupptillhörigheter och både sammanför och skiljer talare från 

varandra (s. 307–308). Ofta tillskrivs slangbetonat tal, liksom andra språkliga 

register, vissa värden. Därför menar Agha (s. 312) att det förekommer en 

”value boundary” avseende slang.  

Slang kan – oavsett om den uppfattas som förortsförankrad eller inte – 

tolkas som subversiv och ”ordningsstörande”. Ungas användning av slang kan 

visserligen innehålla medvetna oppositionella inslag som positionerar ung-

domsgruppen i kontrast mot vuxenvärlden. Ett ensidigt fokus på opposition-
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ella aspekter av förortsslang, och förortsförankrat tal generellt, reducerar dock 

dess funktion, vilket bör undvikas i enlighet med etnografins ambition om 

förutsättningslöshet.  

Förortssvenska kan, i relation till förortsslang, beskrivas som en mer stand-

ardnära svenska som signalerar att talaren har mångspråkig förortsbakgrund 

(Bijvoet & Fraurud 2016). Den ges en framskjuten plats i föreliggande studie. 

Det är den typen av svenska som deltagarna använder i formella sammanhang, 

blir bedömda utifrån i exempelvis skolan och i rekryteringssammanhang, och 

den måste dessutom ses som mindre beforskad än förortsförankrad slang.24 

Den mer beforskade förortsslangen utelämnas dock på intet vis, då såväl 

slangen som klangen är central för deltagarnas förortsförankring.  

 Slangen och klangen har gemensamma, igenkännliga drag som kan real-

iseras i olika omfattning och grad beroende på talare och sammanhang. Att ge 

enstaka exempel kan bli reducerande och det finns, som tidigare har påpekats, 

”no single hegemonic conceptualization of Förortssvenska in Sweden” 

(Årman 2018:55). Min uppfattning är att en sådan konceptualisering inte 

heller är önskvärd i en språkligt högst rörlig miljö. Samtidigt syns vissa 

återkommande drag i de transkriptioner som presenteras i föreliggande studies 

resultatdel, och i stället för att behandla dessa i anslutning till varje tran-

skription beskrivs några av dragen här.  

Användningen av vissa uttalsdrag25 och prosodiska, syntaktiska och morfo-

logiska drag, varav några beskrivits tidigare i 2.1.2, kan alltså signalera att en 

talare har förortsbakgrund. Åtminstone i Stockholmstrakten hörs till exempel 

en, i relation till så kallad ”mellansvensk standard”, oväntad förlängning av 

slutstavelse som kombineras med stigande ton (se Kotsinas 1994b:145; Bodén 

2011:42; Bijvoet & Senter 2021). Detta prosodiska drag är utbrett bland del-

tagarna i föreliggande studie och kallas härefter för förortsmelodi, som inte 

ska förväxlas med staccato som i stället refereras till som förortsrytm. 

Maryams prosodi i uttalet av ”klassen” får exemplifiera förortsmelodi, som 

markeras med en uppåtgående pil (se vidare ex. 14, 47).  

 
1 Maryam: jag okej nu ja kan ta ett exempel i klassen↑ (.)  

2    dom flesta av oss är ju såhä- (.) okej all:a asså  

3    (såhär) majoriteten är från förorten 

Det framgår av transkriptionen att förortsmelodin inte endast kan förekomma 

i slutet av ett yttrande; den förekommer också inom yttranden. Då följer ofta 

en mikropaus som en effekt av att tonen hörbart har höjts och att melodin 

därefter ”landar” och blir mer ”mellansvenskt standardnära”.  

                               
24 Avsaknaden av publikationer med fokus på standardnära förortsindexerad svenska är dock 
inte total (se Bijvoet & Fraurud 2016; Bijvoet 2018; Bijvoet & Senter 2021 för exempel). 
25 Exempel på sådana uttalsdrag är, som delvis nämnts i kapitel 2, bakre sje-ljud, ett starkare 
tremulerande r-ljud, ett y-ljud som drar mot u och inledande affrikativa i ord som chilla. 
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Vissa syntaktiska konstruktioner har också kommit att associeras med för-

ortsförankrat tal, kanske allra främst V3 (XSV, icke-inversion, rak ordföljd) 

(se Kotsinas 1994a:94; Ganuza 2008; se vidare 6.2). Kotsinas beskrev tidigt 

denna typ av syntaktiska normavsteg som vanligt förekommande. Beskriv-

ningen har senare nyanserats av Ganuza (2008:140–141) som har visat att 

konstruktionen förekommer, men inte i den höga grad som Kotsinas har 

hävdat. Den hörs dock rikligt i mitt material (se 6.3), och nedan följer några 

exempel där användningen av V3 markeras (se annars 5.6 för en presentation 

av de transkriptionskonventioner som används i resultatkapitlen). 

 
Aida: om ja (eh) pratar snabbt ja tror ja skulle 

 

Aisha: nej (.) om man gör de de blir inte bra 

Deniz: i går hon va sådär konstig↑ 

1 Maryam: då de e kalabalik om ja inte anpassar mig  

2    [språkligt] 

Subjunktionen att utelämnas relativt ofta, vilket exemplifieras med uttalanden 

av Gabriella och Hodan. 

Gabriella:  han vill inte vi skriver så  

  (han vill inte att vi skriver så) 

Hodan: hon sa hon inte kommer i morgon 

  (hon sa att hon inte kommer i morgon) 

Infinitivmärket att bibehålls däremot och uttalas ibland skriftspråksenligt, det 

vill säga inte som å. 

Även kopulastrykning förekommer. 

 
Natalie:  han dryg 

  (han är/var dryg) 

Sara: de dåli:t↑ 

  (det är/var dåli:t↑) 

Kombinationen av drag på lexikal och syntaktisk nivå, samt vissa uttalsdrag 

och viss prosodi kan alltså indexera förortsförankring. Morfologi kan också 

vägas in. Svenskans genussystem frångås relativt sällan, men ibland ruckas 

det på (jfr Kotsinas 1994a:94, 1994b:147) – både bland studiens deltagare och 

i förortsförankrad hiphop.26 Såväl i musiken som i deltagarnas tal sker det då 

                               
26 I hiphop hörs avsteg i vad som möjligen kan tolkas som stilistiskt syfte. Den förortsförankrade 
artisten Yasin använder till exempel uttrycket ”min ego” (i låten Trakten min, 2016) och Jaffar 
Byn och Z.E, som båda också är från förorten, rappar om ”ditt namn i min cellrum” (i Jag ber 
en bön, 2018). Artisterna uppskattas av flertalet deltagare i föreliggande studie. 
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främst genom en övergeneralisering av utrum.27 ”En ansikte”, sa till exempel 

deltagaren Sara. Hon blev då snabbt rättad och till och med retad för sitt avsteg 

från normen. I övrigt korrigerar deltagarna sällan varandra, varför avsteg 

gällande grammatiskt genus möjligen uppfattas som mer uppenbara eller 

salienta (se Nordberg 2016:10–11) än andra språkliga normavsteg.  

Själva benämningen förortssvenska – och ovan angivna exempel – kan, 

liksom alla andra språkliga benämningar, ge sken av att det råder en samman-

hållen enhetlighet. Deltagarna i föreliggande studie talar, föga förvånande, 

inte exakt likadant. Några, däribland Maryam, realiserar exempelvis sje-ljudet 

längre bak också i sammanhang där hon inte använder slang. Och Hodan rör 

sig, i jämförelse med Maryam, mot en mer normenlig syntax i ett examin-

erande gruppsamtal. V3 frångås då i flera fall till förmån för en standardenlig 

syntax (se vidare 7.4). Några deltagare har också rikare inslag av den förorts-

melodi som har beskrivits ovan. Gemensamt är dock att samtligas tal indexerar 

förortsförankring genom att de i någon utsträckning använder sig av de språk-

drag, den språkmelodi och de grammatiska konstruktioner som har beskrivits 

ovan. Tillsammans skapar användningen en ”klang av förorten” (Bijvoet & 

Fraurud 2006) och bidrar till språklig igenkännlighet. 

Tidigare har föreslagits att flertalet unga med mångspråkig förortsbakgrund 

sannolikt kan ”förändra sitt språk ganska avsevärt åt det ena eller andra hållet 

[…]”, och kontextuellt pendla mellan ett förortsförankrat och ett mer standard-

svenskt talspråk (Kotsinas 1994b:156). Någon sådan tydlig pendling hörs 

dock inte hos deltagarna i denna studie, vilket också intygas av dem själva. 

Hos samtliga är förorten hörbar också i deras mer formella repertoar, och enda 

gången förortssvenska helt frångås är vid stilisering av utpräglad stockholm-

ska eller brytning (se även 6.1.2).  

Förortsförankrade talspråkspraktikers igenkännlighet, benämnbarhet och 

koppling till vissa rumsliga och sociala förhållanden visar att de har genomgått 

eller är inbegripna i en enregistreringsprocess (se Agha 2003:231). Åtminst-

one förortsslangen kan nu därför beskrivas i termer av ett språkligt register (se 

6.1 för en separat diskussion om förortssvenska). Detta register har, som jag 

ser det, en hög grad av indexering, då det knyts till en tänkt talare med vissa 

förmodade – och ur majoritetssamhällessynpunkt kanske negativt konnot-

erade – egenskaper (se Silverstein 2003:212–214; se även 3.5, 3.6). En negativ 

indexering beskrivs också av studiens deltagare, som ofta återkommer till 

förortsförankrade talspråkspraktikers sviktande status och upplevelsen av att 

människor i Stockholms innerstad kan se ner på dem om de hör att de är från 

en förort (se vidare 7.4). Förhållandet är dock inte ensidigt eller allenarådande, 

då status framförhandlas kontextuellt.  

Indexeringen kan alltså göra att deltagarna positioneras på ett oönskat vis 

av andra, vilket är centralt för den känsliga ”benämningsfrågan”. Benämning-

                               
27 Liknande iakttagelser av övergeneralisering av n-genus har gjorts också i danskspråkig kon-
text (se Quist 2000). 
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ar kan ”landa fel” och kategoriseringar kan begränsa människors handlingsut-

rymme. En annan, delvis motsatt, aspekt är att kategoriseringar också kan 

användas för att skapa sociala identiteter reflexivt. Det innebär att kategori-

seringar och subjektspositioner kan nyttjas i syfte att presentera sig själv på 

vissa valda sätt (se Agha 2003:232–233). Individer och grupper ska därmed 

inte ses som passiva i kategoriserings- och etiketteringsprocesser, och det 

finns inget avgjort svar på frågan huruvida en benämning beskär eller utvidgar 

människors handlingsutrymme. 

Cornips med flera (2015:65–67) föreslår att kategorier och benämningar 

bör studeras och hanteras utifrån ett slags bottom up-perspektiv och genereras 

ur etnografiska data. Deras rekommendation gäller för beteckningen förorts-

slang (se Bijvoet & Fraurud 2006), men däremot inte för förortssvenska i den 

betydelse den används här. Anledningen är att den sociodialektala klang som 

benämningen förortssvenska hänvisar till inte benämns av deltagarna. Den 

beskrivs dock, vilket jag återkommer till i kapitel 6. Det finns, som jag ser det, 

ett slags beteckningslucka, då förortsslangen men inte förortsklangen 

benämns. För att om möjligt fylla denna lucka görs därför en åtskillnad mellan 

förortsslang och förortssvenska, och det i syfte att synliggöra de nyanser som 

finns i förortsförankrat talspråk.  

Det är emellertid inte frågan om några väsensskilda språkliga koder, utan 

slangen och klangen befinner sig på ett och samma kontinuum (Bijvoet 2018; 

Bijvoet & Senter 2021). Ingen av de två benämningarna är, som ovan sagts, 

ny. Målet med användningen är därmed inte att introducera nya beteckningar 

utan att reservera redan förekommande termer, för att på så sätt tydligare 

kunna kontrastera slangpräglade ungdomsstilar mot ett mer formellt förorts-

indexerat register. Motivet till att göra en sådan benämningsbar distinktion 

mellan förortsslang och förortssvenska är att tydliggöra att den senare formen 

av förortsförankrat tal inte ska ses som slangbetonad och informell (se a.a.).  

De två benämningarna förortsslang och förortssvenska gör sig – till skillnad 

från exempelvis urban youth styles – inte väl i plural. Efterleden slang och 

svenska kan likväl förstås som ett slags ämnesnamn, som möjliggör en 

pluralistisk förståelse av de respektive benämningarna. I slutet av fältarbetet 

berättade jag för deltagarna vilka benämningar jag avsåg att använda i den 

kommande texten och de uppskattade dem. Deniz fastnade särskilt vid förorts-

svenska. Möjligen greppades inte riktigt den i realiteten något lösa distink-

tionen mellan benämningarna, men den positiva responsen tyder ändå på att 

Bijvoet och Frauruds förslag (2016) till benämningar har potential att landa 

väl hos språkbrukarna själva.  
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5. Metod, material och deltagare 

Som etnografiskt inriktad forskare är det viktigt att redogöra för sina ställ-

ningstaganden, etiska avvägningar och sin förförståelse av fältet. Det för-

anleder att följande kapitel rymmer en reflektion över rollen både som 

deltagare och som forskare. I kapitlet redovisas även materialet för 

föreliggande studie, som består av ljudinspelningar och fältanteckningar. 

Därefter följer en beskrivning av hur materialet har analyserats, och en 

motivering av de transkriptionskonventioner som har valts vid den skriftliga 

gestaltningen av talspråk. De ungdomar som deltar i studien presenteras sedan 

med kodnamn. I ett försök att levandegöra deltagarna för den läsare som inte 

har haft förmånen att träffa dem, beskrivs de kortfattat utifrån några av mina 

iakttagelser. Slutligen diskuteras varför just gymnasieklassens självidentifi-

erade tjejer, och inte dess killar, ges avgjort störst utrymme i den här studien. 

5.1 Deltagande observation 

Deltagande observation är den lingvistiska etnografins huvudsakliga metod 

för materialinsamling. Den innebär att forskaren befinner sig i en miljö som 

inte är arrangerad för forskningsändamålet. De aktiviteter som pågår i den 

beforskade miljön skulle alltså ha gjort så även utan forskarens närvaro. Ordet 

observation, i mer traditionell mening, kan ge en bild av att forskaren är tydligt 

distanserad och befinner sig utanför den grupp som studeras. Det framför-

ställda attributet deltagande tydliggör emellertid att relationer upprättas 

mellan forskaren och deltagarna. Etnografisk och lingvistisk etnografisk 

forskning blir därmed ett dialogiskt projekt (Gal 2006:179). Det dialogiska 

förhållandet, och rörelsen mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv, bidrar 

också till att forskaren blir en medskapare av studerade sociala processer 

(Heller 2001b:119, 2011:36), vilket ställer höga krav på reflexivitet i forsk-

ningsprocessen (Blommaert 2007a:682; Rampton 2007:596–598).  

Det finns, enligt Blommaert (2007a:684), en uppfattning om att det är 

metoden allena, alltså deltagande observation, som avgör huruvida en under-

sökning kan ses som etnografisk eller inte. Metoden blir, enligt denna upp-

fattning, det som konstituerar etnografi. Blommaert delar den inte, utan vill 

att deltagande observation ska ses som just en metod. Konstituerande för 

etnografi är, enligt hen, i stället vissa ontologiska, epistemologiska och teore-

tiska utgångspunkter. Uppfattningen om att sociala handlingar är kontextuellt 
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förankrade, och därför bör studeras i sitt sammanhang, utgör en sådan ut-

gångspunkt (jfr Bucholtz 2002:538; Bucholtz & Hall 2005:597).  

En traditionell strävan mot objektivitet som vetenskapligt ideal blir varken 

möjlig eller ens eftersträvansvärd inom en forskningsriktning där forskaren 

tydligt interagerar med och upprättar sociala band till forskningsdeltagarna. 

Begrepp som validitet, reliabilitet och reproducerbarhet kan dessutom inte 

enkelt appliceras på en (lingvistisk) etnografisk forskningsprocess. Det är 

heller inte nödvändigt, menar Heath och Street (2008:44–46), som pekar på 

omöjligheten i att till fullo återskapa fältet och forskarens interaktionssätt för 

ytterligare studier.  

Daugaard (2015:41) framhåller, med hänvisning till Khawaja (2010:38), att 

lingvistisk etnografi – liksom annan kvalitativ forskning – härigenom kontra-

sterar mot positivistiska vetenskapliga ideal (jfr Blommaert 2007a:684–685). 

Reflektion och transparens – två kvantitativt svårmätbara aspekter – blir i 

stället avgörande för den typen av kvalitativ forskning som inte gör anspråk 

på representativitet och generaliserbarhet (Daugaard 2015:41). Heath och 

Street (2008:44–46) för fram att etnografisk forskning ändå omfattas av vissa 

traditionella, vetenskapliga ideal. De menar att transparens i forskningspro-

cessen bidrar till validitet och reliabilitet, och att transparensen bygger på att 

forskaren redogör för sin egen förförståelse av fältet och för de ställningstag-

anden som ligger till grund för undersökningen (se även Copland 2015:95–

97; se vidare 5.3). 

5.2 Fältet – urval och tillträde 

Som beskrivits ovan är alltså deltagande observation etnografins huvudsakliga 

metod för materialinsamling. Den genomförs på ett av forskaren avgränsat 

fält. I föreliggande undersökning utgörs fältet främst av skolan och allt som 

pågår där, men även av andra sammanhang som deltagarna ingår i. Därmed 

konstitueras fältet inte av en specifik plats, utan av sociala aspekter. Exempel-

vis har resande i kollektivtrafiken fått stort utrymme i fältarbetet. Kollektiv-

trafiken lämpar sig ganska dåligt för ljudupptagning – bullret ligger som en 

matta och utomståendes röster tränger ständigt igenom. Den sociala samvaro 

som uppstår i att vara i rörelse finns därför dokumenterad i fältanteckningar.  

Deltagarna går, som redan nämnts, i en gymnasieklass på ett högskoleför-

beredande program. Samtliga är flerspråkiga, har mångspråkig förortsbak-

grund och använder i högre eller lägre grad språkliga resurser som förknippas 

med förortsområden. Urvalet är intentionellt och informationsorienterat – en 

urvalsprincip som ligger i linje med gängse tillvägagångssätt inom kvalitativ 

(lingvistisk) etnografisk forskning (se Daugaard 2015:41–43). Ambitionen 

med denna urvalsprincip är inte att presentera representativa så kallade 

”typiska fall” (typical cases) (se Mitchell 1984:238–240). För som tidigare 

nämnts är representativitet varken eftersträvansvärt eller möjligt i forskning 
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med en kvalitativ, etnografisk ansats (se Blommaert 2007a:684–685; Heath & 

Street 2008:44–46). De sammanhang och situationer som behandlas utgör i 

stället exempel på ”telling cases”, det vill säga utvalda fall med potential att 

berätta och belysa något (Mitchell 1984:238–240).  

I ett försök att få tillträde till skolan som fält kontaktades sva-läraren 

Minna, en sedan tidigare flyktigt bekant lärare. På förhand visste jag att Minna 

undervisade åtminstone en gymnasieklass där flera av eleverna hade mång-

språkig förortsbakgrund och kunde tänkas ha erfarenhet av – och på något sätt 

förhålla sig till – förortsförankrade talspråkspraktiker. Minna uttryckte vid ett 

första samtal att eleverna i en av hennes klasser skulle kunna vara aktuella för 

projektet. Hon beskrev dem som utåtriktade och ypperliga deltagare i en tal-

språksundersökning. Dessutom uttryckte hon att det skulle kunna vara positivt 

för dem att delta i projektet; kanske skulle de komma att känna sig utvalda och 

uppmärksammade. Kanske kom de också att göra det. Det hände att någon av 

deltagarnas kompisar utanför klassen frågade vem jag var och deltagarna sa 

då, till synes nöjda, att ”hon” skriver en bok om ”oss” (jfr Eliaso Magnusson 

2020:41).  

Minna blev sedan projektets ”möjliggörare” och förmedlade kontakt med 

en av skolans rektorer, som efter ett möte gav mig tillträde till gymnasie-

skolan. Därefter mötte jag klassens undervisande lärare, vilka i de allra flesta 

fall gav sitt samtycke till forskarnärvaro i klassrummet. Samtycke från eventu-

ella lärarvikarier och -studenter, som genomförde verksamhetsförlagd utbild-

ning (VFU), samlades in efter hand. Ett efterföljande möte med klassen 

bekräftade därefter vad Minna tidigare hade sagt. Eleverna upplevdes redan 

initialt som öppna och pratsamma, och vissa av dem uttryckte direkt en vilja 

att delta i projektet.  

Vid det första mötet informerades eleverna – liksom rektor och lärare 

tidigare hade gjorts – om projektets övergripande syfte och dess genom-

förande. Stor tyngd lades vid etiska aspekter.28 Muntligt och skriftligt inform-

erades alla om rätten till konfidentialitet. De personnamn som förekommer i 

föreliggande text är således kodade; eleverna har valt egna kodnamn och 

lärarna har tilldelats dem. Platsnamn är utelämnade. Eftersom detta är en 

talspråksundersökning blir deltagarnas geografiska förankring – i före-

liggande fall i Storstockholmsområdet – emellertid relevant. Därför väljer jag 

att göra ett undantag för just den, ganska väl tilltagna, platsangivelsen (alltså 

Storstockholmsområdet).  

Eleverna informerades även om rätten att tacka nej, rätten att bestämma 

huruvida de vill förekomma i publikationer och muntliga presentationer samt 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i projektet (se Vetenskaps-

rådet 2002). Med hänsyn till deras integritet, och samtals potentiella känslig-

het, gavs de också möjlighet att själva bestämma ifall något specifikt innehåll 

                               
28 Projektet har genomgått en etikprövning (2017-02-15, Dnr 2017/038) hos Regionala etik-
prövningsnämnden, Uppsala. 
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ur materialet inte fick publiceras. Den möjligheten togs bara vid ett tillfälle, 

och jag upplever därmed på intet sätt att avhandlingstexten har genomgått 

någon ”deltagarcensur”. 

Jag betonade därutöver att de alltid kunde be mig om att få vara i fred om 

de skulle tröttna på att ha en forskare med inspelningsapparatur hängande efter 

dem. Det gjorde de aldrig, men eleven Aisha frågade direkt om projektet gick 

ut på att ”mobba” mig. Inte riktigt, svarade jag, men påpekade att deltagare i 

ett forskningsprojekt bara har rättigheter. Forskare, däremot, har bara skyldig-

heter – en formulering som verkade tilltala eleverna. 

I ett första steg fick de sedan ge sitt skriftliga samtycke till forskarnärvaro, 

för att i ett andra svara på om de ville förekomma i avhandlingstext, eventuella 

andra publikationer och muntliga presentationer av arbetet. Samtliga av 

klassens då 21 elever ställde sig positiva till forskarnärvaro. Av dessa svarade 

16 elever ja till att förekomma i text och därmed delta i projektet fullt ut.  

Under gymnasieår 3 tillkom två elever som tidigare hade avböjt att med-

verka i text. Vid projektets slut hade därmed sammanlagt 18 av klassens elever 

tackat ja till att förekomma i den här avhandlingstexten. Därtill lämnade 

ytterligare en elev från en parallellklass, eleven Salma, samtycke. Salma 

inkluderades i projektet då hon hade nära kontakt med flera av deltagarna och 

drev en podcast (podd) – ett radioprogram – tillsammans med fyra av dem. I 

och med elevernas, lärarnas och rektorns samtycke avgränsades därefter fältet 

med skolan som bas och kollektivtrafikresande och vissa fritidsaktiviteter som 

utbyggnad.  

5.3 Förförståelse och utmaningar 

I en etnografisk forskningsprocess efterfrågas alltså transparens på så vis att 

forskaren redogör för sin förförståelse av fältet och de ställningstaganden som 

ligger till grund för den specifika undersökningen (se Heath & Street 2008:44–

46; Copland 2015:95–97). För föreliggande undersökning är det framför allt 

två ställningstaganden eller perspektiv som behöver lyftas fram. Det första 

perspektivet omfattar synen på språk och språklig variation som konstruerade 

fenomen, vilket behandlats i bland annat 3.5 och kapitel 4. På grund av mina 

begränsade, eller snarare obefintliga, kunskaper i de avgränsade språk som 

eleverna talar utöver svenska och engelska, är deltagarnas flerspråkiga 

resurser inte möjliga att ingående studera etnografiskt. Fokus riktas i stället 

mot olika register av svenska. Ett andra ställningstagande berör synen på 

identitet och identitetsskapande som ett relationellt och kontextuellt förankrat 

fenomen (se även 3.7). Fenomenet undersöks utifrån de normer som konstru-

eras inom deltagargruppen, skolan och det större omgivande samhället. 

En av flera forskningsmässiga utmaningar som framträder i den lingvist-

iska etnografins ”programförklaring” (se 3.1) är att forskaren ska förhålla sig 

så förutsättningslöst som möjligt till fältet (Rampton 2007:585; Rampton m.fl. 
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2004). Som forskare ska man alltså undvika att tillskriva olika sammanhang 

och kategorier ett visst innehåll och vissa bestämda betydelser på förhand (se 

Bucholtz 2002:538; Heath & Street 2008:44–46). Vilka (språkliga) resurser 

som finns tillgängliga för deltagarna i projektet, och hur dessa används och 

värderas, bör därmed inte förutsättas (jfr Heller 2011).  

Häri ligger en utmaning som kan uppfattas som något paradoxal. Det fält 

som en lingvistisk etnograf önskar få tillträde till väljs ut på förhand. Valet 

styrs av etnografens forskningsintressen, vilket kan bidra till att hen gör sig 

vissa föreställningar om fältet redan i forskningens förstadium. Inte nöd-

vändigtvis i den mån att forskaren på förhand fastslår exakt vad hen kan få syn 

på, men styrd av vissa intressen riktas fokus ändå åt ett visst håll. Irvine och 

Gal (2000:36) konstaterar till exempel: ”There is no ʻview from nowhere’, no 

gaze that is not positioned”, och sätter fingret på att en forskare alltid bär på 

en förförståelse som påverkar vartåt hen riktar blicken (jfr Jaspers 2008:90). I 

föreliggande fall riktas blicken mot främst vardagligt relationsskapande, men 

också i någon mån mot skolan som en plats för både institutionellt lärande. 

Mer specifikt riktas den, som sagts, mot ungdomar med mångspråkig förorts-

bakgrund som har erfarenhet av förortsförankrade språkliga resurser.  

Jaspers (2008:92) avråder dock från att utgå från förortsförankrat tal29 som 

ett analytiskt koncept som definieras på förhand. Jag finner Jaspers rekom-

mendation tilltalande, men också svår att följa: tilltalande för att den inte 

avgränsar språkliga praktiker och har en fixerad utgångspunkt – svår för att 

forskaren, som just nämnts, har sina forskningsintressen och riktar sin blick åt 

ett bestämt håll. Även om förortsförankrat tal fungerar som ett analytiskt 

koncept, som redan från början har dragit mitt intresse till sig, förutsattes inte 

deltagarna i föreliggande studie använda ett förortsförankrat talspråk själva, 

ha självklar tillgång till det eller tillskriva det vissa värden. Det låg i stället i 

mitt intresse att undersöka, beskriva och analysera deras språkliga resurser 

utifrån en så öppen ingång som möjligt i enlighet med den lingvistiska etno-

grafins ”programförklaring”.  

Min förförståelse av fältet byggde på tidigare erfarenheter som gymnasie-

lärare i ämnena svenska som andraspråk, svenska och religionskunskap. Sko-

lan som institution och praktik var vid fältarbetets början mig således bekant. 

Forskare inom lingvistisk etnografi har i många fall rört sig inom för dem 

kända områden – inte minst inom pedagogiska verksamheter (Daugaard 2015:

32). Rampton (2007:590–591) beskriver därför forskningsprocessen som en 

process ”from-inside-outwards”, och kontrasterar denna mot tidiga antropolo-

giska och etnografiska studiers ambition att bli ”familiar with the strange” (s. 

591).  

Den redan etablerade bekantskapen med skolans värld riskerade i mitt fall 

att inverka negativt på möjligheten till förutsättningslöshet, men också under-

                               
29 Jaspers (2008) problematiserar men använder därefter benämningen etnolekt (ethnolect), 
vilken jag dock undviker. 
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lätta relationsskapande med elever och lärare. Ett i tid vidsträckt projekt, som 

innebär att deltagare blir inspelade och omskrivna – om än i anonymiserad 

form – kräver fungerande relationer mellan forskare och deltagare. Dessa 

relationer är rent av arbetets själva förutsättning (se Ambjörnsson 2004:43; 

Maegaard & Quist 2005:55). I och med min lärarerfarenhet fanns redan en 

vana av att interagera med ungdomar och en förståelse för lärares arbets-

situation, vilket några av de lärare som deltog beskrev som positivt. Att röra 

mig från lärarrollen mot en roll som forskare var emellertid nödvändigt för 

projektet. För att underlätta rörelsen valde jag initialt att i så stor utsträckning 

som möjligt befinna mig endast bland ungdomarna. På så sätt tydliggjordes 

att jag inte hade någon lärarfunktion, och mitt intryck av eleverna filtrerades 

inte heller i någon större utsträckning genom lärares berättelser.  

Ambitionen ”att inte vara lärare” verkade uppnås på så sätt att jag aldrig 

kom att fungera som någon resurslärare, fastän eleverna kände till min yrkes-

bakgrund. Det hände visserligen att de ibland ställde någon fråga om sådant 

som enstaka ordval eller val av preposition, men aldrig ombads jag att 

kommentera något inlämningsarbete eller bistå med annan större skolrelaterad 

hjälp. Kanske var detta delvis en konsekvens av att jag aldrig korrigerade 

deras talspråk – inte ens när de explicit bad om det – eftersom det inte kändes 

förenligt med forskarrollen (se även 6.2).  

Utanför skolan avvek jag dock vid ett tillfälle från det som kan förväntas 

av en forskare. Under en utställning förlagd utanför skolans område insåg tre 

deltagare att de inte skulle få med sitt skrymmande utställningsmaterial hem, 

då frakten dit i taxi hade kostat betydligt mer än de hade räknat med. En av 

dem, Aisha, vände sig då till mig – den enda för henne bekanta vuxna personen 

på plats – med frågan om jag kände någon som hade bil. Efter visst över-

vägande arrangerade jag hämtning, och med fullpackad bil företog vi sedan 

en rundtur i förorten. Jag var lite fundersam över om denna hjälp skulle kunna 

uppfattas som ett uttryck för något slags barmhärtighetskomplex av övriga 

deltagare, men när de fick höra om skjutsen sa de bara ”schysst”. Mitt huvud-

bry över forskarrollens avgränsningar tedde sig, med andra ord, som en ange-

lägenhet endast för mig.  

I det skede då forskarrollen tedde sig klarare, och relationerna till eleverna 

mer solida, blev samtalen med lärarna fler, men jag uppehöll mig sällan i ut-

rymmen avsedda endast för lärare (jfr Ag 2010:36–37). Liksom eleverna hade 

jag ett passerkort till skolans entré, men inga nycklar för att ta mig in i skolans 

låsta lokaler. Samtalen med lärarna kunde ibland bekräfta intrycken från de 

deltagande observationerna, ibland inte. En av lärarna lät exempelvis förvånad 

över att Aisha valt att delta i projektet. Hon uppfattades av läraren som en elev 

med oerhört stark integritet, och därför trodde inte läraren att Aisha skulle 

tacka ja till att medverka i ett etnografiskt projekt, där insteg i den personliga 

sfären kan förekomma. Aishas starka integritet hindrade dock inte henne från 

att tidigt under fältarbetet sitta i korridoren och prata om till exempel musik, 

vit feminisms exkludering av svarta kvinnor och allehanda internetfenomen 
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tillsammans med mig. Därigenom gav hon mig ganska snabbt en inblick i sin 

tillvaro.  

5.3.1 Forskaren som relationsskapare 

Den etnografiska metodens relationella dimension och medskapande funktion 

gör, som nämnts, att forskaren själv blir ett verktyg i forskningsprocessen (se 

Heller 2001b:119, 2011:36). En diskussion om forskarens positionering och 

olika tillhörigheter blir därmed nödvändig. Salö (2018:29) för dock fram att 

forskaren i sin forskningsprodukt gör bäst i att låta bli att avlägga en ”bekän-

nelse” – av till exempel sin politiska övertygelse och etniska och religiösa 

tillhörighet. Om inte produkten innehåller sådant som är relevant för forsk-

ningspraktiken, vill säga. Redogörelser för forskarens positionering bygger, 

enligt Salö, annars på narcissistiska föreställningar (narcissist conceptions), 

där fokus hamnar på forskaren som individ och på hens privilegier.  

Delvis vill jag ge Salö rätt i detta; forskningsprodukter tillhör inte genren 

”bekännelselitteratur”. Sådant som är fullständigt irrelevant för forsknings-

praktiken lämnas därför med fördel därhän. Men samtidigt bör inte den indi-

viduella forskaren vara den enda att avgöra vad som är relevant för praktiken 

och inte. Också läsaren måste ges möjlighet att reflektera över vad som kan, 

och inte kan, ha påverkat slutresultatet. Dessutom skulle jag vilja påstå att 

redogörelser för forskarens positionering kan bottna i en respektfull hållning, 

då man som forskare erkänner och synliggör att forskningsprodukten kan 

komma ur en ojämlik situation. Så för att ge läsaren möjlighet att förstå och 

tolka fältarbetets förutsättningar och utkomster – samt belysa att tillgången till 

makt och rörlighet i vissa avseenden är ojämnt distribuerad – bortser jag 

nedan, åtminstone delvis, från Salös rekommendation. 

Som utifrånkommande forskare, tillhörande en generellt överordnad grupp, 

är det ett svårt och etiskt vanskligt uppdrag att vinna förtroende hos personer 

som kan missgynnas i samhällets sociala stratifiering (Eckert 1989:26). Det 

symboliska våld som exempelvis skolan och andra institutioner kan utöva 

gäller också för forskning (se Ganuza m.fl. 2020). Forskarens tillhörigheter 

och ibland överordnade position kan på ett diskret och närmast osynligt sätt 

inverka på hens förhållningssätt, och vidare på beskrivningen av forsknings-

deltagarna. Risken finns att ett oreflekterat närmande av fältet strandar i 

ikonisering och exotifiering (se 3.5).  

Kerfoot (2016)30 lyfter på detta tema den vita forskarens maktposition i 

mötet med deltagare som rasifieras. Hen diskuterar utmaningen i att som fors-

kare ge röst åt och kanske tala för personer som saknar vissa av forskarens 

privilegier (jfr Ahmed 2000:143–145). Reflexivitet blir nödvändigt, men 

reflexiviteten kan i sig ses som ett privilegium, då den framför allt är för-

                               
30 Kerfoot (2016) beskriver utifrån sydafrikansk kontext den strukturella differentiering som 
gjorts – och fortfarande görs – baserad på hudfärg (race).  
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behållen personer med vissa resurser, tillgång till makt och möjlighet till social 

rörlighet (Skeggs 2002:313–314; jfr Kerfoot 2016:335).  

Vithetens privilegium särskiljer mig som inte rasifieras från deltagarna som 

alla rasifieras. Deltagarna har generellt också ett lägre utbildningskapital med 

sig hemifrån och i flera fall även ett mer begränsat ekonomiskt kapital. Klass 

blir utöver rasifiering således en relevant aspekt (se Bourdieu 1977:176–179; 

se även 3.7.1). Ett konkret exempel är förekomsten av trångboddhet i vissa av 

deltagarnas hem – som vanligen definieras som att hemmaboende barn behöv-

er dela rum med ett eller flera syskon (Boverket 2016:12–14). Trångboddhet 

tyder på att det finns ekonomiska begränsningar och är vanligare i storstads-

regioner och i miljonprojektsområden med hög andel invånare med utländsk 

bakgrund (SCB 2012). Cirka en tredjedel av de tjejer som deltar i projektet 

har inte eget rum, utan delar med ett eller flera samkönade syskon. Aida, som 

delar rum med två systrar, beskriver boendesituationen som något påfrestande. 

Hon framställer den ändå på ett komiskt sätt och berättar att hon gömmer sin 

chipspåse bakom soffan för att få ha den i fred. Även Maryam uttrycker att 

det periodvis har varit jobbigt att dela rum. I övrigt är inte trångboddheten 

något som förs på tal.  

Det finns deltagare vars föräldrar driver och arbetar inom till synes fram-

gångsrika småföretag, och deras ekonomiska situation framträder som (täm-

ligen) stabil. Flera av deltagarna arbetar också själva vid sidan av gymnasie-

studierna. Även om några av dem påpekar att delar av inkomsten används för 

att stötta familjen i och utanför Sverige verkar de ha pengar över till egen 

konsumtion, vilket kan utgöra symboliskt kapital.  

Som tidigare framförts bygger det symboliska kapitalet på kontextför-

ankrade förhandlingar kring vad som värderas och inte (Bourdieu 1977:80–

83; Broady 1991:169; Eliaso Magnusson 2015:11–13; Haglund 2005:12). 

Över- och underordning blir därmed en relativ fråga. På fältet, bland ungdom-

arna, är det därför inte säkert att mitt kapital smidigt kan omsättas i symboliskt 

kapital. Vid ett tillfälle påpekar emellertid Maryam att hon vill kunna prata 

som jag – med hennes egna ord ”låta svensk” (se vidare 7.4). Hon gör därmed 

en distinktion mellan sitt och mitt tal, som signalerar att jag har ”majoritets-

bakgrund”. Hon för också in en etnifierande maktdimension genom att inte 

inkludera sig själv i kategorin ”svensk”, och samtidigt framställa ”det sven-

ska” som något eftersträvansvärt. Vid ett annat tillfälle konstaterar hon också 

att hon själv, som är svart och bär sjal (hijab), skulle ha svårare att få jobb än 

Diana som har bakgrund i Mellanöstern och inte bär sjal. Lättast skulle dock 

jag ha, enligt Maryam, av den anledningen att jag är vit. 

Maryams kommentarer utgör ett exempel på hur etnifierande kategorier 

relevantgörs i samtal där deltagarna och jag ingår. Dessa relevantgöranden, 

och de begränsningar en icke-vit hudfärg medför, visar på hur en vit forskare 

kan uppfattas som mer mobil i jämförelse med deltagare som rasifieras (se 

Skeggs 2002:314). Medan jag som forskare antas ha större möjlighet att röra 

mig utom fältet – och, som i Maryams berättelse, ha lättare att få en anställning 
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– riskerar deltagarna i högre utsträckning att fixeras utifrån föreställningar 

kring ”äkthet” och ”ursprunglighet” (a.a; jfr Kovats-Bernat 2002:214).  

Det fanns ett generellt motstånd mot fixerande beskrivningar bland del-

tagarna (jfr Skeggs 2000:119–121, 2002:318), vilket framkom särskilt tydligt 

i relation till föreställningar om och framställningar av ”förortstjejen” som 

förtryckt (se även 8.4). Maryam påpekade exempelvis i projektets slutskede 

att hennes deltagande hade varit avhängigt vilka frågor som ställts, eller 

snarare inte ställts, under projektets gång. Hon uttryckte att frågorna i projekt-

et hade varit ”normala”. Hade de däremot berört sådant som varför hon bär 

sjal, och om hon själv får bestämma vem hon ska gifta sig med, hade hon 

hoppat av.  

Den typen av uppenbart andrafierande frågor undvek jag medvetet, men 

fick ändå ta del av deltagarnas svar på dem. Bärandet av sjal och giftermåls-

konventioner avhandlades nämligen i samtal mellan deltagarna alldeles utan 

att jag lade mig i. Det ligger tveklöst – särskilt när det gäller känsligare ämnen 

– något i Blommaerts och Jies konstaterande (2010:5): ”Asking is indeed very 

often the worst possible way of trying to find out”.  
Ambjörnsson (2004:46–48) beskriver hur hen under sitt fältarbete först 

försökte tona ner olikheterna mellan sig själv och de ungdomar hen följde. Så 

gjorde också jag – framför allt när det gällde ekonomisk snedfördelning. Det 

höll väl ganska bra fram till dess att Maryam frågade vad jag tjänade och jag 

svarade uppriktigt. Det visade sig att min doktorandlön, som inte direkt place-

rar en i kategorin höginkomsttagare, var högre än hennes föräldrars samman-

lagda inkomst. Skevheten blev heller inte mindre av att hennes föräldrars 

inkomst skulle täcka behoven för avsevärt fler personer.  

Ambjörnsson (2004:46–48) upptäckte dock efter hand att nedtoningsstra-

tegin inte var särskilt fruktbar. Ungdomarna i hens studie efterfrågade en 

äkthet och uppriktighet från forskarens sida, och hen valde därför att bli 

synligare som person. Äkthet från min sida har handlat om att hela tiden vara 

tydlig med projektets syfte och att skapa en närhet till deltagarna, men sam-

tidigt signalera professionell distans. Distansen har bland annat signalerats 

genom språkliga val i form av undvikande av förortskonnoterad slang. Att som 

vuxen forskare utan djupare förortsförankring använda slang hade kunnat 

tolkas som både approprierande och pinsamt.  

Det är lätt att uppmärksamma skillnader mellan deltagarna och mig som 

forskare. De hade, förutom sådant som nämnts ovan, exempelvis tillgång till 

flerspråkiga resurser utöver engelska; det har inte direkt jag. Ålder var dess-

utom uppenbart särskiljande. Något förenande – och i projektets inledning 

väsentligt för elevernas inställning – var dock att jag, liksom dem, bor i en 

mångspråkig förort. Den gemensamma erfarenheten av att leva i ett förorts-

område verkade bidra till ett från deltagarnas sida minskat behov av att ”repre-

sentera” eller kanske rent av ”försvara” förorten och, inte minst, till ett ökat 

förtroende.  
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Det måste dock inflikas att deltagarna och jag inte lever i mångspråkiga 

förorter på samma villkor. Deltagarna är födda och uppvuxna i förorten, 

alternativt invandrade till den. Jag har valt att flytta dit och bo där. Deltagarna 

förkroppsligar också på ett annat sätt den dominerande bilden av ”förortsin-

vånaren” (se Ristilammi 1994:151–152; Ericsson m.fl. 2000:24–27). De för-

medlar att de därför kan positioneras på ett oönskat sätt av personer utanför 

förorten. De föreföll ändå ta fasta på likheten i våra boendesituationer – en 

likhet som i någon mån verkade överskugga andra förekommande skillnader.  

Det förekom självfallet att deltagarna ställde frågor av mer privat karaktär, 

vilka jag besvarade på ett öppet sätt. De ”pepprade” mig dock inte. När ålder, 

civilstatus, eventuellt föräldraskap, boendeförhållanden och politisk och 

religiös hemvist hade kartlagts var de i stort sett klara med utfrågningen 

(undantaget Maryam som ibland utökade det standardiserade frågebatteriet).  

Efterhand skapades band mellan deltagarna och mig som forskare. Under 

en enskild intervju kommenterade exempelvis Aisha att jag ”är typ en 

kompis”, där diskurspartikeln typ antyder att närhet och forskningsmässig 

distans var i åtminstone viss balans. Kommentaren ”du är en av oss” fälldes 

förvisso också vid några tillfällen. Den föregick vanligen någon typ av känslig 

information, inte direkt avsedd för vuxnas öron. I realiteten signalerade den 

därför det motsatta – för om en person verkligen är fullvärdig medlem av en 

grupp blir ett sådant yttrande överflödigt.  

”Chill”, uttalat med affrikativa i form av ett initialt t-ljud, och ”low key” – 

”att hålla en låg profil” – var annars deltagarnas beskrivning av mitt förhåll-

ningssätt som forskare. Den beskrivningen gavs när några av dem frågade om 

jag hade Instagram, ett i huvudsak bildburet socialt medium som användes av 

samtliga deltagare. Det hade jag inte, men jag skapade ett särskilt, avgränsat 

användarkonto i syfte att planera tid för intervjuer. En effekt av närvaron på 

Instagram var att jag fick större inblick i deltagarnas tillvaro utanför skolan. 

Hur deltagarna interagerar och positionerar sig i sociala medier är inte något 

som analyseras närmare. Men deras vilja att dela information och privata foto-

grafier kan ändå tolkas som om relationen präglades av förtroende.  

Det bör dock understrykas att målet aldrig var att bli inkluderad i gruppen 

på samma villkor som deltagarna själva, och enligt Maegaard och Quist (2005:

55) är det heller inte något som den etnografiska forskaren någonsin kan bli. 

Heath och Street (2008:29) menar till och med att etnografisk forskning alltid 

innehåller ett visst mått av svek, då relationen mellan forskaren och deltagarna 

syftar till att deltagarnas privata sfär offentliggörs. Deltagarna i föreliggande 

undersökning har noggrant informerats om undersökningens syfte och genom-

förande och dessutom uttryckt sig positivt om att deras berättelser offentlig-

görs (se 5.2). De nio unga som förekommer flitigast i texten, samt lärarna 

Minna och Jonas, har också erbjudits och kvickt tackat ja till att läsa de text-

avsnitt där de själva ingår före publiceringen av avhandlingstexten. Inte för att 

korrigera textavsnitten, utan för att deltagarna ska få veta vad som skrivs om 

dem, ge mig möjlighet till member-checking (se t.ex. Creswell & Miller 
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2000:127) och även öka chansen att de (framför allt ungdomarna) vill ställa 

upp i eventuella fortsatta undersökningar. Varje deltagare har därför fysiskt 

eller via zoom, under mellan en och tre timmar, fått se allt vad som står om 

hen, och jag har förklarat sammanhangen. Ingen av dem som deltog föreslog 

några ändringar i avhandlingstexten, och de unga deltagarna uttryckte att 

texten gör den situation de befann sig i när materialinsamlingen genomfördes 

cirka tre år tidigare rättvisa.  

Mötena med deltagarna handlade, utöver att jag gavs möjlighet att rätta till 

eventuella missförstånd, alltså om att fortsätta att bygga förtroende också efter 

fältarbetets avslutande. För förtroende är något som måste underhållas och 

etiska ställningstaganden är inte endast en angelägenhet under själva fält-

arbetet (se vidare 5.3.2, 5.6). Tanken var helt enkelt att det ska vara transparent 

och kännas schysst att delta. Med dessa etiskt motiverade insatser i åtanke 

känns Heath och Streets uttalande om att etnografisk forskning alltid inne-

håller ett visst mått av svek väl starkt. Att forskningen alltid innefattar ett stort 

mått av ansvar är däremot odiskutabelt. 

5.3.2 En etiskt komplicerad uppgift 

Att forskare annars ibland pliktskyldigt förhåller sig till etiska principer, och 

att principerna snarare blir en metodisk än en metodologisk fråga, är en före-

kommande kritik (se Kovats-Bernat 2002:211–213; Hodge 2013:287). Jag 

förstår kritiken på så sätt att etiska överväganden inte ska vara en punktinsats 

och ”bockas av”, utan vara genom- och övergripande och genomsyra studiens 

alla delar på det sätt som antyds ovan. 

Principer fyller likväl ett syfte – inte minst för etnografisk forskning, där 

forskarrollen är svår att definiera och avgränsa (Akeroyd 1984:143; Hodge 

2013:292). Avseende sådant som forskningsdeltagandets frivillighet, rätt till 

konfidentialitet och material- och personuppgiftshantering finns forsknings-

etiska principer och lagar att följa (se Vetenskapsrådet 2002; Dataskydds-

förordning 2016/679). Motsvarande tydligt formulerade principer saknas dock 

gällande den etiska frågan hur forskningsdeltagare porträtteras och represent-

eras (se vidare 5.6) samt frågan om hur forskaren bör hantera information om 

potentiellt utsatta situationer som deltagare kan befinna sig i. Individuella 

överväganden måste därför göras (jfr Andersson 2003:124–126).  

Med utgångspunkt i Jonssons erfarenheter (2007:158–159) av fältarbete 

bland ungdomar valde jag en konfidentialitetens medelväg (jfr Maegaard & 

Quist 2005:56–57). Deltagarna delgavs att uppgifter av allmän och ”ofarlig” 

art inte skulle föras vidare till lärare. Med andra ord skulle jag inte ”skvallra”. 

Dessutom skulle jag inte agera budbärare mellan eleverna och lärarna. Avsteg 

från detta skulle endast göras om en elev var i fara, och eleven skulle i sådana 

fall informeras om avsteget. Vad som kan anses som farligt och inte är 

emellertid öppet för tolkning. Den distinktionen blev dock något av en icke-
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fråga, då några ingripanden från min sida inte behövde göras. Men inform-

ationen visade sig ändå vara viktig och trygghetsskapande för deltagarna.  

Mitt förhållningssätt till den typ av överträdelser som inte äventyrade del-

tagarnas säkerhet och hälsa, men som utmanade skolans regelverk, sattes 

exempelvis på prov redan under fältarbetets andra dag. Under en provsituation 

gestikulerade några elever – till synes utan lärarens vetskap – yvigt till var-

andra och använde överdrivet tydliga munrörelser för att forma ord. ”Du säger 

inget va”, frågade en av eleverna efteråt i korridoren. En snabb avstämning 

fick dem att förstå att överträdelser avseende skolans regelverk föll utanför 

kategorin ”farliga situationer” (se vidare 8.6).  

Under det fortsatta fältarbetet framkom att det initialt fanns en oro hos 

eleverna för att jag som forskare skulle hindra ”samarbete” under prov-

situationer. I ett samtal om att vissa av dem utövade otillåten ”kamratstött-

ning” använde jag just den eufemismen – samarbete – varpå en deltagare sa 

att jag får säga att de ”fuskar”, för ”det är ju det de gör” (se vidare 8.6). Min 

diskretion vid otillåtet samarbete under provsituation resulterade också i 

skämt från elevernas sida som anspelade på min ”djupa solidaritet”. 

5.4 Material 

Materialet som ligger till grund för analysen består av ljudinspelningar och 

fältanteckningar. Det har, som beskrivits ovan, samlats in genom deltagande 

observation i en gymnasieklass på ett högskoleförberedande program, där 

samtliga elever är flerspråkiga, har mångspråkig förortsbakgrund och nära 

erfarenhet av förortsförankrat tal. Observationerna har, med något varierande 

intensitet, pågått under tre terminer i gymnasieår 2 och 3. Deltagarna blev 

således inspelade kontinuerligt under en längre tid.  

Ett kronologiskt strukturerat mönster kan urskiljas i materialet. Inlednings-

vis upplevdes deltagarna inte som så särskilt spontana. Ljudinspelningarna 

från den inledande perioden innehåller exempelvis fler pauser. Tidigt under 

projektets andra termin reducerades tystnaden, och försiktigheten övergick 

ofta i skämtsamhet. Deltagarna, särskilt Deniz, Hodan och Gabriella, kunde 

plötsligt ta tag i inspelningsapparaten, höja den som en mick och rappa eller 

brista ut i sång. De kunde också skämtsamt intervjua varandra och då använda 

sina självvalda kodnamn. Något senare under terminen minskade dessa skämt-

samma inslag; ”micken” syntes inte lika intressant längre, och inspelnings-

situationen verkade ha normaliserats något. 

Jag har – med undantag för något tillfälle med gruppen som skapade en 

podd under lektionstid (Aisha, Asel, Muna, Salma och Hevin) – närvarat vid 

alla inspelningssituationer och därigenom kunnat följa materialets tillblivelse 
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i realtid.31 Dock har elevernas tal inte alltid varit hörbart för mig, då upptag-

ningar kan ha skett en bit bort i klassrummet eller vid andra änden av lunch-

bordet. Att som forskare själv närvara vid, och även i, inspelningar kan förstås 

påverka sådant som samtalsinnehåll, interaktionssätt och val av språkliga re-

surser. Labov (1972:256–257) lyfter detta i sin observer’s paradox, som går 

ut på att sociolingvistiskt inriktade forskare önskar observera det tal som 

produceras när forskaren inte är närvarande. Däri ligger själva paradoxen. En 

”lösning” blev att studera gruppers i stället för individers tal, eftersom 

gruppmedlemmar kan tänkas prata mer som de brukar tillsammans med 

varandra. Det går dock inte som forskare att helt friskriva sig från möjlig 

påverkan. Deltagarna i föreliggande studie befann sig ändå i ett sammanhang 

som var bekant för dem. Dessutom pågick projektet under en längre tid – halva 

deras gymnasietid. De ungdomar och lärare som deltog uppgav också att de 

mot slutet av materialinsamlingen hade slutat tänka på att de blev inspelade. 

”Micken” verkade ha blivit mer eller mindre vardag.  

5.4.1 Ljudinspelningar 

Materialet bestående av ljudinspelningar har delats in i fyra övergripande 

kategorier: lektioner, andra skolrelaterade aktiviteter, icke-skolrelaterade 

aktiviteter och intervjuer/fokusgrupper. Till materialkategorin lektioner räk-

nas all schemalagd, oftast lärarledd, lektionstid. Som andra skolrelaterade 

aktiviteter räknas övriga aktiviteter som sker inom skolans område, såsom 

raster, luncher och skolgemensamma evenemang. Därutöver inkluderas även 

skolrelaterade aktiviteter utanför skolans område, såsom besök på företag och 

deltagande i en kommersiell mässa. Som icke-skolrelaterade aktiviteter 

räknas en anställningsintervju med deltagaren Hodan, tre poesiframträdanden 

med Deniz och en bilfärd med Hevin som chaufför. Den sista materialkate-

gorin intervjuer/fokusgrupper innefattar slutligen arrangerade samtal och 

behandlas noggrannare under nästföljande rubrik. Den totala inspelningstiden 

för samtliga materialkategorier uppgår till 84 timmar och 16 minuter. I tabell 

1 syns ljudinspelningarnas antal och sammanlagda tid för respektive kategori. 

Tabell 1. Ljudinspelningar presenterade efter materialkategori, antal ljudfiler och 
inspelningstid  

Ljudinspelningar Antal Tid 

lektioner 143 51:53 

andra skolrelaterade aktiviteter 23 08:50 

icke-skolrelaterade aktiviteter 5 00:46 

intervjuer/fokusgrupper 13 22:47 

Totalt 184 84:16 

                               
31 Att inte låta deltagarna genomföra självinspelningar vilar på ett etiskt avvägande. Vid sådana 
kan tal från fler personer än dem som har lämnat samtycke fångas upp. Det ges då inte möjlighet 
att inhämta muntligt samtycke, vilket har varit rutin när personer tillfälligt har spelats in. 
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Som framgår av tabellen domineras materialet av skolrelaterade aktiviteter, 

där klassrummet utgör den huvudsakliga inspelningsmiljön. Tiden för de 143 

inspelade lektionstillfällena uppgår till totalt 51 timmar och 53 minuter. Tiden 

varierar påtagligt mellan de olika ljudinspelningarna (vilket inte framgår av 

tabellen). Kortare inspelningar består normalt av presentationer inför grupp 

och längre av sammanhängande lektioner. Den längsta inspelningen i lekti-

onsmaterialet utgörs av en sva-lektion och är 1 timme och 13 minuter, medan 

den kortaste rymmer en knappt 4 minuter lång presentation av Aida i samma 

ämne. Även tiden för ljudinspelningarna av annan skolrelaterad aktivitet – 

som totalt uppgår till 8 timmar och 50 minuter – skiljer sig stort, då tiden för 

luncher och raster varierar och längre, plötsligt uppdykande håltimmar före-

kommer.  

De icke-skolrelaterade aktiviteterna, som tidsmässigt uppgår till 46 minut-

er, är korta. Undantaget är en arbetsintervju med deltagaren Hodan. Att inspel-

ningarna för denna materialkategori inte är fler och längre beror på att de 

miljöer som deltagarna och jag tillsammans har vistats i utanför skolan – till 

exempel i kollektivtrafiken, i en shoppinggalleria och på en fest – lämpar sig 

dåligt för ljudupptagning. Intrycken av de flesta av dessa aktiviteter finns 

därför dokumenterade endast i fältanteckningar (se 5.4.4 nedan). I den sista 

materialkategorin intervjuer/fokusgruppsamtal ingår totalt 12 inspelningstill-

fällen, varav ett genererade två ljudfiler. Den sammanlagda tiden för dem 

uppgår till 22 timmar och 47 minuter (se 5.4.2).  

Svenska som andraspråksämnet ligger i projektets fokus. För att kunna 

skapa mig en bredare bild av elevernas språkliga resurser, få tid att bygga en 

relation som präglades av förtroende och främja en ledig inställning till 

inspelningssituationen ingår också lektioner i andra skolämnen i materialet. 

Av tabell 2 framgår de olika skolämnenas representation. Gymnasiegemen-

samma ämnen, det vill säga de ämnen som elever läser oavsett gymnasie-

program, specificeras. Av konfidentialitetsskäl anges ämnen som är program-

gemensamma, eller en del av den programfördjupning som skolor själva har 

möjlighet att styra över, utan specifik ämnesbeteckning (se Skolverket 2011b:

36–38). 

Tabell 2. Antal observerade och ljudinspelade lektioner samt sammanlagd 
inspelningstid för respektive ämne  

Ämne Antal lektioner Antal inspelningar Inspelningstid 

sva 29 36 16:49 

eng 9 – – 

ma 26 7 05:15 

gy-arbete 15 28 10:41 

mentorstid 8 – – 

program-
gemensamma/ 

-fördjupande 

46 72 19:08 

Totalt 133 105 51:53 



 86 

Sva är, med en inspelningstid på 16 timmar och 49 minuter, det ämne som har 

högst representation i ljudmaterialet. Programgemensamma och program-

fördjupande ämnen har förvisso högre siffror i tabellen för både antal observ-

erade lektioner och inspelningstid. Samlingsbeteckningen innefattar dock sex 

olika ämnen, varför sva som enskilt ämne intar en särställning som det mest 

besökta och dokumenterade ämnet. Deltagarnas matematiklektioner har obs-

erverats i kanske förvånande hög utsträckning. Anledningen till att jag så ofta 

befann mig på dessa lektioner var inte en ambition om att ingående studera 

just matematikens ämneslitteracitet, utan den stora närvaron var schema-

tekniskt motiverad. Matematiken låg helt enkelt intill flera av veckans sva-

lektioner.  

Lektionerna i gymnasiearbetet (gy-arbetet) är välbesökta med tanke på att 

de hölls endast en gång i veckan. Gy-arbetet och sva-ämnet kräver liknande 

tal- och skriftspråkliga resurser. Att producera utredande (vetenskaplig) text, 

och att muntligt presentera och diskutera textens innehåll, är centralt för dem 

båda. Klassens sva-lärare Minna handledde eleverna i gy-arbetet tillsammans 

med Jonas, som annars undervisade i ett programgemensamt och ett program-

fördjupande ämne. Tillsammans hade de också mentorsansvar för klassen.  

Vid samtliga ljudinspelningar som ingår i materialet har jag använt en eller 

två ljudinspelare av typen Zoom H2n med inbyggd bordsmikrofon. Att jag 

ibland använde två ljudinspelare, placerade i olika delar av rummet, medför 

att en aktivitet kan ha genererat två ljudfiler. Inspelningarnas ljudkvalitet 

varierar påtagligt beroende av hur hög den omgivande bullernivån är. Hörbar-

heten påverkas dock sällan av buller; förekomsten av samtidigt tal, ett rappt 

taltempo och en ibland otydlig artikulation har generellt större inverkan.  

5.4.2 Intervjuer och fokusgruppsamtal 

De intervjuer och fokusgruppsamtal som genomfördes inom projektet var i 

allra högsta grad semistrukturerade. De var, som Maegaard och Quist (2005:

51) uttrycker det, ”en hybrid mellem en afslappet samtale og et egentligt inter-

view”. Som forskare blev jag både samtalsdeltagare och den som intervjuade 

(se de Fina 2019:156).  

Heller (2011:44) diskuterar intervjuers kontextberoende förutsättningar 

och beskriver intervjumaterial som resultatet av det ”a certain kind of person 

tells another certain kind of person, in certain ways, under certain conditions”. 

Ett ”särskilt förhållande” som inverkade på intervjusituationerna i föreligg-

ande projekt var att deltagarna och jag hade haft kontakt under minst ett år vid 

tiden för intervjuerna, och att deltagarnas vana av att bli inspelade var stor.  

Inom (lingvistisk) etnografisk forskning har data insamlad genom delta-

gande observation ofta rönt högre status än intervjudata – och kan så fort-

farande göra (se de Fina 2019:163). De Fina (s. 155, 157) beskriver därför 

intervjuns ställning som omdebatterad. Frågetecken har rests rörande bland 

annat forskarens dubbla roll som intervjuare och uttolkare av data. Forskarens 
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relation till sina informanter, och till den gemenskap (den community) de 

tillhör, har likaså problematiserats. Därutöver har också intervjuers legitimitet 

i studiet av människors levnadssätt, handlande och vanor kritiserats.  

De Fina (2019:158–160) visar emellertid att det har skett en förskjutning 

inom etnografin/antropologin. Från att ha betraktat informanter som objekt 

”that can be brought home and polished until it comes to light” (s. 158), ses 

informanter nu snarare som medskapare i konstruktionen av kunskap. Ofta 

föreligger fortfarande en inifrån- och en utifrånposition – konstruerade med 

bakgrund i identitetskategorier som klass, etnicitet och kön (s. 160–161; se 

även 5.3). Skillnader ska dock inte automatiskt tillskrivas vissa betydelser. 

Young (2004:190) påpekar till exempel att betoningen på skillnad kan leda till 

ett onödigt dikotomt tänkande.  

Det går ändå inte att helt reducera den maktobalans som föreligger mellan 

den intervjuade och den som intervjuar, då det ju är den senare som formulerar 

frågorna och tolkar svaren (de Fina 2019:161). Viktigt att hålla i minnet är 

även att intervjuer (och fokusgruppsamtal) inte är några direkta avspeglingar 

av hur något är. Den data de genererar fungerar som ett utsnitt ur en arrangerad 

situation där den intervjuade, som ovan berörts, kan framställa sig på ett visst 

sätt, för vissa syften (Heller 2011:44). Det är alltså inte frågan om några 

sanningsutsagor eller ofiltrerade verklighetsbeskrivningar. Med det i bak-

huvudet kan intervjuer ändå fylla en funktion. I föreliggande undersökning 

gav intervjuerna/fokusgruppsamtalen till exempel möjlighet att ställa frågor 

som jag inte ville ”störa” deltagarna med i projektets tidiga skede, och bidrog 

till en fördjupad förståelse av sådant jag iakttagit under de deltagande observa-

tionerna.  

Intervjuerna och fokusgruppsamtalen genomfördes utanför skoltid anting-

en i någon av skolans lokaler eller i kafémiljö – beroende av vad som fungera-

de bäst för deltagarna. De frågor jag ställde berörde användningen av olika 

språkliga resurser i relation till deltagarnas egna, skolans och övriga sam-

hällets förväntningar. Också frågor kring identitetsskapande och positionering 

diskuterades, dock inte med den terminologin. Frågorna anpassades delvis 

efter vem/vilka som intervjuades. Samtalen flöt obehindrat på och stämningen 

var ofta livlig. Att kila in frågor var ibland något av en utmaning – särskilt i 

fokusgruppsamtalen i kafémiljö. De intervjuer som genomfördes enskilt eller 

i par fick oftast en något tydligare struktur.  

De arrangerade samtalstillfällena är tämligen långa och varierar mellan 

cirka en timme och drygt tre timmar. Av tabell 3 framgår – i den kronologiska 

ordning intervjuerna och fokusgruppsamtalen genomfördes – vilka deltagare 

som har medverkat och tidsåtgång och plats för respektive intervju/fokus-

gruppsamtal. 
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Tabell 3. Deltagare (elever) i intervjuer/fokusgruppsamtal samt inspelningstid och 
inspelningsplats  

Deltagare (elever) Inspelningstid Inspelningsplats 

Aisha 02:13 skolan 

Aida, Amina, Deniz, Diana 02:30 skolan 

Anto, Isse 01:02 skolan 

Deniz, Latife 01:31 kafé 

Amina, Deniz, Gabriella, 
Maryam, Natalie 

02:40 kafé 

Aida 02:28 kafé 

Maryam 02:09 kafé 

Muna, Aisha 01:38 skolan 

Maryam, Hodan 03:20 kafé 

Totalt 19:31  

 

De flesta av studiens deltagare har medverkat i någon av intervjuerna och/eller 

i något av fokusgruppsamtalen. Aida, Amina, Deniz och Maryam har med-

verkat i två eller tre. Saknas gör dock Asel, Hevin, Salma, Sara, Bob och Solle. 

De har inte på något sätt aktivt valts bort eller uttryckligen tackat nej till att 

delta. Men genomförandet av intervjuerna och fokusgruppsamtalen byggde 

ofta på att jag fångade deltagarna i stunden. Så de som sällan syntes till, eller 

tackade ja till fullt deltagande sent, finns därför inte representerade i material-

kategorin intervjuer/fokusgruppsamtal. 

Inom ett drygt år efter avslutat fältarbete genomfördes även individuella 

intervjuer med lärarna Minna och Jonas i syfte att få deras perspektiv på hur 

fältarbetet förflutit, ge dem möjligheten att lämna kommentarer och mig 

möjligheten att ställa mina intryck mot deras. Att just de intervjuades beror på 

att ljudinspelningarna i klassrummet till betydande del utgörs av deras 

lektioner och att de, som ovan nämnts, hade mentorsansvar för klassen. I tabell 

4 redovisas inspelningstiden för de två lärarintervjuerna.  

Tabell 4. Inspelningstid för lärarintervjuer  

Lärare Undervisningsämnen Inspelningstid 

Minna sva, gy-arbete 01:22 

Jonas gy-arbete, programgemensamt, 
programfördjupande 

01:54 

Totalt  03:16 

5.4.3 Varför inga videoinspelningar? 

Valet att endast göra ljudupptagningar, och helt utesluta video, grundade sig i 

att deltagare kan uppleva videoinspelningar som ett större insteg på deras inte-

gritet. Därigenom riskerar videoupptagningar att påverka deltagarnas hand-

lande i högre grad än ”diskretare” upptagningar av ljud (Kerfoot & Bello-
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Nonjengele 2016:455). Att iordningsställa för videoinspelning kan dessutom 

kräva längre förberedelse. I ett projekt där deltagarna och jag ständigt rörde 

oss mellan olika rum och aktiviteter hade videoutrustningen troligen upplevts 

som otymplig. Att visuella uttrycksmedel inte finns tydligt bevarade i materi-

alet begränsar analysen på så sätt att multimodala aspekter inte går att fånga 

med exakthet. Iakttagelser av kroppsspråk och semiotiska uttryck utöver tal – 

såsom rörelsemönster, minspel och klädstil – finns dock dokumenterade i de 

fältanteckningar som beskrivs nedan, vilket ändå möjliggör vissa beskrivning-

ar av icke-verbala uttrycksmedel.  

5.4.4 Fältanteckningar  

Utöver ljudinspelningar utgörs materialet av fältanteckningar som har förts för 

hand under pågående aktiviteter och därefter renskrivits. Fältanteckningarna 

är en produkt av vad jag som forskare har sett och upplevt. De representerar 

därmed ett utsnitt ur en tillvaro som har filtrerats genom min förståelse (jfr 

Emerson m.fl. 1995:105–106; Karrebæk 2011:75). De består sammanlagt av 

191 renskrivna A4-sidor, och fungerar bland annat som ett viktigt stöd för 

minnet. De spelar en särskilt viktig roll i situationer varifrån det inte finns 

några ljudupptagningar. Men anteckningarna har inte endast en kontextuali-

serande stödfunktion. I kapitel 6 och 8 citeras några av dem, och de tjänar då 

som konkret analysmaterial.  

Fältanteckningarna redogör alltid för kontextuella förhållanden som typ av 

aktivitet – ex. sva-lektion eller rast – och vilka personer som ingår i den. 

Avseende lektionsaktiviteter beskrivs också lektionens ramar, som vanligen 

har satts upp av läraren, och hur deltagarna i rummet förhåller sig till dessa. 

De redogör för konkreta observerbara skeenden och handlingar som exempel-

vis vad som görs och sägs och, som sagts, även för iakttagelser av semiotiska 

resurser som kroppsspråk och klädval (jfr Maegaard & Quist 2005:58). 

Manifesterade affekter har uppmärksammats genom angivelser av exempelvis 

yvigare gestik, ökad röststyrka, snabbare tal eller skratt.  

Anteckningarna innehåller ibland iakttagelser om återkommande mönster i 

interaktionen och kommentarer om händelsers möjliga relevans ur ett större 

perspektiv. Dessa iakttagelser har senare prövats mot det samlade materialet, 

det vill säga mot samtliga fältanteckningar och ljudinspelningar, vilket diskut-

eras vidare nedan. 

Två utdrag ur fältanteckningarna – ett varifrån det finns en tillhörande 

ljudinspelning och ett varifrån inspelning saknas – får exemplifiera deras form 

och innehåll.  

Utdrag 1. En matematiklektion 

Under lektionen berömmer eleverna varandra mycket. När läraren går igenom 
tal på tavlan och någon kommer med rätt svar hörs kommentarer som ”bra” 
och ”smart” (uppfattar det inte som ironiskt). Det här känns rätt typiskt för 
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klassen. De bekräftar varandra. De håller inte varandra nere. Också läraren [i 
ett programgemensamt ämne] har kommenterat klassens sammanhållning, 
lojalitet och att det inte finns ett så starkt konkurrenstänkande som i andra 
klasser. 

Kärnan i alla fältanteckningar är alltså det perceptuellt observerbara. I utdraget 

från matematiklektionen kompletteras också det i stunden yttre observerbara 

– att en interaktiv genomgång pågår och att eleverna bekräftar varandra språk-

ligt – med en mer övergripande metakommentar om återkommande mönster i 

klassrumsinteraktionen. En lärares tidigare påpekande av att eleverna stöttar 

och bekräftar varandra, och att de på så vis skiljer sig från elever i andra 

klasser, utgör ett exempel på hur ett då och ett nu kan flätas samman i anteck-

ningarna. 

Utdrag 2. En diskussion under en lektion i ett programgemensamt ämne 

Podd-gruppen ska sälja hemlagad mat, samosa, på något skolevent nästa vecka. 
Det verkar som om Muna ska laga maten och att hennes mamma ska hjälpa 
till. Aisha och Muna rör sig ovanligt intensivt mellan svenska och somaliska 
när de diskuterar tillagningen. Aida och Amina, som inte egentligen har någon-
ting med matlagningen eller försäljningen att göra, ger sig in i diskussionen. 
Också de utnyttjar sina somaliskspråkiga resurser ovanligt mycket. Har inte 
hört dem prata så mycket somaliska tidigare.  

Kanske tillhör köket främst somaliskans sfär och att det är det som skapar en 
ökad språklig rörlighet? De diskuterar försäljningen. Aisha föreslår att de ska 
fråga läraren [i ett programfördjupande ämne]. Men Muna säger ”vi ska lyckas 
själva”. Hon ler. Hon frågar sedan om jag kan hjälpa dem med förpackningar. 
Förstår inte riktigt varför, men vi diskuterar möjliga alternativ. Kanske slå in 
dem i sånt där brunt papper? 

I det andra utdraget är alltså utgångspunkten att några elever ska laga och sälja 

samosa, som beskrivs som ”somaliska piroger”. Mitt fokus hamnar på språklig 

rörlighet, och fältanteckningen visar därmed hur yttre observerbara förhållan-

den filtreras genom min förståelse och mina forskningsintressen. I utdraget 

görs också ett försök att förklara det som sker, då en tänkbar koppling mellan 

språk och plats görs. Sådana förklaringar och ”tolkningar i stunden” kan vara 

vanskliga. Risken är att vissa separata situationer tillskrivs alltför stor betyd-

else och att andra negligeras när tolkningen sker parallellt med observa-

tionerna.  

Att iaktta utan att tolka är dock en avancerad övning, då observation och 

analys ofta fungerar som ett slags parallella aktiviteter, som svårligen går att 

hålla isär (Emerson 1995:105–106). Emerson (a.a.) beskriver därför fält-

anteckningar som ”analysis in description”, vilket innebär att analysen, så att 

säga, sker genom forskarens beskrivning. Det verkligt väsentliga blir att pröva 

sina ”tolkningar i stunden” mot hela materialet och att ompröva dem vid behov 

(se Maegaard & Quist 2005:61–62).  
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I utdrag två synliggörs jag som forskare, vilket inte är något ovanligt för 

materialet i stort. I fältanteckningarna tydliggörs ofta min position och grad 

av deltagande i interaktionen med elever och lärare. Det framgår exempelvis 

normalt om det är jag som har ställt en fråga eller om en elev eller lärare 

spontant har berättat något. När elever eller lärare ”drar in mig” i samtalet – 

som i utdrag två ovan, där eleverna vill klara uppgiften själva och min 

eventuella hjälp inte jämställs med en lärares – uppmärksammas också det. 

Jag skriver alltså inte ut mig själv ur fältanteckningarna, vilket kan öka trans-

parensen avseende materialets tillkomst.  

5.5 Analys 

Analysen vilar på ett induktivt förhållningssätt, vilket medför att forsknings-

frågorna har varit tentativa under arbetsprocessen. Det empiriska materialet – 

och vad som däri har varit möjligt att urskilja och ”få fatt i” – har därmed haft 

inverkan på frågornas utformning (jfr Gibbs 2012:188–189; Kvale & Brink-

mann 2014:238–239). Att deltagarna inte positionerar sig i ett vakuum, utan 

oupphörligen gör det i relation till majoritetssamhället och majoritetsunga är 

exempelvis en insikt som har fått inverka på utformningen av frågeställning 2 

(se 1.1) Förhållningssättet har, som tidigare nämnts, inneburit en rörelse från 

empiri mot teori, och det lingvistiskt etnografiska perspektivet har utvecklats 

efter hand under forskningsprocessen (jfr Daugaard 2015:31). Det innebär att 

jag gick ut i fält utan några direkt färdigformulerade teoretiska och metodo-

logiska utgångspunkter eller någon färdig analysapparat. Teori, metodologi 

och analys utvecklades i stället under det pågående insamlingsarbetet, vilket 

möjligen kan ha bidragit till större förutsättningslöshet. 

Att bringa reda i ett stort och varierat material är förstås en utmaning. Den 

huvudsakliga struktureringen av det har skett efter fältarbetets avslutande, ett 

isärhållande i tid som rekommenderas av bland andra Maegaard och Quist 

(2005:61–62). En temporal och rumslig distans till fältet gör det bland annat 

enklare att ta ett steg tillbaka, se händelser ur ett utifrånperspektiv och under-

lättar också den analytiska rörlighet som förordas i forskningsprocessen 

(Rampton 2007:590–591). I det samlade materialet har jag kunnat urskilja vad 

jag väljer att kalla spår. Användningen av det i sammanhanget bildliga ordet 

spår avspeglar materialets konstitution som präglas av diversifiering. Diversi-

fieringen gör det svårt att fastslå större, övergripande teman. Huvud- och sido-

spår32 har urskilts, vilka ofta korsar varandra eller löper parallellt och därför 

med nödvändighet beskrivs i förhållande till varandra.  

                               
32 Benämningarna kan föra tanken till brottsutredningar. De används, trots de eventuella konno-
tationerna, för att de illustrerar det ständiga sökandet inom forskningsprocessen och variationen 
i materialet. 
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Spåren har urskilts dels genom genomläsning av samtliga fältanteckningar, 

dels genom kontinuerlig genomlyssning av ljudinspelningar. Slutligen har en 

fullständig genomlyssning skett efter fältarbetets slut, varvid anteckningar har 

förts. Dessa anteckningar har under arbetets gång benämnts loggar och själva 

arbetsmomentet att logga. Orsaken till det är att det inom lingvistisk etnografi 

inte görs någon kodning i egentlig mening, då en sådan kan föra tankarna till 

att det finns vissa på förhand fastslagna variabler eller språkliga fenomen som 

ska utforskas (Lefstein muntl. 2019-07-04). 

Fältanteckningarna och inspelningarna med tillhörande loggar har sedan 

strukturerats manuellt utifrån kontextuella och innehållsliga aspekter samt 

nyttjande av språkliga resurser. Ljudinspelningarna har först strukturerats med 

utgångspunkt i vilka som deltar (elever, lärare och/eller forskare), plats (ex. i 

eller utanför klassrummet), typ av aktivitet (ex. lektion, lunch, kortspel) och 

innehåll (både språk och ämnesinnehåll). Aktiviteter konstitueras enligt 

Rampton (muntl. 2019-07-02; jfr Bellander 2010:142–144) av vad som 

faktiskt pågår, och inte av på förhand uppsatta ramar. Jag väljer ändå att räkna 

samtliga schemalagda klassrumssammanhang som aktiviteten lektion, för att 

därefter diskutera hur deltagarna orienterar sig i sammanhanget och vad de 

faktiskt pratar om och gör.  

Samtalen mellan deltagarna rör sig ofta mellan olika ämnen, dessutom 

kvickt. Förutom i ett fåtal av klassrumssamtalen är det därför svårt att förse 

samtalen med en innehållslig etikett. Språkliga resurser uppfattar jag som än 

mer svårfångade än innehållsliga (och även rumsliga) aspekter, eftersom språk 

både är rörligt och flyktigt. Men gällande deltagarnas svenskspråkiga resurser 

har jag förenklat den komplicerade verkligheten och använt framför allt fyra 

för forskningssyftet avgränsade beteckningar: förortssvenska, förortsslang, 

stilisering och talat skolspråk (alltid med förortsklang). Det finns, som tidiga-

re har betonats, inga vattentäta skott mellan de första två benämningarna, men 

beskrivningar kräver alltid vissa förenklingar.  

En försvårande omständighet vid analysen av talet är att betydelsen och 

effekten av det är avhängig kontexten. Exempelvis ges användningen av för-

ortsslang under en muntlig examination i skolan rimligen inte samma betyd-

else och effekt som i en vardaglig kamratgemenskap. Resursernas rörlighet 

och kontextuella karaktär gör det därför nödvändigt att inte endast se till 

samtalen i sin helhet, och fastslå att de innehåller exempel på antingen 

förortsslang eller förortssvenska, informellt eller formellt skolspråk osv. An-

vändningen av förortsslang utesluter till exempel inte att det också kan finnas 

inslag av ett så kallat formellt talspråk eller skolspråk. För att inte missa denna 

dynamik och rörlighet har jag valt att söka efter olika språkliga inslag inom 

respektive samtal.  

Vid genomlyssningen av det samlade materialet har jag dessutom lokal-

iserat vad jag uppfattar som ett slags ”kärnyttranden” (jfr kärnmeningar för 

skriven text). Kärnyttrandena har en belysande och ofta sammanfattande 

karaktär, och kan även visa hur talaren förhåller sig till samtalsinnehållet. 
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Ibland bjuder de också på något oväntat och svårförståeligt som kräver sär-

skild eftertanke, och de har potential att vidga eller fördjupa förståelsen för 

interaktionen (se rich points, Agar 1996:31). Ett uttalande av deltagaren Gab-

riella, som behandlas ytterligare i 8.1.2, får fungera som ett exempel på det 

jag kallar kärnyttrande. I ett samtal, och flera därtill, tar deltagarna spontant 

upp uppfattade (och upplevda) skillnader mellan dem själva (vi) och ung-

domar med majoritetsbakgrund (dom). Gabriella säger: ”de går ut på fika↑ de 

såhär vi:n […] vi såhär går till Donken eller vi går u:t”. Med ”Donken” avses 

McDonald’s och med ”ut” någon innergård i hemförorten. Hennes kommentar 

sammanfattar samtalet på ett målande sätt, och fungerar som ett slags destillat 

av det som tidigare sagts i diskussionen. Den visar också, på ett effektivt vis, 

hur Gabriella själv positionerar sig i relation till ett vi och dom. Jag betraktar 

därför Gabriellas kommentar som ett kärnyttrande av belysande och samman-

fattande karaktär. 

Uttalanden som, likt Gabriellas, relaterar till föreställningar om den sociala 

världen – alltså till olika diskurser – ligger i studiens blickfång (se Blommaert 

2007b:120; Rampton 2007:585; se även 3.5). Så gör även de positioner och 

tillhörigheter som skapas, intas och/eller kommenteras i samtalen (se 3.7.1). 

Analysen av det Gabriella säger kan, mycket kortfattat och något svepande, 

sammanfattas med: 1) samtalsinnehållet relaterar till en övergripande diskurs, 

där aktiviteter, preferenser och smakriktningar indexeras. 2) Deltagarna (vi) 

anser att de har andra preferenser än majoritetsungdomar (dom). 3) Att gå till 

McDonald’s, och ta avstånd från vindrickande, blir därmed ett sätt att positio-

nera sig som förortsungdom och ta avstånd från det som indexerar ”svenskhet” 

inom det ständiga skillnadsgörande som pågår (se vidare 8.1.2). 

Det är i flera av deltagarnas samtal möjligt att analysera hur olika sätt att 

tala indexeras. Majoritetssvenska indexerar exempelvis ”någon annan” – ofta 

någon avlägsen person som deltagarna inte identifierar sig med. Den indexerar 

också överordning, då deltagarna upplever att deras tal bedöms i relation till 

majoritetssvenskt tal på ett nedvärderande och negativt sätt. Blommaerts 

konstaterande (2007b:120) ”[b]ig things matter if we want to understand small 

things of discourse”, som alltså betonar att både kontextförankrad interaktion 

och det större sammanhanget behöver beaktas i analysen, blir högrelevant för 

förståelsen av deltagarnas samtal (se även 3.5). För även om uttalanden, som 

exempelvis Gabriellas ovan, sägs i en viss, avgränsad kontext involverar de 

utan tvekan ”big things”. 

De spår som jag uppfattar som huvudspår ges, rimligt nog, störst uppmärk-

samhet i analysen. De bildar ett slags återkommande mönster (recurrent 

patterns, se Rampton m.fl. 2004:3) som framträtt vid läsningen av fält-

anteckningarna och, inte minst, vid den fullständiga genomlyssningen och 

loggningen av ljudmaterialet. Men även sådant som pågår ”i utkanten”, och 

framstår som ovanligare och mer perifert, ligger i mitt forskningsintresse.  

Analysen av spåren kan kanske uppfattas som lite spretig och möjlig att gå 

vilse i. Det kan i sådana fall bero på det evinnerliga antal sidospår som deltag-



 94 

arna styr in på under ett och samma samtal. I en enskild transkription före-

kommer sällan endast den typen av innehåll som jag primärt vill göra läsaren 

uppmärksam på; det ligger ofta också ett slags innehållsligt brus, som 

aktualiserar sådant som är mer perifert. Detta brus vill jag emellertid inte 

lämna okommenterat, då det fortfarande kan vara relevant och intressant (se 

t.ex. exempel 15 under 6.4 med efterföljande kommentar). Jag vill heller inte 

lämna läsaren ensam med okommenterade delar av en transkription, och 

tillåter därför en viss spretighet i analysen. 

Det bör avslutningsvis ännu en gång betonas att olika spår, kärnmeningar 

och diskurser, alltså ”big things”, har urskilts genom min blick på materialet. 

Jag har haft en öppen ingång till vad som kan vara relevant för analysen, och 

det är denna öppna ingång som har lett fram till de urskiljbara spåren. Del-

tagarna må ha trampat upp dem, men avgränsningen av dem är gjord i 

forskningssyfte för att materialet ska bli hanterbart och förståeligt.  

5.6 Transkriptionskonventioner: metodiska över-
väganden 

Valet av vilka transkriptionskonventioner som ska användas för en viss studie 

ingår, enligt Bucholtz (2000), i studiens metod, då det på ett genomgripande 

sätt påverkar analysen. Hen (s. 1441) lyfter transkriptionsarbetets vad och hur, 

det vill säga vad som väljs ut för transkribering och hur det valda sedan 

transkriberas. 

Bucholtz (2000) problematiserar också transkriptioners ställning som 

direkta återgivelser. Transkriptioner är, betonar hen (s. 1440, 1457), inga 

direkta avspeglingar av de sammanhang där talet produceras. Talet och för-

ståelsen av samtalssituationen filtreras alltid genom forskarens upprepade 

lyssnande. Skrift är heller aldrig någon direkt avbildning av tal, och den kan 

därför inte representera något sätt att tala på ett genomgående rättvisande vis. 

Därmed fungerar inte transkriptioner som återgivelser i objektiv mening. En 

forskare har dessutom alltid ”a point of view” (s. 1441; jfr Emerson m.fl. 

1995:105–106; Irvine & Gal 2000:36; Karrebæk 2011:75), vilket omöjliggör 

neutrala transkriptioner. Bucholtz (2000:1440) sammanfattar detta med att 

”[a]ll transcripts take sides, enabling certain interpretations, advancing parti-

cular interests, favouring specific speakers, and so on”. 

Det finns även sociala och politiska dimensioner att ta hänsyn till i tran-

skriptionsarbetet, varför arbetet måste präglas av medvetenhet och reflexivitet 

(Bucholtz 2000:1451, 1461–1462). Forskaren måste till exempel vara med-

veten om den egna synen på standardspråk (se även 3.6). Om forskaren 

markerar det som anses ”sticka ut” i talet riskerar övriga språkliga former att 

framstå som givna, standardspråkliga och kanske till och med eftersträvans-
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värda. Relationen mellan så kallad standard och andra språkliga former kan 

dessutom bli överdrivet distanserad (s. 1451–1453).  

Hur kan då Bucholtz resonemang omsättas i föreliggande studie? För det 

första föreligger frågan om vad som väljs ut för transkription. Mitt val av vad 

utgår från de så kallade spår som kan urskiljas i materialet, och hur dessa spår 

relaterar till studiens forskningsfrågor (se 1.1, 5.5). För det andra behöver 

frågan om hur transkriptionerna görs hanteras. Bucholtz (2000:1451) poäng-

terar att transkriptioner har som sitt huvudsakliga syfte att återge ett innehåll 

och en språklig form på en detaljnivå som lämpar sig för forskningssyftet. 

Hur-frågan berör således den mer tekniska delen av transkriptionsarbetet.  

Min lösning avseende den språkliga detaljnivån framgår i angivna tran-

skriptionskonventioner som återges nedan. De utgår dels från det valda forsk-

ningssyftet, dels från vad som över huvud taget är hörbart och görbart med 

hänsyn till detaljnivå. Materialet i föreliggande studie består till stor del av 

samtal mellan flera deltagare, vars samtalsturer ofta överlappar varandra. 

Omgivande, parallella samtal pågår också ofta och inspelningsmiljön kan vara 

bullrig. Därmed är det exempelvis svårt att fånga fina fonetiska detaljer, och 

med tanke på undersökningens syfte är sådana detaljer inte direkt avgörande.  

Något som ändå är praktiskt görbart är att urskilja och visuellt markera 

förortsmelodi (se även 4.3), varför det görs i transkriptionerna. Markeringen 

motiveras av en vilja att i någon mån fånga ”the flavor of the original speech”, 

som Bucholtz (2000:1457) uttrycker det. Transkriptionerna har i stort en 

standardnära ortografi, men praktiskt urskiljbara varianter som jag–ja, 

de/dem–dom, det–de, vad–va, är–e, och andra mindre, språkliga detaljer 

fångas upp. Mig och sig följer däremot stavningsnormerna, eftersom 

alternativa uttalsvarianter saknas för orden. Transkriptionerna landar någon-

stans mittemellan på skalan från fin- till grovtranskription, och vad jag har 

valt att markera syns i nedanstående transkriptionskonventioner. 

:  förlängning av ljud 
↑  förortsmelodi 
FÖRORTSSVENSKA stark röst 
°förortssvenska°  svag röst 
’förortssvenska’  skrattande röst 
*förortssvenska*  stiliserat tal 
förortssvenska  sägs med emfas  
 (.)  kort paus 
#  längre paus 
[ ]  överlappande tal 
=  samtalsturen fortsätter 
-   avbrutet ord/yttrande  
 (förortssvenska)  osäker transkription 
*skratt*  någon/flera skrattar 
[förortssvenska]  förtydligande/förklarande kommentar, anonymisering 
X  ett ohörbart ord/ljud 
XX  två eller flera ohörbara ord/ljud 
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Jag markerar inte, annat än i specifika exempel (se 4.3), eventuella avsteg 

från standardspråkliga normer. Sådana behandlas (eventuellt) i stället i löp-

ande text, där möjligheter till förklaring och diskussion finns. Anledningen till 

det är att jag vill undvika att positionera deltagarna som ”språkligt annor-

lunda” och dra ständiga paralleller till standardnära tal (jfr Bucholtz 2000:

1451–1453). Denna anledning utgör en del av svaret på Bucholtz fråga om hur 

samtalsdeltagare representeras, eller snarare inte representeras, i och genom 

transkriptionerna.  

Bucholtz (2000:1462) betonar avslutningsvis värdet av att låta deltagare ta 

del av transkriptioner där de själva ingår genom så kallad member-checking, 

och som framgår i 5.3.1 har en sådan genomförts med elva av deltagarna (nio 

deltagare och två lärare) som figurerar i denna text. Maryam tyckte först att 

utdragen där hon själv förekom såg kaosartade ut, men när hon sedan läste 

högt ur ett av dem konstaterade hon att det är så där hon låter. Aisha tyckte 

detsamma. Aida kommenterade, när hon fick se ett utdrag ur ett fokusgrupp-

samtal, att transkriptionen såg rolig ut. Diana fällde en kommentar om de 

verkligen säger asså så rikligt. Jag visade då att de inte är ensamma om att 

använda asså. Både deras lärare Minna och jag använder det relativt ofta.  

5.7 Deltagare 

Deltagarna i föreliggande studie har flera saker gemensamt. Alla, borträknat 

Salma, går i samma klass på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. 

Samtliga har, som påpekats tidigare, också flerspråkiga resurser, mångspråkig 

förortsbakgrund och migrationserfarenheter förvärvade genom egna och/eller 

föräldrars upplevelser. Fyra har själva invandrat, men de allra flesta – 14 eller 

15 med Salma – är födda i Sverige och uppvuxna i mångspråkiga förorter i 

Storstockholmsområdet. Samtliga elever – återigen undantaget Salma – 

studerade, oavsett vistelsetid i Sverige, dessutom enligt kursplan för sva. 

Deltagarna utgör, trots flera gemensamma nämnare, emellertid ingen 

homogen grupp. De har bland annat olika framtoning. Flertalet av dem kan 

beskrivas som utåtriktade, men inte alla. Deras flerspråkiga resurser, intressen, 

klädstil och religiösa praktik – som av alla beskrivs som mycket viktig – 

skiljer sig också i flera fall.  

Vad hela klassen dock hade gemensamt var erfarenheten av ett skolbyte, 

under vilket klassen hölls samman. Av organisatoriska skäl, och alltså inte av 

integrationsskäl, flyttades klassen under sin gymnasietid från en skola belägen 

i en mångspråkig förort till en skola i ett socioekonomiskt överordnat område. 

Områdets socioekonomiskt överordnade förhållanden avspeglades i den nya 

skolans elevunderlag, som i betydande utsträckning utgjordes av vita elever 
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från hem med stort utbildningskapital och hög inkomstnivå.33 Jag använder 

benämningen majoritetselev (jfr mainstream, Karrebæk 2013:370) för att be-

teckna elever med denna typ av bakgrund. Benämningen riskerar visserligen 

att osynliggöra den variation som rimligen finns också inom gruppen maj-

oritetselever (se Johansson & Miegel 1992:51). Projektets deltagare talar dock 

ofta i termer av ”vi” och ”dom”, där ”dom” inte sällan avser andra elever på 

skolan. Vissa urskiljande benämningar behövs således i beskrivningen av del-

tagarnas orientering och positionering.  

Det hade, med tanke på skolans elevsammansättning, troligen gått att följa 

även majoritetselever, något som jag dock medvetet avstod från. Att anlägga 

ett komparativt perspektiv skulle ha varit ideologiskt komplicerat och kanske 

även polariserande (se Hammarén 2008:46). Det skulle också ha kunnat väcka 

tankar om vilka elever jag egentligen intresserade mig för – kanske främst 

inom den elevgrupp som befann sig i en underordnad socioekonomisk situa-

tion (jfr Ambjörnsson 2004:46). Dessutom ser jag ett värde i att inte studera 

förortsförankrat tal i relation till mer ”normnära” talspråk. Det går emellertid 

svårligen, som framgått i 3.6, att helt utelämna föreställningar om standard. 

Men forskningsupplägget i föreliggande studie inbjuder i vilket fall inte till 

ständiga jämförelser.  

Fältarbetet tog sin början vid tiden efter skolbytet, varför jag inte kunde 

observera händelserna kring det. Jag tog endast del av det rikliga talet om 

bytet. Projektets deltagare förmedlade upprepat att de kände sig långt ifrån 

bekväma i sin nya skolmiljö. Kanske befann sig eleverna i en ”contact zone”, 

det vill säga en plats där människor med olika bakgrunder möts, ofta präglad 

av en maktasymmetri (Pratt 1992:4; jfr Kerfoot 2016:334–335). Utan skol-

bytet skulle hela projektet ha blivit annorlunda, menade deltagarna. Också jag 

förmodar att innehållet i många samtal påverkades av den nya skolsituationen 

som eleverna ofta, eller nästan alltid, beskrev som oönskad. Det mindre skol-

sammanhanget, i form av den egna klassen och undervisande lärare, beskrevs 

allra oftast i betydligt mer positiva ordalag. Det fanns en sammanhållning i 

klassen, som enligt deltagarna hade stärkts av flytten.  

Utöver relationen till Salma, som alltså gick på skolan under hela sin gym-

nasietid, var kontakten mellan klassen och andra elever på skolan närmast 

obefintlig. Lektioner i individuellt val, där elever från olika klasser gick i 

samma grupp, utgjorde undantag. Mötet i den formella undervisningssituati-

onen resulterade dock inte i någon närmare kontakt utanför klassrummet. 

Exempelvis hälsade eleverna i klassen sällan på andra elever. När så skedde 

var det oftast den utåtriktade Gabriella som tog initiativ, vilket fick klass-

kamraterna att skratta till. Något initiativ att hälsa syntes också mycket sällan 

från majoritetselever ur andra klasser. 

                               
33 Av konfidentialitetsskäl uppges ingen detaljerad statistik, men beskrivningen bygger på sta-
tistiska angivelser från kommunen och även på samtal med en av skolans rektorer. 
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Den sociala tillvaron i klassen organiserades främst utifrån kategorin kön. 

Vissa av klassens tjejer umgicks, som väntat, närmare. Några av dem bodde i 

samma område och hade gått på samma för- och grundskolor. De kunde också 

dela fritidsintressen och besöka samma kyrka eller moské. Det fanns i några 

fall släktband mellan eleverna. Aisha och Muna och även Hevin och Latife 

var släkt med varandra. Det var också Aida och Maryam, Aida och Amina och 

även Amina och Muna. Men de sistnämnda två släktrelationerna var inget jag 

fick reda på förrän under en så kallad member-checking med Aida respektive 

Amina. De kommenterade att ordet släkt inte riktigt behöver betyda detsamma 

hos ”majoritetssvenskar” som hos ”somalier”, vilka kan se sig som släkt fastän 

blodsband saknas. Aida var exempelvis osäker på om det fanns några sådana 

mellan henne och Amina, men de betraktade sig ändå som släkt.  

Som utomstående syntes emellertid graden av ”ljudlighet” eller ”expres-

sivitet” vara mest avgörande för vilka konstellationer man främst umgicks i. I 

klassrummet satt nästan alltid de mer ”ljudliga” tjejerna på ena sidan och de 

volymmässigt mer återhållsamma på den andra. Deltagarna var dock noga 

med att påpeka att det inte fanns någon tydlig uppdelning dem emellan, och 

under raster och luncher umgicks alla med varandra.  

I materialet är representationen av eleverna ojämn. Den främsta anled-

ningen till det är att materialet avspeglar elevernas skolnärvaro, och att när-

varon varierar påtagligt mellan dem. Till något mindre del är ojämnheten en 

följd av att jag medvetet kom att fokusera mer på vissa individer under 

projektets senare skede. Några ungdomar – Aida, Aisha, Deniz och Maryam 

– blev så kallade fokusdeltagare, men också övriga deltagare ges en framträd-

ande roll i analysen, då samtliga bidrog till den ofta livliga interaktionen. 

Fokusdeltagarna valdes utifrån att de alla redan var tämligen väl represent-

erade i materialet, att de sinsemellan hade rätt olika framtoning och att de hade 

en något varierande skolnärvaro.  

Att fokusdeltagarna utsågs först efter närmare ett års fältarbete var ett 

medvetet val från min sida. Tiden gav möjlighet att bygga relationer, och hade 

de utsetts tidigare är risken att klassens något tystare elever, som Aida och 

Aisha, hade förbisetts i urvalet. Nedan, i avsnitt 5.7.1–5.7.3, presenteras 

respektive fokusdeltagare tillsammans med de deltagare som de i huvudsak 

umgås med i skolan. I 5.7.4 och 5.7.5 presenteras därefter ytterligare några 

deltagare som inte självklart ingår i de tidigare beskrivna konstellationerna. 

5.7.1 Aida, Amina och Sara 

Fokusdeltagaren Aida uppfattas som lugn. Hon håller, till skillnad från flera 

av sina klasskamrater, ett ganska långsamt taltempo. Inte sällan fungerar Aida 

som en resurs i klassrummet och svarar på klasskamraters frågor om ords 

betydelse och olika uttrycks idiomatik. Hon är född i Sverige och har till-

sammans med sina föräldrar och syskon bott i samma förort i nästan hela sitt 

liv. Under barndomen bodde hon och övriga familjen ett år i Somalia – 
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föräldrarnas födelseland. Enligt henne själv och andra somalisktalande klass-

kamrater har Aida ändå begränsade kunskaper i somaliska, vilket klass-

kamraterna vid några tillfällen skämtar om. Hon har en klädsel som inte 

sticker ut – jeans, luvtröja och svart hijab. Jag blev därför överraskad när hon 

berättade att hon färgar håret blått, och därmed begår ett i bekantskaps- och 

familjekretsen stilmässigt normbrott. Hon har varit engagerad i en förening 

som bland annat organiserar tjejgrupper och bär en tröja med föreningens 

namn.  

Aida syns vanligen tillsammans med Amina; de sitter tillsammans i klass-

rummet i stort sett jämt. Amina ler stort och ofta och kan beskrivas som prat-

sammare, men hon är inte en av dem i klassen som hörs mest. Aida och Amina 

har bland annat K-pop (popmusik från Korea) som gemensamt intresse. De 

lyssnar på musiken och tittar på videor på Youtube. Intresset för K-pop delas 

också av Sara som socialt sett är den mest svårplacerbara tjejen i klassen, men 

som presenteras med Aida och Amina då hon vanligen sitter nära dem i 

klassrummet. Sara är dock socialt rörlig. Hon kan vara pratsam och sprallig, 

men också ganska reserverad. Av klasskamraterna anses hon vara en av dem 

som pratar ”mest slang”.  

5.7.2 Aisha, Muna och Salma 

Fokusdeltagaren Aisha är den tidigare nämnda eleven som förvånade en av 

lärarna genom sin öppna inställning till projektet. Hon kan beskrivas som lugn 

och tillbakalutad i den större gruppen. I sällskap med klasskamraten, 

släktingen och vännen Muna – som också håller en så kallad låg profil i klass-

rummet – pratar Aisha mer, allra oftast på svenska men ibland på somaliska. 

Muna beskriver sig själv som någon som kan säga vad hon tycker på ett väldigt 

rättframt sätt, men det är ingenting som jag har bevittnat. Aisha har däremot 

gjort det och säger vid ett tillfälle till Muna: ”du är diskret med dina fire shots”. 

Med det verkar Aisha mena att Muna kan fälla dräpande kommentarer, men 

hon strösslar inte med dem utan väljer sina tillfällen.  

Aisha – som säger sig föredra att vara hemma på fritiden – är väldigt insatt 

i sociala medier, varifrån hon hämtar information om världspolitik och 

populärkultur. I skolan är hon högpresterande. Hon är född i Sverige och har 

flyttat från en mångspråkig förort till en annan tillsammans med sin mamma 

och ett syskon. Hon verkar uppskatta mindre sammanhang bäst, och efter hand 

uppstod en relation mellan henne och mig som tillät både uppsluppna och 

allvarliga samtal. Relationen etablerades genom att Aisha i stort sett alltid var 

i skolan – dessutom i god tid till första lektionen. Det senare gällde även mig, 

och därigenom fanns utrymme för enskilda samtal.  

Salma umgås med Aisha och Muna. Tillsammans med Asel och Hevin, 

som presenteras nedan, driver de en podd inom ramen för skoltiden. Salma 

går, som tidigare har beskrivits, i en parallellklass och har gått i den nuvarande 

gymnasieskolan från år 1. Hon har, liksom övriga deltagare, förortsbakgrund 
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och hon är praktiserande muslim, och uttrycker att hon därför aldrig har känt 

sig riktigt hemma på skolan. Salma har en ganska försiktig framtoning, men 

visar sig vara öppen när vi börjar samtala. Jag vill påstå att det är ett genom-

gående drag hos de deltagare som först kan uppfattas som något tillbaka-

dragna. Hon berättar till exempel, när vi åker kollektivtrafik tillsammans, att 

hon fram till hon var cirka tolv inte riktigt hade förstått att vissa är rikare än 

andra. Uppvaknandet skedde under ett besök i det påtagligt överordnade 

Djursholm.  

5.7.3 Deniz, Maryam, Latife, Gabriella, Natalie, Hodan och 

Diana 

Liksom Aida har fokusdeltagaren Deniz en tillbakalutad samtalsstil. Oftast 

håller hon ett ganska långsamt taltempo och har ett mörkare röstläge. I jäm-

förelse med deltagarna ovan har hon lägre skolnärvaro. Hon utstrålar oftast 

säkerhet, men ibland anas en nervositet – bland annat när hon ska framföra 

egenskriven poesi inför publik. I klassen är Deniz ensam om att använda 

språket i konstnärligt syfte och offentligt uttrycka tankar, åsikter och känslor. 

Deniz bekantskapskrets framstår som stor och den sträcker sig, till skillnad 

från flera andras, utanför förorten – bland annat genom tidigare deltagande i 

organiserad idrott. Liksom fokusdeltagarna Aida och Aisha är Deniz född i 

Sverige, och hon har bott i samma förort tillsammans med sina föräldrar och 

syskon hela livet. 

Fokusdeltagaren Maryam umgås främst i samma konstellation som Deniz. 

Också Maryam har en något varierande skolnärvaro. Hon är en person som 

syns och hörs mycket. Intrycket hon ger, som hon själv har bekräftat, är att 

hon kan vara vansinnigt rolig, riktigt glad och även ordentligt arg. Hennes 

humor och sätt att stötta sina vänner gör att andra verkar dras till henne. Deniz 

säger till exempel att det var Maryam som fick henne att våga gå upp på scen. 

Maryam är en av få i klassen som har en förälder med akademisk utbildning, 

som dock aldrig har arbetat inom det hen utbildat sig till. Hon är den enda av 

fokusdeltagarna som är född utanför Sverige, i ett inomeuropeiskt land dit 

hennes föräldrar först invandrade från Somalia. Under olika perioder i sin 

tidiga barndom har hon bott i det landet, och hon har själv svårt att redogöra 

för när hon bodde var. Hon bor nu i en förort med sina föräldrar och sina 

många syskon34.  

Maryam och Deniz syns framför allt tillsammans med de ljudligare klass-

kamraterna. Kamraten Latife kan till en början framstå som något blyg, men 

visar sig efter ett tag vara öppen och skämtsam. Den utåtriktade och i skolan 

                               
34 Uttrycket ”många syskon” baseras på att antalet barn i Maryams familj, som av konfiden-
tialitetsskäl inte specificeras, är avsevärt högre än riksgenomsnittet för samtliga familjetyper 
som år 2017 var 1,8 barn (SCB 2018). Detsamma gäller även för Munas familj. De övriga 
deltagarnas familjer utgörs av en eller två föräldrar och två till fem barn, vilket innebär att också 
flera av de övriga deltagarna ingår i familjer som är stora i förhållande till riksgenomsnittet. 
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högpresterande Gabriella, som har ett taltempo som av de övriga uppfattas 

som väldigt snabbt, ingår också i den ljudligare gruppen. Det gör även Natalie 

som är nära vän med Gabriella. I deras kompisrelation ingår bland annat att 

Gabriella retas eller ”driver med” Natalie, och att Natalie svarar tillbaka. Nata-

lie är vid sidan om Deniz och Aida den som talar något långsammare.  

Också Hodan ingår i den mer utåtriktade, ljudliga gruppen. Hon upplevs 

som ”socialt smidig”, vilket bland annat framkommer genom lärares kom-

mentarer och en inspelad anställningsintervju. Hennes skolnärvaro varierar 

något, men betygen är goda. Liksom Maryam har Hodan en förälder med 

akademisk utbildning, med den skillnaden att Hodans förälder arbetar med det 

hen utbildat sig till.  

Diana är den sista elev jag för till den ”ljudliga” gruppen. I jämförelse med 

en del av de andra i den gruppen framstår hon dock som mer lågröstad. Diana 

var den som först visade mig runt och introducerade mig till den nya miljön. 

Hon beskrivs ibland som ”klassens mamma” av de andra på grund av sitt sätt 

att uppmärksamma dem hon har runt omkring sig.  

Sammanfattningsvis är tre av de fyra fokusdeltagare födda i Sverige. Två 

av dem, Deniz och Maryam, framträder som mer utåtriktade och två, Aida och 

Aisha, som mer tillbakadragna. De mer utåtriktade av de fyra har en lägre 

skolnärvaro, medan Aida och Aisha i stort sett alltid är i skolan. I Aidas, 

Aishas och Maryams flerspråkiga repertoarer ingår bland annat somaliska. 

Deniz har turkiska som resurs och därutöver ett minoritetsspråk som talas i 

bland annat Turkiet, men inte benämns på grund av dess relativt låga repre-

sentation i Sverige.  

Att tre av fyra elever har somaliska i sin repertoar avspeglar tämligen väl 

hur de flerspråkiga resurserna fördelar sig i klassen, som utöver ovan nämnda 

språk också inkluderar arabiska, farsi och olika kurdiska dialekter. Därtill 

finns vad jag väljer att kalla för flerspråkiga ”utom- och bortomresurser”, 

alltså resurser som går utanför dem som har tillägnats i hemmet och genom 

formell utbildning (se 4.1).  

5.7.4 Asel och Hevin 

Asel och Hevin är två tjejer som mycket sällan är i skolan, varför de är lågt 

representerade i materialet. När de är på plats umgås de mest med varandra, 

alternativt med någon eller några ur den ljudligare gruppen. Undantaget är när 

de arbetar med sin podd tillsammans med Aisha, Muna och Salma. I skolan 

utnyttjar de sina flerspråkiga resurser mer än övriga elever, då de ofta hörs 

kommunicera på turkiska. Hevin har något väldigt eftertraktat; hon har körkort 

och tillgång till en BMW. 
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5.7.5 Solle, Anto, Isse och Bob 

De killar som ingår i projektet förekommer sparsamt i materialet, vilket i flera 

fall beror på hög skolfrånvaro, men också på sent samtycke till fullt deltag-

ande. Suleyman, som alltid kallas Solle, är den kille som skiljer ut sig genom 

att vara lugn, ha hög närvaro och verkligen satsa på skolan. Hans gymnasie-

arbete uppmärksammades till exempel som ett av de bästa på hela den nya 

skolan.35 De övriga killarna, Bob, Anto och Isse, beskrivs av lärarna ha stor 

potential för studier, och när de är på plats i klassrummet bidrar de genom att 

svara på frågor och diskutera. Dock räcker inte insatsen för att de ska nå 

betygsmässig framgång.  

Anto är den avgjort mest utåtriktade av de fyra killarna. Han pratar och 

skämtar med alla runtomkring sig. Klasskamraterna beskriver honom som 

väldigt smart. Anto hänger mest samman med Isse. Också Isse har en spor-

adisk närvaro. När Isse, men inte Anto, är i skolan kan klassens tydliga organ-

isation utifrån kön brytas. Isse äter då ibland lunch och spelar kort med 

tjejgruppen. Detsamma gäller för deltagaren Bob, som bland annat kan prata 

om musik med Deniz. Bob har emellertid lägre närvaro än både Isse och Anto 

och är därför mycket lågt representerad i materialet. 

5.7.6 Tjejer i majoritet  

I organisationen av det sociala livet i klassen var, som tidigare nämnts, 

identitetskategorin kön överordnad andra kategorier och omständigheter som 

exempelvis språkanvändning, etnicitet och religionsutövning. Tjejerna satt 

tillsammans i klassrummet och matsalen, rörde sig i grupp genom skolans 

korridorer och flera av dem umgicks också på fritiden. Klassens killar syntes 

spela en för tjejerna rätt perifer roll i skolans sociala tillvaro.  

Bland dem som har tackat ja till att förekomma i text är könsfördelningen, 

som baseras på elevernas självidentifikation, ojämn. Av de sammanlagt 19 

eleverna identifierar sig 15 som tjejer och alltså bara fyra som killar. På grund 

av tjejernas kvantitativa övertag i klassen, och i flera fall övertygande verbala 

förmåga, hamnade de ofta i förgrunden i klassrummet.  

Det var också tjejerna som tidigt visade tydligt intresse för att delta i 

studien, vilket välkomnades från min sida. Det finns visserligen risker med att 

fokusera på kön. Bland annat kan det stranda i essentialism och göra att kön 

framstår som en självklar och naturlig indelningsgrund. Men killar med för-

ortsbakgrund tenderar annars att hamna i blickfånget – åtminstone i Sverige. 

Andersson (2003:15) konstaterar exempelvis att det vanligen är killar som 

syns i det offentliga rummet, och att de därför har hamnat under medias lupp 

och i forskningens sökarljus. Inte sällan signalerar den mediala bevakningen 

                               
35 På skolan finns en tradition av att tävla och utse till exempel bästa gymnasiearbete, bästa UF-
företag (Ung företagsamhet), bästa film under skolans filmfestival osv. Vinsten för vissa av 
dessa skolrelaterade grenar är några tusen kronor.  
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att ”förortens maskulinitetskonstruktioner” är negativa (se Bredström 2005:

193–195), och att förortsförankrat talspråk är kopplat till (ansett oönskade) 

iscensättningar av maskulinitet (se 2.1.3, 3.6). Som Deumert (2018:297) 

skriver, med bakgrund i en analys av Jonsson och Milani, har forskning om 

förortsförankrat tal fokuserat på vissa grupper av killar som har setts som ”fear 

and hated, desired and despised”. De tjejer som deltar i föreliggande studie 

bekräftar att uppmärksamheten är könsmässigt snedfördelad, varför denna 

studies fokus på självidentifierade tjejer som grupp känns motiverad – både ur 

ett forskningsmässigt, ett samhälleligt och ett, med tanke på klassamman-

sättningens obalanserade könsrepresentation, praktiskt perspektiv.  

Deltagarna uttrycker även att unga med förortsbakgrund, såväl killar som 

tjejer, uppmärksammas utifrån en negativ ingång. Att en klar majoritet av 

undersökningens deltagare är självidentifierade tjejer, och att jag vill undvika 

att inta ett bristperspektiv, kan möjligen bidra till en mer balanserad bild av 

förortens språkliga och sociala miljö.  

Det bör dock påpekas att klassens ojämna könsfördelning, och min vilja att 

lyfta fram tjejers berättelser, inte är ensam anledning till att tjejer står i fokus. 

Att klassens sociala liv organiserades utifrån kön, kombinerat med att eleverna 

läste mig som kvinna, gjorde att det var tjejernas sociala sfär som jag blev 

indragen i. Det framstod exempelvis som självklart att jag skulle dela lunch-

bord med tjejgruppen. Det var visserligen ingenting som sades rätt ut, men 

Diana – den elev som omtänksamt lotsade mig genom skolan – bjöd kvickt in 

mig till tjejernas gemenskap.  

Eleverna är undersökningens huvudsakliga deltagare. Benämningen del-

tagare refererar primärt därför till dem. De omnämns, som framgått ovan, som 

både elever och ungdomar, då de följs i såväl situationer där de har en tydlig 

elevroll som i situationer där en sådan saknas (jfr Lundqvist 2010:85). Givet-

vis spelar även lärarna – vilka benämns just lärare – en viktig roll i projektet. 

Det är emellertid inte deras språkliga resurser som främst analyseras och 

diskuteras i föreliggande text. Eleverna står i stället i fokus i en undersökning 

som har skolan som sin bas, men som också försöker att ta ett vidare grepp 

om vad det kan innebära att förhålla sig till förortsförankrade språkliga prak-

tiker. 
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6. Förorten hörs. Om användning, avgräns-
ningar och attityder 

Följande kapitel behandlar olika aspekter av deltagarnas förortsindexerade tal-

språksanvändning, och fokuserar på frågeställningarna 1 om språkliga resurs-

er och 2 om positionering (se 1.1). Enregistrering, det vill säga talets igen-

kännlighet, benämnbarhet samt koppling till en tänkt talare, diskuteras. Likaså 

indexikalitet, alltså att språk kan peka på något utanför sig självt – exempelvis 

på olika sociala tillhörigheter (se 3.3). Vad just förortsförankrat tal upplevs 

peka på framkommer särskilt i ”talet om talet”, varför deltagarnas metaspråk-

liga reflektioner ges stor plats i texten (jfr Bijvoet & Senter 2021). I dem 

synliggörs bland annat de språkideologiska föreställningar och de språkliga 

gränsdragningar som omgärdar förortsindexerat tal. Exempel ur materialet på 

såväl standardnära som slangbetonade språkliga praktiker ges kontinuerligt. 

6.1 Enregistrering av slangen och klangen – 
igenkännlighet och benämnbarhet 

Förortsindexerat tal är, enligt studiens deltagare, igenkännligt i hög grad. De 

uppger att de med säkerhet hör om någon från Stockholmsområdet har förorts-

bakgrund. Det gäller ofta också för personer från Göteborg och i viss mån 

även från Malmö, då Zlatan Ibrahimovićs tal fungerar som ett välbekant exem-

pel på en förortssvensk skånska (se Bodén 2007, 2011). Dagens förortsförank-

rade talspråkspraktiker uppfattas således som igenkännliga, rumsligt och soci-

alt placerbara och de är i viss mån även benämningsbara. 

Att det är just dagens förortsindexerade svenska som är igenkännlig fram-

kommer när några av deltagarna hör hur ungdomar i Stockholms nordvästra 

förorter talar i ett tv-reportage från 1980-talet. Reportaget ska illustrera ”den 

nya rinkebysvenskan”. Aida, Amina, Deniz, Diana och jag tittar på det till-

sammans, och något av en skrattfest utbryter. ”Säg wallah man pratade så här” 

utropar Diana, och förmedlar det otänkbara i att förortsförankrade unga skulle 

tala på samma sätt i dag. Hon säger att reportaget är ”cringe”, det vill säga 

pinsamt, och undrar sedan varför ungdomarna i filmen är så ”lugna” och 

”ledsna”. 
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I deltagarnas samtal etnifieras ungdomarna i tv-reportaget, vilket bland 

annat framkommer i en passage där Aida och Deniz beskriver en viss med-

verkandes språkanvändning i positiva termer. 

Exempel 1 

1 Aida: ja tyckte den där va heter de↑ (.) den dä:r svarta  

2   killen ja tror han va somalier ja är inte helt  

3   säker=  

4 Diana: ah 

5 Aida: kanske kanske inte 

6 Deniz: han hade fett bra svenska 

7 Amina:               [nej han är] eritrean 

8 Aida: va(d) då (.) eritrean what ever 

Aida antar först att killen i reportaget är ”somalier”, men korrigeras av Amina 

som säger att han är ”eritrean” (rad 2, 7). Aida uttrycker då att killens etnicitet 

inte spelar någon roll (rad 8). Troligen är angivelsen av etnisk bakgrund endast 

tänkt att ha en utpekande funktion. En mer generell iakttagelse görs senare av 

Deniz, som utropar: ”fanns de blattar redan då”. Hon är en av få deltagare som 

använder ordet ”blatte” som en rasifierande ingruppstatus. Inifrånpositionen 

ger ordet en identitetsstärkande snarare än en nedsättande funktion, men det 

har fortfarande en laddning. Diana säger till exempel att ”blatte betyder kack-

erlacka”, och att de därför inte borde använda det. Reapproprieringen av 

”blatte” verkar således befinna sig på ett förhandlingsstadium.  

Vid ett senare tillfälle ser också Anto och Isse reportaget. Isse uppmärk-

sammar det metodiska problemet att ungdomarna i filmen inte pratar med var-

andra, utan med en reporter som verkar sakna förortsförankring. Han tänker 

att det kan vara en anledning till att ungdomarna i reportaget pratar som de 

gör – med ett standardstockholmskt uttal och ett slanglexikon som begränsar 

sig till para och len.36 Han synliggör den koppling som vanligen finns mellan 

samtalssituation, samtalsdeltagare och vilka språkliga resurser som aktiveras. 

Hans uppmärksamma iakttagelse stämmer dessutom in på språkvetenskapens 

olösliga observer’s paradox (se även 5.4).  

Mot bakgrund av det Isse säger kan man ifrågasätta om tv-reportaget fångar 

den ungdomliga förortsstil det är tänkt att fånga – och vidare om skillnaden 

mellan förortsförankrat tal då och nu verkligen är så stor som reportaget ger 

sken av. Inte i något sammanhang talar dock deltagarna lika standardnära som 

ungdomarna i tv-reportaget – inte under en anställningsintervju, inte under ett 

möte med ett företag och inte när några av dem i ett skolsammanhang blir 

intervjuade av en utifrånkommande person.  

Frågan om att fånga eller inte fånga en ungdomlig förortsstil skulle för 

övrigt kunna ställas också i anslutning till föreliggande talspråksprojekt, ett 

projekt som ju Isse själv är en del av. Men deltagarna problematiserar, med ett 

                               
36 Para, det vill säga pengar, och len är hämtade ur en turkiskspråkig kontext. Len används 
troligtvis mest i hälsningsfraser som ”hej len” och får då betydelsen polaren. Len används dock 
rätt återhållsamt av deltagarna. Ordet bre, som har en liknande betydelse, är i stället vanligare.  
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undantag, inte autenticiteten i det förortsförankrade tal som finns bevarat i 

ljudinspelningar. Kanske beror det på att de spelas in i olika sammanhang där 

de interagerar med varandra, och att jag inte är någon tillfällig gäst i klassen. 

Kanske låter de bli att kommentera projektet av artighet mot mig som forskare. 

Ovannämnda undantag utgörs av en kommentar från Maryam. En liten bit in 

i projektet berättade hon att hon och de andra försökt iscensätta en 

”svennighet” när jag först kom till klassen. Berättelsen fastnade hos mig, och 

jag återvände därför till den tillsammans med Maryam i ett samtal under pro-

jektets slutskede. 

Exempel 2 

1 Maryam: men nu när ja sitter med dig asså ja är mig själv= 

2 Forskare: mm 

3 Maryam: de här är såhära: asså min riktiga svenska eller 

4    hur man ska säga 

5 Forskare: ah de är ju ganska ah de är ju intressant för mig å  

6    höra för du sa ju att ’när i början’ när av 

7    ’projektet’= 

8 Maryam: mm 

9 Forskare: så: försökte ni bete er lite annorlunda # hur länge  

10    höll de 

11 Maryam: ’hm samma da:g’ du vet37 

12 Forskare: *skratt* 

13 Maryam: asså ja ja ja har enkelt för att läsa av människor  

14    (.) så ja var såhära (.) när ja kolla på dig ja va 

15    såhär kanske hon tycker om: oss↑ 

I exemplet börjar Maryam med att påpeka att hon är sig själv i kontakten med 

mig och att den svenska hon talar är hennes ”riktiga svenska” med tillägget 

”eller hur man ska säga” (rad 1, 3–4). Med skratt i rösten kommenterar jag då 

att det är intressant för mig att höra, eftersom hon tidigare sagt att de i 

projektets inledande fas försökte bete sig ”lite annorlunda” på grund av 

forskarnärvaron. Jag ställer sedan den för forskningsprojektet relevanta 

frågan: ”hur länge höll de” (rad 5–7, 9–10). Maryam besvarar den kvickt; det 

höll endast under projektets första dag (rad 11). Hon framhåller därefter sin 

goda förmåga att läsa av människor och förklarar hur hon ”kolla på” mig och 

tänkte ”kanske hon tycker om oss” (rad 14–15). Det kom jag snabbt att göra, 

och gör så fortfarande. Det underlättade förstås fältarbetets relationsskapande, 

men gjorde också den för forskningsprocessen så avgörande pendlingen 

mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv, samt den forskningsmässiga 

distansen, om möjligt än viktigare (se även 3.1). 

                               
37 För en diskussion av användningen av diskurspartikeln ”du vet” (you know), som syns i bland 
annat i det aktuella exemplet, se Östman (1981) och Svensson (2007). Svensson (s. 89–91) 
diskuterar användningen av duvet ur ett närhets-, artighets- och maktstrategiskt perspektiv. 
Mina deltagares användning av ”du vet” kan dels tolkas som ett sätt att söka bekräftelse och 
medhåll, och dels som en närhetsstrategi, då ”du vet” implicerar att det finns en gemensam 
förståelse mellan samtalsdeltagarna.  



 107 

6.1.1 ”Du säger ingenting”  

Deltagarna uttrycker att de inte känner sig helt tillfreds med benämningen 

rinkebysvenska – som bland annat hörs i det tv-reportage några av dem har 

sett. De använder den ändå ibland, fastän de upplever den som missvisande på 

så sätt att den signalerar att förortsförankrat talspråk är avgränsat till just 

Rinkebyområdet (se 4.2). Anto säger bestämt att ”ingen kallar de rinkeby-

svenska”. Isse småretas med honom och frågar vad man säger i stället. ”Du 

säger ingenting”, svarar då Anto med emfas. Att man ”säger ingenting” är 

dock en sanning med modifikation. Ibland används benämningar som orten-

språk, ortenslang, slangspråk eller bara slang, vars betydelser tycks motsvara 

förortsslang (jfr Bijvoet & Senter 2021). Däremot säger deltagarna rätt sällan 

att de bryter på svenska, vilket de i språkvetenskapligt hänseende inte heller 

gör. Inget specifikt förstaspråk kan spåras via interferens. Oavsett vilka resurs-

er som ingår i deras samlade språkliga repertoar låter deras förortsindexerade 

tal därför på likartat sätt, avseende exempelvis uttal samt förekomst av för-

ortsmelodi och V3-konstruktioner.  

I såväl in- som utgruppen betecknas ibland förortsindexerat tal ändå som 

en brytning, och kan av ett otränat öra också förväxlas med en (se Bijvoet & 

Fraurud 2013; Eliaso Magnusson 2018; Milani & Jonsson 2018). Kategori-

seringen av förortsindexerat tal som en brytning skulle kunna jämföras med 

folklingvistiska uttryck som att ”bryta på skånska eller på norrländska” (se 

Kulbrandstad 2008). Men den jämförelsen är inte klockren, då förorts-

indexerat tal, som nyss nämnts, de facto kan förväxlas med en reell brytning. 

Innebörden av att exempelvis ”bryta på skånska” är därför inte i behov av 

samma klargörande som innebörden av en förortsk ”brytning”.  

I mitt material används, som sagts, brytning som beteckning på förorts-

indexerat tal vid relativt få tillfällen. Ett av dessa tillfällen är när Maryam teck-

nar en dyster bild över hur hennes sätt att tala kan komma att uppfattas på 

högskolan. 

Exempel 3 

1 Maryam: ja kommer: in me en sån här fattig dialekt å: bryt- 

2    ning å (.) asså (å) # (fa-) värsta slangspråket å  

3    ja vet inte vad 

[…] 

4    då de e kalabalik om ja inte anpassar mig 

Maryam använder ”brytning” och även ”fattig dialekt” för att beskriva sitt 

talspråk (rad 1–2). Om inte denna ”brytning” eller ”fattiga dialekt” anpassas 

till standardspråksnormer uppstår, enligt henne, kalabalik – ett ord som deltag-

arna använder lite nu och då för att beskriva en allmän oreda (rad 4). Med 

dialekt menar hon, vilket framgår senare i samtalet, att unga i förorten ”bland-

ar in egna ord” i svenskan, det vill säga ord hämtade ur en flerspråkig reperto-

ar. Den språkliga polyfoni som uppstår utgör, enligt Maryam, alltså en ”fattig 

dialekt”. Formuleringen kan kanske upplevas som oväntad av den som inte 
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vistas i ungdomsmiljöer, men knappast av deltagarna själva. ”Fattig” får ofta 

ersätta negativt konnoterade adjektiv som dålig, ful och osmaklig, och används 

som bestämning till allehanda substantiv, som bil, tröja, skolmat och som 

framgår av exemplet även till dialekt.  

Fattigdomsreferensen gör att den rätt genomskinliga metaforen kan kännas 

lite svårsmält. Men ingen av deltagarna reagerar högt över användningen, och 

även de som lever med en påtagligt begränsad ekonomi ersätter exempelvis 

ful med fattig. Det tyder på att metaforens associativa samband har luckrats 

upp, vilket gör att det metaforiska fattig inte längre associeras med fattigdom. 

Uttrycket ”fattig dialekt” utgör i sådana fall ett exempel på en bleknad meta-

for, som säger lite om deltagarnas uppfattning om fattigdom, men likväl något 

om Maryams syn på sin egen språkanvändning. 

Vad Maryam avser med termen brytning är osäkert (ex. 3, rad 1–2), men 

troligen syftar hon på att hennes tal inte uppfattas som normenligt (se vidare 

6.5). Termen används även i samband med att Aida, Amina, Deniz och Diana 

diskuterar talet i ovannämnda tv-reportage. Jag passar då på att fråga vad de 

menar med brytning.38 

Exempel 4 

1 Forskare: asså ni säger bry:tning va me:nar ni med bry:tning  

2    (.) asså den här personen brö:t va me:nar ni då 

3 Deniz: ºja vet inte↑ ’hur ja ska förkla:ra’º *skratt* 

4 Amina: *skratt* 

5 Forskare: för här (de där vi kommer så här) 

6 Diana:                   [vi vet] för att vi själva  

7   gör de därför↑ (.) asså 

8 Forskare: men bry:ter ni skulle ni säga 

9 Diana: a:h 

10 Amina: mm 

11 Forskare: på va:d asså vad har ni för brytning asså en del  

12   brukar prata om somalisk brytning eller= 

13 Deniz:                    [ja tror att] 

14 Forskare: svensk brytning   

15 Deniz:       [ja tror] ne:j ja tror de kommer från: vårat  

16   språk allmänt å sen när man: ty- pratar svenska då  

17   (.) asså typ- 

18 Diana: kanske vi in- anstränger oss (så) mycke 

19 Deniz:                     [ja vet inte] asså de  

20   e svårt att förklara↑ 

                               
38 Observer’s paradox (Labov 1972) behandlar, som tidigare nämnts, forskarens (eventuella) 
påverkan på deltagares tal. Ett förhållande som diskuteras ibland (bland annat av Sundgren, 
2017), men i påtagligt lägre utsträckning, är att forskarens tal kan påverkas av deltagarnas. I det 
aktuella exemplet ovan influeras jag av deltagarnas rika bruk av diskurspartikeln asså. Jag 
använder den även i andra sammanhang, men i det här samtalet ovanligt mycket. Samtalsämnet 
kan ha betydelse för den ökade användningen. Min fråga om brytning skulle kunna uppfattas 
som ett ifrågasättande av deltagarnas terminologi, och som om jag vill skriva dem på näsan. 
Min användning av asså kan i skenet av detta tolkas som ett, mer eller mindre medvetet, sätt 
att signalera närhet (konvergering). Jag ”köper mig” också formuleringstid genom den. Utöver 
asså upplever jag förortsmelodin som lätt att influeras av, vilket hörs på flera inspelningar. 
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Deniz inleder med att säga att hon inte vet hur hon ska förklara brytning och 

skrattar sedan till (rad 3). Också Amina skrattar. Diana fortsätter med att 

konstatera att eftersom de själva ”bryter” kan de avgöra ifall andra gör det (rad 

6–7). Hon använder, som ofta när deltagarna diskuterar förortsindexerat tal-

språk, pronomenet vi som både kan hänvisa till den avgränsade deltagar-

gruppen och till förortsförankrade unga i stort. Oavsett vad hon menar med 

brytning – för det klarläggs inte riktigt – pekar Diana på det förortsindexerade 

talets igenkännlighet i sin kommentar, och på att medlemmar av förortens 

talgemenskap kan ha lättare att spåra igenkännliga drag (jfr Bijvoet & Fraurud 

2013).  

Jag försöker därefter, på ett något ledande sätt, precisera min fråga (rad 11–

12, 14). Medvetet undviker jag att ge explicita hänvisningar till språkveten-

skaplig forskning, och använder det vaga ”en del” som källa till mitt påståen-

de. Deniz säger då att förortsindexerad ”brytning” hör samman med minor-

itetsspråkiga kommunikationspraktiker i hemmet. Hon garderar sig dock och 

upprepar att hon inte vet och att det är svårt att förklara vad brytning är (rad 

19–20).  

Diana uttrycker, även hon med en gardering, att ”brytningen” kan vara ett 

resultat av utebliven ansträngning (rad 18). En förortsförankrad ”brytning” 

framställs därigenom i någon mening som frivillig, då den enligt Diana ju 

skulle kunna frångås om deltagarna ansträngde sig mer för att tala standard-

närmare. Mina etnografiska iakttagelser är svåra att infoga i den teori som 

Diana, med viss reservation, lägger fram. Det är visserligen inte möjligt för 

mig att titta in i deltagarnas huvuden och säkert avgöra graden av ansträngning 

i olika muntliga situationer. Flera deltagare, däribland Maryam i exempel 3 

ovan, berör emellertid att förortsklangen kan väcka negativa associationer hos 

personer i majoritetssamhället, och att de därför vill kunna frångå klangen i 

strategiskt syfte. Så om en större ansträngning skulle leda till att förortsklang-

en tystnar skulle deltagarna kanske ha gjort en sådan i så kallade high stakes-

situationer – exempelvis i den anställningsintervju, de företagspresentationer, 

och de muntliga anföranden som utgör en del av ljudmaterialet (se vidare kap. 

7). Men förortsklangen ljuder också i denna typ av situationer. Att låta för-

ortskt framstår således inte som ett fullständigt fritt val hos deltagarna, eller 

som en konsekvens av utebliven ansträngning.  

I sin reflektion över vad som menas med en förortsförankrad ”brytning” 

använder Deniz uttrycket ”vårat språk” (rad 15–16). Uttrycket är, tillsammans 

med ”mitt språk”, relativt vanligt och syftar alltid på de språk som används i 

deltagarnas hemmiljöer utöver svenska och eventuellt engelska (jfr Harris 

2006; Ag 2010). I konstellationen kring bordet finns – utöver som sagt sven-

ska och engelska – arabiska, kurdiska, somaliska, turkiska och ett anonym-

iserat minoritetsspråk representerade (se 5.7.3). Deniz syftar därmed inte på 

något specifikt språk med uttrycket ”vårat språk”, utan på att kommunika-

tionen i deltagarnas hem förs på ett eller i vissa hem flera minoritetsspråk, och 

därtill på svenska. En tolkningsmöjlighet av användningen av ”mitt” och ”vår-
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at språk” skulle kunna vara att deltagarna främst identifierar sig med och 

genom ”sina” minoritetsspråk, och att svenskan intar en undanskymd plats i 

deras språkliga identifikation. Men en sådan tolkning förbiser att individers 

språkliga identifikation är flerdimensionell och kan rymma mer än ett avgräns-

at språk. 

Folklingvistiska uppfattningar av begreppen brytning och dialekt verkar 

vara både vagare och bredare i jämförelse med språkvetenskapens. Det fram-

kommer i deltagarnas diskussioner och försök att definiera dem. Detsamma 

kan sägas om begreppet grammatik. Maryam har till exempel uttryckt att 

hennes svenska ”grammatik är kaos”, och Gabriella har fällt samma omdöme 

om sin arabiska. Jag frågar Aida och Deniz om, och i sådana fall på vilket sätt, 

förorten inverkar på deras grammatik.  

Exempel 5 

1 Forskare: okej så o:rd uttal grammati:k= 

2 Aida:                          [ah]  

3 Forskare: sa du va är de med grammati:ken tror du ºeller  

4    tänker duº 

5 Aida: e:h nu asså (.) m:an säger inte ord= 

6 Deniz: asså hur man bygger upp meningarna 

7 Aida:              [asså vi ta:lar inte] så som man:  

8    bo:rde egentlige:n↑ (.) asså eh vi=  

9 Deniz:                   [ja tror]=  

10 Aida: vi= 

11 Deniz: vi lägger X bryter lite 

12 Diana:                     [°vi XX°] a:h 
13 Aida: lägger ah vi bryter runt på orde:n↑  

14 Deniz: [här och där](ah) 

Deniz säger att förortsförankringen påverkar hur de bygger upp meningar (rad 

6). Aida fokuserar först på ord- och inte, som Deniz, på satsnivå. Hennes 

kommentar ”asså vi talar inte så som man: bo:rde egentlige:n” synliggör hur 

standardspråksideologiska föreställningar inverkar på hennes språksyn och 

hennes metaspråkliga omdömen (rad 7–8, jfr 6.2, 6.5). Vad de gör, enligt 

Aida, är i stället är att de ”bryter runt på orde:n↑” (rad 13). Troligen inspireras 

hon av Deniz som på rad 11 introducerar idén om att deras grammatik påverk-

as av en brytning – eller kanske tvärtom, att brytningen påverkar deras gram-

matik. Vad ”bryter” innebär är, som tidigare konstaterats, svårt att svara på. 

Det kan till exempel syfta på oväntade ordval eller en normbrytande menings-

konstruktion (vilket behandlas under 6.2 nedan).  

Vad deltagarna avser med en förortsindexerad ”brytning”, och en gram-

matik kännetecknad av ”kaos”, blir sammanfattningsvis inte fullt klarlagt 

genom avsnittets exempel. Deras begreppsanvändning och beskrivning av 

förortsförankrat tal är, som brukligt, folklingvistiskt diffus. Men som jag 

förstår dem är betydelsen av en förortsförankrad ”brytning” närliggande det 

jag kallar förortssvenska, en förståelse som bland annat grundar sig på det 

Deniz säger i exempel 6 i följande avsnitt. 
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6.1.2 Genomgående förortsklang och deltagaranpassad slang 

Som framgår av resonemangen ovan utgör förortsslang ett exempel på igen-

kännlig majoritetsspråksvariation. Det gör även förortssvenska, men medan 

slangen ibland benämns förblir förortssvenskan mer anonym, då den inte 

benämns över huvud taget (jfr Bijvoet & Senter 2021). Som nyss nämnts är 

det dock möjligt att ”brytning” kan motsvara benämningen förortssvenska. 

Termen brytning har dock ett bredare användningsområde än så, och har 

troligen därför inte riktigt potential att utgöra ingruppsbeteckning för just ett 

förortsindexerat, standardnära tal. Ensam kan termen ”brytning” inte heller 

synliggöra de nyanser som finns i förortsförankrat tal – från mer informella 

till formella språkliga register. Men även om förortsklangen inte benämns 

beskrivs den. Deniz säger till exempel: 

Exempel 6 

1 Deniz: typ i dagens samhälle nu om jag går och träf- 

2    far någon från: för:orten ja kom- asså även om om  

3    personen inte använder slang ja kommer märka (.) på  

4    grund av uttalet  

Hon uttrycker därmed att förorten är hörbar även när en förortsförankrad talare 

inte har en slangpräglad stil. Som jag ser det motiverar denna igenkännlighet 

som Deniz, och även andra deltagare, beskriver, ett strategiskt essentialistiskt 

förhållningssätt och användningen av benämningen förortssvenska (se även 

4.3). Igenkännligheten ligger, enligt Deniz, i uttalet (rad 3–4). R-ljudet nämns 

till exempel av flera deltagarna. Det beskrivs som ”hårdare” hos personer med 

förortsbakgrund. Även bakre sje-ljud kommenteras. Vid ett tillfälle frågar 

Maryam mig spontant om jag kan uttala bakre sje. Hon säger dock inte bakre 

sje, utan uttalar bara själva ljudet på ett kraftfullt sätt som jag förväntas efter-

likna. Jag gör mitt bästa för att försöka skapa det för mig ovana ljudet. Maryam 

utbrister då glatt ”är du arab eller”, vilket jag tolkar som ett skämtsamt god-

kännande av försöket. 

Vid ett annat tillfälle påpekar Amina att Maryam säger u i stället för y. 

”Koll:a va förorten gjort me mig”, gastar då Maryam och alla skrattar. Aminas 

uppmärksammande av Maryams uttal visar att den förortsindexerade förän-

dringen i vokalkvalitet – som inbegriper både långt och kort y-ljud – inte 

passerar obemärkt (ännu). Maryam och Aida har anammat det u-liknande y-

ljudet i störst utsträckning och använder det närmast kategoriskt. Maryam till-

hör, som tidigare nämnts, den ljudligare skaran i klassen och Aida den volym-

mässigt mer återhållsamma. Att just dessa två deltagare – som är påtagligt 

olika när det kommer till exempelvis talmängd och storleken på socialt nät-

verk – använder ett förortskonnoterat u-haltigt y-ljud så genomgående blir 

därmed svårt att förklara utifrån befintliga teorier om socialisation och storlek 

och täthet på socialt nätverk. 
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Maryams kommentar om förorten stämmer för övrigt med de allmänt före-

kommande bakgrundsförklaringar som deltagarna spontant ger till varför de 

låter som de gör.39 De är överens om att det är förorten, och möjligen deras 

flerspråkiga bakgrund, som gör avtryck på deras svenska. Ingen parallell dras 

mellan det förortsindexerade talet och att de i vissa fall har introducerats för 

svenska språket något senare än ”majoritetssvenskar”. Med undantag för 

användningen av skolämnesbeteckningen svenska som andraspråk före-

kommer faktiskt aldrig termen andraspråk i deltagarnas samtal. De kan dock 

ange ett annat språk än svenska som modersmål, men gör då det utan att tydligt 

kategorisera svenska som ett andraspråk (jfr 4.1). 

Deltagarna beskriver sällan sina svenskspråkiga repertoarer som begräns-

ade; det är framförallt andras attityder som upplevs som ett socialt hinder. 

Förmågan att språkligt variera framställs vanligen inte heller som direkt 

beskuren. Det hindrar dock inte en del utifrånkommande från att koppla för-

ortsindexerat tal till en begränsad behärskning av omgivande majoritetsspråk 

och en oförmåga till interindividuell språklig variation (se även 2.1.1).  

Med tanke på de negativa attityder talare av såväl förortsslang som förorts-

svenska kan möta (se Bijvoet 2018) blir avsaknaden av en ingruppsbenämning 

för standardnära förortsindexerat tal aktuell att åter ta upp. Talet är, som fram-

går av Deniz yttrande ovan, igenkännligt. En självvald benämning för detta 

igenkännliga tal skulle kanske kunna bidra till ett maktåtertagande och en 

ökad motståndskraft mot de negativa attityder som riktas mot både talet och 

talarna (jfr funktionen av självbenämningar som ”blatte”, bög och flata).  

De eventuella positiva effekter som kan följa på en benämning är förstås 

avhängigt att initiativet kommer inifrån, det vill säga att det finns utrymme för 

dem som ser sig som ingrupp att själva definiera och benämna sig. Jag ser det 

därför inte som min uppgift som utifrånkommande forskare att uppmuntra 

förortsförankrade unga att skapa en sådan ingruppsbenämning. Benämningen 

förortssvenska ska därmed inte uppfattas som ett förslag till en ingruppsbe-

nämning av en standardnära, förortsindexerad svenska, utan den använder jag, 

som tidigare sagts, av strategiska, forskningsmässiga skäl (se 3.6, 4.2, 4.3).  

Benämnbarheten av slangen visar att den har kommit längre än den stand-

ardnära klangen i den enregistreringsprocess där sätt att tala blir igenkännliga, 

språkliga register skapas och benämns och en tänkt talare utkristalliserar sig 

(se 3.3). Detta trots att det slangbetonade sättet att tala frångås i flera 

situationer, medan klangen består. Häri finns en skillnad mellan deltagarnas 

tal och talet hos de ungdomar som medverkar i tv-reportaget från 1980-talet. 

Talet i reportaget kan beskrivas som en standardnära stockholmska, alternativt 

som andraspråkssvenska, med vissa inslag av lånord (se 6.1). I deltagarnas tal 

                               
39 Frågan om varför deltagarna låter förortsförankrade har jag undvikit att ställa. Det på grund 
av att skiljelinjen är fin mellan att fråga efter varför och att ifrågasätta när det gäller norm-
brytande tal. Frågan ställs troligen inte till talare av en mindre socialt markerad svenska, såsom 
skånska, sörmländska, dalmål osv., och riktad till studiens deltagare skulle den därför kunna 
uppfattas som andrafierande. 
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är däremot förorten allestädes närvarande och frångås endast vid stilisering 

(vanligen av brytning eller en standardnära, ofta överklasskonnoterad, stock-

holmska). 

Det finns även skillnader i min beskrivning av deltagarnas tal och den be-

skrivning av förortsförankrat tal40 som gjordes inom SUF-projektet, som 

finansierades mellan år 2002 och 2006 (se 2.1). Förortsindexerat tal fram-

ställdes inom SUF-projektet i större utsträckning som något som talaren kan 

välja bort beroende på situation och preferenser (se Källström & Lindberg 

2011).41 Men någon sådan ”fri rörlighet” kan alltså inte uppmärksammas hos 

deltagarna i föreliggande studie. De har – oavsett vilken situation och vilka 

språkliga utmaningar de ställs inför – förortssvenska som sin formella, språk-

liga repertoar. Deltagarnas språkliga resurser står därför stadigt i det att 

förorten gör ett beständigt avtryck. Men att förortsklangen alltid är hörbar 

innebär förstås inte att också slangorden är det. Förortsklangens styrka kan 

dessutom variera intraindividuellt och förortsslangen kan vara riklig, ute-

lämnad och allt däremellan. Därmed kan deltagarnas språkliga resurser be-

skrivas som samtidigt stadiga och rörliga.  

Situation och samtalsdeltagare har, som brukligt, en tydlig inverkan på de 

språkliga val som görs (se t.ex. Gumperz 1972; Hymes 1972). Deltagarnas 

språkliga val verkar ha mer att göra med vilka samtalsdeltagarna är än vad 

samtalet handlar om och den situationella kontexten. Utifrånkommandes 

eventuella förväntningar på att ett skolanknutet innehåll genomgående av-

handlas på ett formellt, skolanpassat språk infrias exempelvis inte.42 Ett 

exempel på detta framträder under en lektion när Diana och Amina pratar om 

vilken frågeställning som kan vara lämplig för den skoluppgift de arbetar med. 

De diskuterar marknadsföringsstrategier utifrån analysmodellen fem p, där p 

står för produkt, pris, plats, påverkan och personal.  

                               
40 I de studier som innefattades i SUF-projektet används beteckningar som multietniskt ung-
domsspråk och svenska på mångspråkig grund (SMG). 
41 Jag har haft möjlighet att lyssna på en liten del av det ljudmaterial som samlats in inom ramen 
för SUF-projektet. De ungdomar som medverkade i inspelningarna befann sig i en formell situa-
tion. I jämförelse med deltagarna i min undersökning hade de en påtagligt svagare klang av 
förorten, men klangen fanns med ett undantag ändå där – framför allt i form av en förortsindex-
erad prosodi. Att denna svaga klang av förorten inte uppmärksammades kan, som jag ser det, 
bero på att man ännu inte beaktade att förortsindexerat tal befinner sig på ett kontinuum (vardag-
ligt–standardnära), och inte heller benämnde talet utifrån det (se Bijvoet & Fraurud 2016; 
Bijvoet 2018). 
42 I en uppmärksammad kulturdebatt i Dagens Nyheter år 2006 fällde Witt Brattström (2006-
05-13) kommentaren ”[d]en [förortsslangen] har inga ord för läxa”. Det har den, vad jag vet, 
inte heller i dag, men kan likväl användas för att diskutera ett läxinnehåll. Slangen har därmed 
(och hade allra mest troligt redan då) fler användningsområden än dem Witt Brattström uppgav 
för 16 år sedan: ”sex, sexualiserat våld, homofobi, machomätning, knark och lagbrott”. 
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Exempel 7 

1 Diana: tycker du de passar fem p till min fucking fråge- 

2    ställning 

3 Amina: ah  

4 Diana: varför  

5 Amina: finns de en marknad (.) yani asså (.) (förstår) du- 

6 Diana: påverkar fem p då 

7 Amina: a:h (.) yani kom vi har marknad ge (honom)= 

8 Diana:                 [XX asså ja fattar inte X] 

9 Amina: vårt pris vår produkt att= 

10 Diana:               [ah] 

11 Amina: åh att (den att den) är uni:k eller= 

12 Diana:             [ah] 

13 Amina: att ehm (.) placering vart vi kommer sälja och sånt  

14    förstår du= 

15 Diana_ ah 

16 Amina: de kommer påverka om om vi kommer få en ma- asså  

17    yani om vi kommer sälja (mera) 

18 Diana: mm 

19 Amina: s- så skriv fem p (.) du kommer inte förstå (skriv)  

20    fem p:na marknadsföringsboken (.) de kommer stå i  

21    marknadsföringsboken yani 

22 Diana: fem pelarna 

23 Amina: fem pe:n 

24    [Diana skriver] 

25 Diana: också marknadsföringsboken 

26 Amina: ah för du kommer hitta (dom) där yani källa du kan  

27    säga enligt marknadsföringsboken↑ 

Diana och Amina kombinerar ett ämnesspecifikt språk (såsom fem p och 

marknad) med ett vardagligt som ”fucking frågeställning” (rad 1–2). En riklig 

användning av yani – som ersätter liksom, typ eller till exempel – hörs dess-

utom från Aminas sida.43 Tonen är, som ofta, uppriktig. Amina säger att Diana 

inte kommer att förstå, utan att hon bara ska skriva fem p och hänvisa till läro-

boken (rad 19–21). Diana utläser då förkortningen som ”fem pelare” (rad 22), 

men Amina reagerar inte på att Diana refererar till muslimska praktiker i 

stället för till läroboken. Det tyder på att Amina inte har uppfattat Dianas fel-

sägning. För sådana passerar annars sällan obemärkt.  

Vad exemplet med Diana och Amina visar är att förortsindexerat tal, i form 

av vardaglig slang, förekommer också i kommunikationssituationer som är 

tydligt inriktade på skolarbete. Användningen verkar, som ovan nämnts, 

därmed ha mer att göra med vilka som är samtalsdeltagare än med samtals-

innehållet och den situationella kontexten. Diana hade troligen inte frågat efter 

en ”fucking frågeställning”, och Amina hade inte använt yani så rikligt, om 

samtalspartnern hade varit en lärare (ett kanske helt självklart påstående). Det 

verkar, logiskt nog, som om upplevelsen av likhet ger upphov till en ökad 

användning av slang. Samtidigt sker troligen det omvända, det vill säga att 

slangen bidrar till känslan av likhet. Slangen fungerar i sådana fall både som 

ett redskap för att göra förort och som en utkomst av görandet. 

                               
43 För exempel på användning av yani i förortsförankrad danska, se Møller (2016:298). 
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Även i samtal om högskoleprovet hörs slang (jfr Botsis m.fl. 2020:7–8). 

Flera av deltagarna vill öka sina möjligheter att komma in på en högre 

utbildning, och skriver därför högskoleprovet vid ett eller flera tillfällen. 

Under en period före och framför allt efter provet pratar de rikligt om det. 

Gabriella verkar nöjd och hon har, uttrycker Sara och Latife, fått ett riktigt 

högt resultat. Kommentarer som: ”wallah”, ”de är fett mannen” och ”säg på 

Gud” hörs från deras håll. Deniz är däremot långt ifrån nöjd, men delar 

skämtsamt med sig av sitt resultat. När jag möter henne och de andra på 

skolgården fullkomligt skriker hon att hon har fått lägsta möjliga resultat, och 

om en apa hade suttit och gissat på frågorna hade den fått bättre. Jag kan inte 

låta bli att skratta åt hennes rättframhet och självriktade skämtsamhet, men ber 

snabbt om ursäkt. Men det är, säger Deniz, helt lugnt att jag skrattar för det 

gör alla.  

Att ett akademiskt inriktat samtalsämne inte nödvändigtvis påverkar den 

språkliga formalitetsgraden i formell riktning uppmärksammas även av Botsis 

med flera (2020:8). Användningen av Ortensvenska (troligtvis synonymt med 

förortsslang)44 i samtal med en akademisk inramning har, enligt dem, inte upp-

märksammats inom tidigare forskning. De beskriver därför sin iakttagelse som 

anmärkningsvärd (”remarkable”) ur forskningssynpunkt. Kanske stämmer det 

att iakttagelsen är anmärkningsvärd för forskarsamhället, som framför allt 

samlar personer som tillhör utgrupp – däribland mig själv. Men för dem som 

har en ingruppstillhörighet, och själva använder förortsslang, är iakttagelsen 

förmodligen inte särskilt anmärkningsvärd. Slangen tillhör förvisso en del av 

den språkliga repertoaren som står under hög grad av kontroll, men den är 

samtidigt välintegrerad i den språkliga vardagen. 

Förortsslangen förenas med skolarbete och akademiska ambitioner också 

under en muntlig examination av gymnasiearbetet (gy-arbetet). Gy-arbetet 

innefattar alltid någon typ av egen undersökning och produktion av ett indi-

viduellt, skriftligt arbete. Till sin hjälp i detta har deltagarna lärarna Jonas och 

Minna. De benämner dock inte sig själva som lärare under gy-arbeteslektion-

erna utan som handledare, vilket ger en vetenskaplig touch. Gy-arbetet ut-

formas dessutom på liknande vis som en uppsats inom högre utbildning.  

Kursen har ingen egen ämnesplan. Dess innehåll och utformning styrs i 

stället av de programspecifika examensmål som finns för samtliga gymnasie-

program. Minna och Jonas delar ändå ut ett underlag för betygsättning, som i 

huvudsak relaterar till en färdighetsdiskurs (se Malmström 2017). Tre av 

underlagets tolv punkter berör innehållsliga aspekter. Tonvikten ligger annars 

vid formalia, att språket ska vara ”neutralt” och ”objektivt” samt val av tempus 

i arbetets olika delar.  

                               
44 Botsis med flera (2020:1) framför att den språkliga stil de och jag själv studerar ”has come 
to be referred to as Ortensvenska”. Formulerigen signalerar att användningen av benämningen 
Ortensvenska är utbredd. Ingen av mina deltagare använder den dock.  
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Gy-arbetet kan, till skillnad från alla andra gymnasiekurser i Gy11, endast 

ge betygen E (godkänt) och F (underkänt). Det är direkt avgörande vilket av 

betygen eleven erhåller, eftersom ett underkänt betyg på gy-arbetet medför att 

eleven inte får ut sin gymnasie- eller yrkesexamen – oavsett hur goda betygen 

är i övriga kurser (Skolverket 2020b). Deltagarna poängterar flertalet gånger 

att detta är orättvist. Särskilt Gabriella, vars betyg är genomgående höga, 

opponerar sig mot regelverket. Men Minna och Jonas kan inte göra annat än 

att upprepat säga att de måste följa det.  

Utöver att genomföra någon typ av egen undersökning och färdigställa ett 

skriftligt arbete, ger deltagarna muntlig respons på varandras arbeten. Resp-

onsen förs fram under en opponering, vilket återigen för tankarna till den 

högre utbildning som gymnasiets högskoleförberedande program syftar till. 

Deltagarna förbereder sig genom att läsa och kommentera ett arbete vardera 

enligt en responsmall. Inte heller den behandlar innehållsliga aspekter i någon 

större utsträckning, men det betonas att det valda syftet ska framgå tydligt och 

att undersökningens frågeställningar ska besvaras. Annars står formalia och 

språklig och grafisk utformning i fokus även här, vilket märks i en del av op-

poneringarna som blir väldigt detaljorienterade. 

Åtta deltagare, samt Minna som är examinator, är närvarande vid det 

opponeringstillfälle som beskrivs nedan. Samtliga åtta verkar ta opponeringen 

på stort allvar. De säger att de är nervösa och stämningen känns nästan lite 

högtidlig, bland annat eftersom vi sitter i ett rätt pampigt konferensrum som 

annars bara lärarna har tillgång till. Men valet av talspråkliga resurser skiljer 

sig ändå mellan deltagarna, vilket främst märks när Aida opponerar på Antos 

arbete. Aida använder en standardnära förortssvenska, vilket i hennes fall 

innebär en användning av vissa för förorten karaktäristiska uttal, en förorts-

melodi och V3 (se vidare 6.2). Anto har i stället en vardaglig, slangbetonad 

stil, vilket främst syns i det andra av de två följande utdragen. 

Exempel 8 

1 Anto: [harklar] 

2 Minna: ja 

3 Aida: okej (.) e:h din abstract (.) eh den va bra men ja:  

4    tycker du borde tänka mer på att göra de(n) som en  

5    sammanfattning↑ i- fö:- du pratar mycke om vad ni  

6    ska göra↑ (.) men de borde va typ vi har gjort 

7 Anto: mm 

8 Aida: okej (.) ehm din innehållsförteckning du måste upp- 

9    datera den å du har inga sidnummer heller så lägg  

10    till de där (.) ehm #  

11 Anto: XX 

12 Aida: ja har skrivit på pappret på: 

13 Anto: ah 

14 Aida: ah (.) e:hm din inledning↑ du började bra men: sen  

15    asså ah du nämnde hära↑ (.) eh de finns vissa meto- 

16    der↑ som har uppfunnits för att lösa problemen↑ för  

17    att mobiler e ehm svaga ja tycker (vi) borde prata  

18    mer om de i bakgrunden↑ (.) eh för i bakgrund du:  

19    (.) asså i bakgru- din bakgrund den var mer som en  

20    frågeställni:ng (.) så ja tycker du borde skriva  
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21    mer om: historierna om mobilskal å=  

22 Anto:            [mm] 

23 Aida: allt de här (.) ehm: (.) ah # ah ditt syfte↑ (.) eh  

24    igen du skrev de där eh frågeställning↑ du borde  

25    skriva varför ni vill ta reda på: asså din fråge- 

26    ställning↑ (.) ehm 

27 Anto: okej 

28 Aida: [ah] # sen din teori hära↑ (.) när du börjar  

29    teorin↑ du behöver inte skriva allt de här du kan  

30    bara skriva typ nedan följer dom teorierna vi har  

31    använt oss= 

32 Anto: mm 

33 Aida: eller ja har använt mig i den här studien 

34 Anto: men de blir yani sådär me:r ord  

35 Aida: ah ja vet men:= 

36 Anto:           [ah] 

37 Aida: ja tycker inte de passar in 

38 Deniz: *skratt* 

39 Aida: *skratt*  

I det första utdraget följer Aida noggrant de instruktioner hon och de andra har 

fått inför opponeringen, och hennes kommentarer visar att hon är väl inför-

stådd med hur arbetet förväntas se ut. Anto reagerar på kommentarerna om att 

han behöver uppdatera sin innehållsförteckning och skriva om sitt abstract och 

sin bakgrund med ett kort ”hm” eller ”okej”. Efter en stund, när Aida påpekar 

att Anto bör förkorta sin teoridel och endast fokusera på teorier som är aktuella 

för just hans arbete, motiverar dock Anto sitt tillvägagångssätt. Med ett 

inskjutet yani säger han uppriktigt att han har valt att presentera fler teorier än 

dem han själv utgår från för att texten ska bli längre. Den uppriktiga 

motiveringen möts av spridda skratt från vissa av de församlade, bland andra 

Minna.  

Opponeringen igenom går alltså Aidas och Antos språkliga val frekvent 

isär. Det blir tydligt i det andra, nedanstående exemplet där Aida anmärker på 

Antos ordval. 

Exempel 9 

1 Aida: du skriver↑ eh attackeras ehm (.) de kan eh de kan  

2    sedan genom analysen se vilka företag som ska und- 

3    vikas och vilka som ska attackeras↑ [läser ur Antos  

4    text]  

5 Anto: yani sådära asså- 

6 Diana: attraheras eller 

7 Aida: nej attackeras 

8 Anto:    [attraheras] attackeras ja vet de asså de va  

9    länge sen ja skrev= 

10    *skratt* 

11 Anto  de här=  

12 Aida: [okej]  

13 Anto: men↑ (.) ja tänker↑ för du vet yani ja läser sådär  

14    en engelsk sida nånting sådära wish to avoid and  

15    wish to attack(s) negatives yani ja tänkte bara ey  

16    de här de låter smart ja hade med de i texten= 

17 Aida:                                          [ah] 

18 Anto: wallah ja ärlig  

19 Aida: men ja tycker du borde ändra ordet↑ för e:h de kan  

20    uppfattas= 



 118 

21 Anto:    [okej] 

22 Aida: på fel sätt 

Aida reagerar på Antos val av ordet ”attackeras”, som enligt henne kan upp-

fattas på fel sätt. Diana är inte medopponent men bryter in och frågar om Anto 

menar ”attraheras” (rad 6). Aida understryker då att Anto har skrivit just 

”attackeras” (rad 7), varvid Anto förklarar och nästan ursäktar sitt ordval. I sin 

ursäktande förklaring använder han ord som yani, ey och wallah (rad 13–16, 

18). Aida, däremot, håller fast vid en skolspråklig linje. Hon följer således 

skolkoden, medan Anto utmanar den. Det får övriga församlade att skratta. 

Aida och Anto representerar ändå inte två språkliga motpoler eller väsens-

skilda koder, då bådas tal indexerar förortsförankring (se Bijvoet & Senter 

2021). Opponeringen visar likväl att deltagarnas språkliga val kan skilja sig 

sinsemellan inom en och samma kontext, och att valen inte nödvändigtvis 

måste överensstämma med tanke på formalitetsgrad.  

Opponeringen visar som sagts också att slang förekommer i formella 

situationer – med viss förutsägbarhet, ska sägas. Antos användning av slang 

under opponeringen tas mest troligt inte emot med förvåning av dem som 

känner honom närmare. Han framstår som en elev som prioriterar att vara 

skämtsam snarare än skolanpassat ordningsam, medan Aidas förhållningssätt 

bäst stämmer med det omvända. Skilda förhållningssätt och interindividuell 

variation fungerar – som i så många andra sammanhang – alltså som en 

sammanfattande förklaring till att slang förekommer i en formell situation. 

6.2 ”Vilken var rätt då” – en fråga om ordföljd 

Ett syntaktiskt drag som har rönt forskares uppmärksamhet är V3 (XSV) (se 

t.ex. Kotsinas 1994a; Ganuza 2008; Bylin & Tingsell 2021; Magnusson 

Petzell 2021). Draget har kommit att bli emblematiskt för förortsindexerat tal, 

och används förutom i tal ibland som stilistisk markör i skönlitterära skild-

ringar av förorten.45  

En risk med att lyfta fram enstaka språkliga företeelser är att de tillmäts 

större betydelse än de kanske har för kommunikationen, att framlyftandet ger 

sken av att de utgör en del av en stabil varietet och att bruket av dem fixerar 

talarna vid positionen som förortsförankrad (ikonisering). Årman (2018:55) 

framhåller, som nämnts i 2.1.2: ”there exists no single hegemonic concep-

tualization of Förortssvenska in Sweden”, vilket är viktigt att hålla i minnet 

vid studiet av enskilda drag. Talet är rörligt, men möjligen har forskare hjälpt 

till att stabilisera det genom att bland annat stärka kopplingen mellan V3 och 

                               
45 Seluah Alsaati, Melody Farshin, Jonas Hassen Khemiri, Alejandro Leiva Wenger och Hassan 
Loo Sattarvandi är några svenska författare som, i större eller mindre omfattning, har nyttjat 
V3 som stilistisk markör. 
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den tänkta talaren som en ung, förortsförankrad person. Jag vill inte bidra till 

att stärka denna koppling ytterligare, men på grund av att draget är just emble-

matiskt behandlas det nedan. 

Användningen av V3 kan, som bekant, inte endast indexera förortsförank-

ring, utan även andraspråkstalare. Det krävs en kombination av vissa uttal, en 

staccatoartad talrytm och en förortsmelodi för att V3-konstruktionen ska bli 

just förortsindexerad. Samtliga deltagare i föreliggande studie använder den 

normbrytande syntaktiska konstruktionen; den hörs och syns i flera av tran-

skriptionerna. Men som forskare, med ett tal som signalerar ”majoritets-

svensk”, är det etiskt känsligt att peka ut språkliga normbrott som V3, inte 

minst i direkt kommunikation. Det kan bland annat leda till att språkliga norm-

brytare positioneras som ”annorlunda” och kanske rent av ”exotiska” (se 3.6, 

5.6).  

Med risk för detta tar jag ändå upp användningen av V3 med deltagarna – 

först som hastigast med Anto i klassrummet och sedan med Aida, Amina, 

Deniz och Diana. Till Anto ställer jag den snabba frågan vad han helst skulle 

säga: i går var jag i centrum eller i går jag var i centrum. Han svarar raskt att 

han föredrar den senare icke-inverterade varianten, men tillägger sedan: ”när 

du: säger de den första låter bättre när ja: säger de den sista låter bättre”. Antos 

snabba analys visar att han kopplar V3 till en viss tänkt talare och att han, och 

alltså inte jag, bäst förkroppsligar denna tänkta talare.  

När Aida, Amina, Deniz och Diana får frågan om vad de föredrar att säga 

utbryter en cirka 20 minuter lång, högst engagerad diskussion som innehåller 

metaspråkliga iakttagelser och språkideologiskt färgade resonemang. Jag ger 

dem tre exempelmeningar: om det är dåligt väder kommer jag inte i morgon, 

i dag var jag sen och i går gick jag på bio. Meningarna sägs både med och 

utan inversion, och på förfrågan skriver jag senare också ner dem på papper. 

Det finns, med tanke på Antos kommentar ovan, förstås ett metodiskt problem 

med att jag framför meningarna på min icke-förortsförankrade svenska. För-

ortsklangen går liksom förlorad när den syntaktiska konstruktionen uppträder 

ensam – utan sällskap av andra drag som indexerar förortsförankring. Trots 

detta ger exempelmeningarna upphov till ett livaktigt samtal om verbets plats 

i förortsförankrat tal. Meningen i dag var jag sen bidrar till exempel till följ-

ande uppsluppna ordföljdsdiskussion.  

Exempel 10 

1 Diana: ja var sen i dag 

2    *skratt* 

3 Diana: ’asså är de bara ja som gör så’ 

4    *skratt* 

5 Deniz: eller asså ja vet inte de är olika 

6 Aida: (mm) de beror på asså om ja (eh) pratar snabbt ja  

7    tror ja skulle= 

8 Amina: mm 

9 Aida:  säga: i dag ja var sen om ja inte tänker på orden  

10    som kommer från min mun 

11 Amina: ºi dag jag var senº 
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12 Diana: nej ja säger ja var sen i dag (.) ja kommer aldrig  

13    ändra på de där ja vet att ja säger ja var=  

14 Aida:         [när ja sms:ar] 

15 Diana:             [sen i dag] 

16 Forskare:               [men kan] vi:  

17    hitta nån annan mening 

18 Aida: [det där är så ja] sms:ar 

19 Deniz: ºXXº 

20 Amina: men vad vilken var rätt då 

21 Aida: eluhm 

22 Amina: är det du som har rätt 

23 Aida: vi lägger jag vid fel ställe ja brukar göra de när  

24    ja sms:ar 

25 Amina: [ah ja brukar] också 

26 Aida: *skratt* 

Diana framhåller inledningsvis att hon alltid placerar subjektet jag först (rad 

1, 12–13, 15). Deniz är däremot öppen för att placera något annat än subjektet 

i fundamentet och uppger att hon varierar mellan det inverterade och det icke-

inverterade alternativet (rad 5). Aidas ”de beror på” pekar mot att också hon 

upplever sig variera (rad 6). Hon förklarar att hon använder V3 när hon talar 

snabbt med tillägget: ”om ja inte tänker på orden som kommer från min mun” 

(rad 7, 9–10). Aida håller, som tidigare nämnts, alltid ett makligt taltempo, 

men använder likväl V3 i: ”om ja (eh) pratar snabbt ja tror ja skulle” (rad 6–

7). Senare berättar hon att hon använder konstruktionen i sms, varvid Amina 

säger att även hon gör det (rad 23–25).  

Amina lyfter frågan om vad som är ”rätt” (rad 20, 22). Frågan tyder på att 

Amina, och flera deltagare med henne, bär på standardspråksideologiska före-

ställningar om rätt och fel – föreställningar som kan vara en effekt av, alter-

nativt resultera i, att vissa sätt att tala överordnas andra (se 3.6). Medvetet låter 

jag bli att besvara Aminas fråga och ge mig in i en språkriktighetsdiskurs. Min 

känsla är att samma sak inte hade varit möjlig om jag hade haft en lärarroll, 

eftersom deltagarna då förmodligen hade förväntat sig ett rakt svar.  

Aida är, som ofta, i stället den som förklarar vad som sker språkligt. Hon 

säger: ”vi lägger46 jag vid fel ställe” (rad 23).47 En språkvetenskaplig förklaring 

skulle utgå från verbets placering. Aidas fokus på subjektet medför dock ingen 

skillnad i praktiken. Hennes yttrande ”om ja (eh) pratar snabbt ja tror ja skulle” 

utgör ju ett exempel på förortsindexerad ordföljd oavsett om man säger att det 

är verbet tror eller subjektet ja som är ”felplacerat”. Aidas förklaring verkar i 

vilket fall inte nå fram till de övriga samtalsdeltagarna. Hade den gjort det 

skulle ordföljdsdiskussionen kanske ha avstannat. Men diskussionen fortsätter 

i samma engagerade stil, och jag passar på att fråga om deras sva-lärare Minna 

har sagt något om den här typen av ordföljdsvariation. 

                               
46 Betydelseomfånget av verbet lägga framstår som utökat i deltagarnas förortsindexerade tal. 
Tre exempel är: Dianas ”dom [majoritetselever] lägger Yasin Byn” i stället för spelar; Hevins 
”ja har lagt bi:len↑ där borta↑” i stället för parkerat, och Isses ”wallah om ja hade lagt min 
hjärna i skolan” i betydelsen pluggat mer. 
47 Ett intressant sidospår är att deltagarna i formella situationer inte skriver som de ofta pratar 
avseende V3. Det är alltså frågan om just en talspråkskonvention. 
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 Exempel 11 

1 Forskare: har Minna sagt nånting om de här [V3] 

2 Diana: nej 

3 Aida: nej Minna kommenterar inte vårt språk 

4 Forskare: hm 

5 Deniz: de ja älskar med henne oh my god 

6 Diana:          [ah] 

7 Deniz: hon är svensklärare men hon har aldrig kommenterat  

8    såhär *hur fan pratar du Deniz*= 

9 Amina: ja tror man blir mer van= 

10 Deniz:              [hur fan XX] 

11 Amina: för hon gjorde en intervju=  

12 Deniz:  XX [Deniz klappar händerna]  

13 Amina:  med de här i [namn på förort] hon sa ja valde den  

14    här skolan 

15 Forskare: aha 

16 Amina: ah de var hennes plan när hon pluggade i universite- 

17    tet 

18 Forskare: mm 

19 Amina: så ja tror hon (är) såhär (.) beredd 

20 Deniz: hm 

21 Aida: ja tror hon= 

22 Amina: [XX *skratt*] 

23 Aida: eh genom hennes lektioner hon försöker visa oss så- 

24    hära= 

25 Diana: de rätta liksom 

26 Aida: [va(d) som är rätt] och fel (.) ah 

27 Diana: ah 

28 Aida: ah i stället för att direkt kommentera såhär 

29 Diana: ah (.) som [en annan namngiven lärare] 

30 Aida: ah som [en annan namngiven lärare] gjorde (.) *fuck  

31    snorungar* 

32 Diana: ah  

33   *skratt* 

34 Deniz: (asså) ja har aldrig-  

35   *skratt* 

36 Deniz: asså ja har aldrig hört Minna kommentera 

37 Diana: (asså) ja minns när [ovan namngivna lärare] gjorde  

38    alla va såhär helt chockade= 

39 Aida: ah 

40 Diana: första gången hon gjorde de XX 

41 Aida: ah 

42 Deniz: ah ’vi alla va(r) såhär’= 

43    *skratt* 

44 Deniz: äh *va säger hon* 

45 Diana: ah 

46 Amina: *har du rätt att säga så där*  

47   *skratt* 

På frågan om Minna har sagt någonting om ordföljdsvariationen svarar Aida 

att Minna inte kommenterar deras språk (rad 3). Hon syftar, vilket framgår 

längre fram i samtalet, på deras talspråk. Deniz brister därefter ut i en kärleks-

förklaring till Minna och hennes förhållningssätt (rad 5, 7), och Amina formul-

erar en tänkbar anledning till de uteblivna kommentarerna. Anledningen är, 

tror Amina, att Minna har valt att arbeta med elever med förortsbakgrund, att 

hon har gjort det länge och att hon därför är van vid förortsförankrat tal (rad 

9). En hög grad av exponering leder, enligt Aminas resonemang, alltså till en 

positivare, eller i vart fall en mer tillåtande, attityd.  
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Aida gör senare antagandet att Minnas förhållningssätt är didaktiskt motiv-

erat. Hon börjar med att säga ”genom hennes [Minnas] lektioner hon försöker 

visa oss såhära” (rad 23–24). Diana kilar då in ”det rätta liksom”, vilket Aida 

följer upp med ”vad som är rätt och fel” (rad 25–26). Liksom i föregående 

exempel, exempel 10, uttrycks således en tanke om att det finns rätt och fel i 

språket.  

Att Minna är återhållsam med att kommentera och korrigera sina elevers 

talspråk är något även jag har iakttagit. Hon bekräftar det också själv under 

den intervju jag genomför med henne efter fältarbetets avslutande. Återhåll-

samheten motiverar hon med att ständiga korrigeringar kan få eleverna att 

tystna (jfr Åhlund & Aronsson 2015a:15). Samtidigt poängterar hon att elev-

erna måste bli medvetna om de förväntningar som finns på språkbrukare att 

anpassa sitt tal i olika situationer. Genom att själv variera mellan ett vardag-

ligare och ett formellare talspråk i klassrummet vill hon visa eleverna att ”man 

kan prata så: (.) men man kan också prata så:”. Därigenom minskas antalet 

korrigeringar, men hon kan fortfarande göra eleverna uppmärksamma på 

vikten av språklig variation efter situation. Som framgår av exempel 11 ovan 

tolkar inte deltagarna, eller i vilket fall inte Aida och Diana, de uteblivna 

korrigeringarna som om allt de säger är ”rätt”. De är medvetna om Minnas 

didaktiska förhållningssätt, som alltså går ut på att bibehålla och/eller öka 

elevernas motivation och talspråkliga flöde med hjälp av ansiktsbevarande 

strategier.  

Hennes förhållningssätt kontrasteras i det ovan återgivna samtalet mot en 

annan lärares. Denna lärare ska ha ställt sig kritisk till deltagarnas talspråks-

användning. Att hen ska ha sagt ”fuck snorungar” är möjligen en överdrift 

med humoristisk tvist (rad 30–31). Men att läraren tydligt ska ha korrigerat 

deltagarnas tal i klassrummet – och då ha anmärkt på användningen av förorts-

slang och språkliga resurser utöver svenska och engelska – har även jag reg-

istrerat. Enligt deltagarna har läraren gjort så med motiveringen att hen vill 

hjälpa dem att inte ”fastna i förorten”.  

Oftast lägger deltagarna frågan om språklig anpassning på framtiden. Mar-

yam gör det till exempel när hon kommenterar sin ”fattiga dialekt” som hon 

antar kan skapa kalabalik på högskolan (se 6.1.1). Redogörelsen för de två 

lärarnas skilda förhållningssätt visar emellertid att det förekommer olika 

språkliga förväntningar och kollisioner också i deltagarnas nuvarande skol-

sammanhang. Och dem behöver deltagarna förhålla sig till och navigera runt. 

De gör det, mer eller mindre medvetet, på ett sätt som stärker Minnas tanke 

om att elever tystnar ifall de ständigt korrigeras. I kontakt med den tydligt 

korrigerande läraren blir nämligen deltagarna tystlåtnare, medan de under 

Minnas lektioner är högst verbala. Deltagarna kommenterar, eller snarare ven-

tilerar, också den tydligt korrigerande lärarens uttalanden – men inte direkt 

inför läraren, utan avskilt inom kamratgruppen.  

Samtidigt som de avfärdar den tydligt korrigerande lärarens stöttnings-

försök visar de en ambivalens inför talspråklig korrigering. Å ena sidan vill 
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de inte bli öppet korrigerade; å andra sidan vill de inte riskera att göra ”fel”. 

Diana uttrycker exempelvis att en normbrytande språkanvändning kan vara 

förenad med skam, och vänder sig till mig med uppmaningen: 

Exempel 12 

1 Diana: ah men ah men om de om de [V3] är jättestort fel du  

2    måste säga till oss så vi inte skämmer ut oss 

Åsikterna om huruvida V3 bör klassas som ett ”jättestort fel”, som Diana 

uttrycker det,48 går troligen isär bland språkbrukare. Jag följde i vilket fall inte 

Dianas uppmaning om att säga till – dels för att det inte ingick i mitt uppdrag 

som forskare (se även 5.3.1), dels för att jag tillhör dem som inte ser V3 som 

något ”jättestort fel”.  

Hos deltagarna uppträder, som tidigare nämnts, V3 tillsammans med vissa 

uttal som känns igen som förortsförankrade och med en förortsmelodi. Att 

dragen kombineras är avgörande. Inget enskilt drag kan driva en enreg-

istreringsprocess framåt och bidra till upplevelsen av ett stabilt språkligt 

register, vilket åtminstone förortsslangen gör i dag (se 6.1.2 för en diskussion 

om förortssvenska). Antos kommentar ovan visar till exempel på vikten av att 

dragen kombineras. Han har dock troligen både inom- och utomspråkliga skäl 

för sitt påstående att V3-konstruktionen låter bättre i hans tal än i mitt. Ett 

inomspråkligt – och förmodligen mycket starkt – skäl är just att hans, men inte 

min, språkliga repertoar möjliggör den viktiga kombinationen. Ett tänkbart 

utomspråkligt skäl kan vara att han motsvarar föreställningen om den tänkta 

talaren genom till exempel sin förortsbakgrund, ålder och klädstil (se vidare 

8.3). 

V3 framstår som ett konventionaliserat talspråksdrag hos deltagarna. 

Draget förefaller stå under låg grad av språklig kontroll, vilket innebär att det 

är svårt att helt frångå även om viljan skulle finnas – som hos Diana som inte 

vill riskera att säga ”fel”. Att det står under låg grad av kontroll kan kopplas 

till den osäkerhet som framkommer när deltagarna diskuterar vilken ordföljd 

de själva föredrar att använda, och vilken de faktiskt använder. Aisha för ett 

resonemang, som återges i följande fältanteckning. 

Fältanteckning 20XX-05-1949 

Pratar med Aisha i korridoren före lektionen. Jag har Ganuzas avhandling 
framme. Ska redovisa den på Margaretas kurs. Aisha kommenterar titeln, de 
engelska orden, och säger att hon precis har lärt sig adolescent. Hon undrar 

                               
48 Under member-checkingen med Diana uttrycker hon att det finns ett slags gråzon avseende 
att bli språkligt korrigerad. Som jag förstår henne pekar hon på diskrepansen mellan att å ena 
sidan få prata på det normbrytande sätt hon gör, å andra sidan passera i ”majoritetssvenska” 
sammanhang. 
49 En bestämning av fältarbetet i tid skulle kunna minska konfidentialiteten, varför hela årtalet 
inte anges. 
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vad den handlar om. Förklarar kort och ger några exempel. Hon menar att hon 
inte själv använder V3 och att hon heller inte hör andra göra det. 

Ganuzas avhandling (2008) om användningen av V3 hos förortsförankrade 

unga väcker Aishas intresse. När jag förklarar vad den handlar om säger hon 

att hon själv inte använder V3-konstruktioner och inte heller hör andra göra 

det. Aisha är, skulle jag vilja påstå, en uppmärksam lyssnare. Att hon inte har 

registrerat användningen av V3 tyder på att det syntaktiska draget är konvent-

ionaliserat och, som ovan nämnts, står under låg grad av kontroll. Att (åtmin-

stone några av) deltagarna anger att de inte använder V3-konstruktioner, men 

sedan gör det är inget konstigt; metaspråkliga iakttagelser bygger ofta på anta-

ganden som kan skilja sig från verklighetens praktiker. Konstigare vore därför 

om deltagarna med exakthet kunde redogöra för hur de pratar.  

Med undantag för Aida, som gör en grammatisk analys av exempelmening-

arna i ovanstående exempel, närmar sig deltagarna den självinitierade frågan 

om ”rätt” och ”fel” på ett intuitivt sätt. Deniz säger till exempel ”de känns fel 

om en lärare pratar sådära [använder en V3-konstruktion]” (underförstått en 

”majoritetssvensk” lärare) och avslutar sitt yttrande med ”då ja skulle rea-

gera”. 

6.3 ”Jag svär” – en förortsindexerad diskurs 

Minnas förhållningssätt är, som framgått av diskussionen ovan, uppskattat. Så 

är även hennes sätt att ibland närma sig deltagarnas språkliga praktiker. I 

relationsskapande syfte samt för att visa på hur språket kan varieras, använder 

hon ord som keff (dålig) och beef (bråk) (se vidare 7.3). Hon kan också 

skämtsamt fråga deltagarna om de har tagit ”uppåttjack” när de är ovanligt 

stimmiga under lektionstid. Hennes uttal, syntax osv. förblir dock alltid 

stockholmskt standardnära.  

Det händer även att Minna ansluter sig till det jag kallar en jag svär-diskurs. 

Praktiken att svära på Gud, på en person (till exempel på sin mamma) eller på 

något (till exempel på sin mammas grav), är djupt förankrad i deltagarnas 

vardagliga interaktion. Och att svära på någon/något har, på samma vis som 

V3, kommit att bli emblematiskt för förortsförankrat tal (jfr Botsis m.fl. 2020). 

Jag svär-diskursen bidrar till samtalens struktur och gör att sanningshalten i 

det som sägs betonas (Opsahl 2009). Anklagelser om att någon överdriver 

eller ”kryddar” leder exempelvis i stort sett alltid till att diskursen realiseras. 

Ibland uttrycks också förvåning inom den – till exempel när jag får svara på 

frågan om var jag bor och flera deltagare stämmer in i ett unisont ”säg wallah”.  

 Inom jag svär-diskursen finns möjligheter till lexikal variation. Exempel 

på allmänspråkliga ord och uttryck är de högfrekventa jag lovar, på riktigt och 

sanningen. Dessa är förstås inte reserverade för en förortsindexerad diskurs, 

men sedda i sitt sammanhang utgör de ändå en del av den. På riktigt och sann-
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ingen sägs normalt med förortsmelodi, och används både för att betona vikten 

av det man själv säger och för att uttrycka förvåning över det någon annan 

säger. Inom det förra användningsområdet hörs till exempel yttranden som 

”depression på rikti:gt↑”, som sägs av Natalie när hon beklagar sig över att 

studenten ligger långt fram i tiden. Deniz intygar, med liknande språkliga 

medel, sanningshalten i en återberättelse genom att säga ”sanninge:n↑ (.) hon 

sa de”.  

Vanligt förekommande är också det konfessionella och från arabiska in-

lånade wallah.50 Översatt används jag svär på Gud eller omvänt på Gud jag 

svär, som även förekommer i de förkortade varianterna på Gud och jag svär. 

Också uttrycket handen på Koran, eller kort på Koran, används men är mindre 

frekvent.51  

Vid ett tillfälle när jag lyssnar till ett samtal mellan Anto, Isse och läraren 

Jonas räknar jag antalet producerade wallah. Samtalet har ingen anknytning 

till det arbete deltagarna förväntas åstadkomma under den pågående lektionen. 

I stället behandlas ämnen som att bo i en förort (också Jonas gör det), att Jonas 

ser ut som en hockeykille och att det därför skulle passa honom att ha ”fem 

snus i käften”. Jonas som är vit ”majoritetssvensk” säger att associationerna 

till hockey och snus är fördomsfulla och frågar Anto och Isse om de möter 

fördomar. Det gör de, svarar de. Är man kille i förorten antas man vara miss-

lyckad och kriminell, förklarar Anto snabbt. Efter lektionen berättar Jonas för 

mig att han ser ett stort värde i att ibland släppa det skolrelaterade innehållet 

och prata med eleverna om allt och inget. Det skapar goda relationer, vilket 

kan vara nog så viktigt som att förmedla ett ämnesstoff.  

Samtalet mellan Anto, Isse och Jonas är slangbetonat. Förortsslangens lex-

ikon används rikligt av de två förstnämnda, som bland annat är mycket pro-

duktiva inom jag svär-diskursen. Under de 22 minuter som samtalet pågår 

producerar Anto och Isse tillsammans 60 wallah. Därtill används jag svär en 

gång och handen på Koran/på Koran sju gånger. I det här samtalet är jag svär-

diskursen sällsynt närvarande, och Anto och Isse kan beskrivas som klassens 

högproducerare inom den – såväl i det aktuella samtalet som i övrigt.  

Det ovanligt rikliga bruket kan möjligen förklaras med att Anto och Isse 

vill positionera sig mot Jonas, som ju har status som lärare och är ”majoritets-

svensk”. För mig som lyssnare upplevs emellertid inte Anto och Isse som på-

tagligt oppositionella – tvärtom. Att de uppskattar Jonas är, som jag ser det, 

samtalets själva förutsättning. Med de lärare till vilka de och övriga deltagare 

                               
50 Wallah är inte ortografiskt normerat i svenskspråkig kontext; såväl stavningen wallah som 
walla syns (och kanske fler stavningsvarianter därtill). Opsahl (2009) väljer att i norsk kontext 
stava ordet wolla – en stavning som ger en något tydligare vägledning till hur deltagarna uttalar 
ordet, det vill säga [wɔɫ:a]. För som normalt är inte det förortsförankrade inlånet wallah fono-
logiskt integrerat. 
51 Ett icke-konfessionellt uttryck som förmedlar samma sak är no cap (troligen av engelskas 
capping, det vill säga att ljuga). Uttrycket har, enligt deltagare som medverkat i projektets 
member-checking, ökat i användning under tiden efter fältarbetet. 
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har en ”striktare” elev–lärar-relation förekommer inte den här sortens inform-

ella samtal över huvud taget. Det är förstås möjligt att uppskatta någon och 

samtidigt positionera sig mot hen, och kanske är det vad Anto och Isse gör när 

de på ett övertygande sätt positionerar sig språkligt som förortsförankrade 

unga (för en diskussion av förortsslang och identitetskategorin kön, se även 

8.3).  

I samtalet med Jonas är Anto och Isses bruk av wallah, som sagts, upp-

seendeväckande frekvent. I jämförelse med deras generösa bidrag till jag svär-

diskursen framstår övriga deltagares bidrag som blygsamma. De allra flesta 

deltagare svär dock på Gud i profana sammanhang i någon omfattning, men 

förhåller sig samtidigt kritiska till det. Amina säger till exempel att de miss-

brukar Guds namn genom att använda wallah för mycket i vardagliga situ-

ationer. Liknande åsikter uttrycks av flera. Aida uppger vid åtminstone två 

tillfällen att hon har slutat säga wallah av de skäl som Amina ger, och Aidas 

religiöst motiverade språkliga val – eller snarare bortval – uppmuntras av 

Diana. Diana berättar att hon själv och andra i hennes närhet har bestämt sig 

för att sluta, men inte lyckats upprätthålla beslutet. 

Deltagarna anser att det är värre att använda wallah som sekulär än som 

religiös, vilket kan uppfattas som något motsägelsefullt utifrån resonemanget 

ovan. Ställningstagandet följer dock en för deltagarna viktig princip. De vill 

att sekulariserade personer ska visa respekt för dem som är religiöst praktise-

rande. Som det är nu upplever inte deltagarna att sekulära alltid gör det. 

Upplevelsen är särskilt påtaglig hos de muslimska deltagarna, som känner av 

en negativ – och ibland direkt islamofobisk – attityd.52 Den spänning som 

beskrivs mellan religiösa och sekulära, och mellan framför allt muslimskt 

praktiserande och ”majoritetssvenskar”, leder alltså till att de sekulära som 

svär på Gud uppfattas brista i respekt.  

Deltagarna reagerar, med andra ord, mot den religiösa urvattning som 

kommer av sekulära personers användning av wallah – en urvattning som 

visserligen även de själva säger sig bidra till när de upprepat svär på Gud. Men 

till skillnad från utifrånkommande, sekulära användare approprierar de inte på 

någon annans religiösa uttryck, vilket utgör ett viktigt argument de gånger 

deltagarna förklarar och försvarar sin rika användning av wallah. 

Att wallah har en religiös innebörd hindrar, som framgått ovan, inte de 

religiöst praktiserade deltagarna från att använda det. Ibland, men inte ofta, 

får dock användningen en uppenbart blasfemisk effekt – som när Maryam 

under lektionstid tyst säger ”wall:ah (.) snart ja måste bajsa”. Hon överträder 

då tabun kopplade till både religion och till kroppslig funktion. Därtill utmanar 

                               
52 Ett exempel på hur stora händelser kan påverka deltagarnas vardag framkommer när Aida 
och jag samtalar om terrordådet på Drottninggatan. ”Det blir så dåligt för oss då”, underförstått 
för oss muslimer, var hennes kommentar angående dådets terrormotiv. Även andra muslimska 
deltagare har påpekat hur händelser de inte har något med att göra kan påverka deras trygghet 
– som efter sprängdådet på Drottninggatan år 2010, då de upplevde att de, och framför allt deras 
bröder och fäder, blev uttittade och misstänkliggjorda på bland annat tunnelbanan. 
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hon de olika förväntningar och normer som omgärdar femininitet; hon är ju 

varken diskret eller måttfull (jfr 2.3; Ambjörnsson 2004). De andra som sitter 

i samma bänkö som Maryam ler och skakar på huvudet. De roas, men signal-

erar samtidigt att hennes kommentar balanserar på gränsen till vad som är okej 

att säga. 

Jag svär-diskursen omgärdas annars av för mig ganska tydliga regler. Vem 

som får ge sig in i diskursen är, som berörts ovan, regelverkets kärna. För att 

svära på Gud ska du vara religiös och helst förortsförankrad. Det senare bör 

avspegla sig i språket, då wallah uppfattas göra sig bäst i ett förortsklingande 

tal. Dessutom verkar samtalsämnet sätta vissa gränser för huruvida Guds 

namn bör figurera – gränser som Maryam utmanar i den återgivna kommen-

taren ovan. Undantag kan emellertid göras för regeln om förortsförankring och 

de effekter den kan ha på språket, men däremot inte för religiös utövning. Det 

framkommer i en diskussion om att ”majoritetssvenska” Minna använder 

wallah sporadiskt. ”Hon är kristen så de lugnt”, kommenterar Deniz och får 

kamraternas medhåll. Vilken religion användaren bekänner sig till framställs 

som oviktigt i diskussionen, där alla församlade bekänner sig till islam. Det 

viktiga är att över huvud taget ha en Gudstro så att man, enligt deltagarnas 

resonemang, inte brister i respekt. 

En skämtsam situation, där Maryam uppmanas att spotta ut sitt tuggummi, 

visar hur Minna ansluter sig till den deltagarnära jag svär-diskursen, men utan 

att använda wallah. 

Exempel 13 

1 Minna: du driver med mig just nu eller hur [Maryam smas- 

2    kar] 

3 Maryam: XX (spotta ut) ja lovar dig ja lovar 

4 Minna: mm ja tänkte väl de [Maryam reser sig och går mot 

5          papperskorgen] 

6 Hodan: ah ’ska du kasta den’  

7 Latife: *skratt* 

8 Maryam: nej den var ski:tgod 

9 Minna: tack 

10 Hodan: (ja har) X 

11 Minna: ja men stackars 

12          # 

13 Minna: ja har vissa issues med smaskningar 

14 Maryam: å ja smaskar sönder 

15 Minna: aha 

16 Hodan: mm: 

17 Minna: men de eh ja har hittat två killar i en annan klass        

18            nu som verkligen dom dö:dar tuggummit så att ni  

19    ligger i lä där faktiskt 

20 Maryam: som om du inte smaskar 

21 Minna: aha jag svär vid alla heliga= 

22 Latife: hehe 

23 Minna: å på min sons heder= 

24 Hodan:             [’häh’] 

25 Minna: å ära (.) då förstår ni 
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Minna har ”vissa issues med smaskningar” (rad 13). Det har hon informerat 

deltagarna om flertalet gånger. Hon vänder sig i inledningen mot Maryam med 

kommentaren ”du driver med mig just nu eller hur” (rad 1). Kommentaren 

avslöjar inte vad i Maryams beteende Minna reagerar på, men Maryam agerar 

ändå direkt. Med ens reser hon sig och går mot papperskorgen (rad 4–5). För 

det är inte den första, och heller inte den sista, gången som Minna anmärker 

på Maryams och flera andras hörbara tuggummituggande. När Hodan, troligen 

lite retsamt, frågar om Maryam ska kasta den (det vill säga tuggummit) 

skrattar Latife till, medan Maryam beklagar förlusten av sitt tuggummi med 

”nej den var skit:god” (rad 6–8).53 

Maryam är först med att ge sig in i en jag svär-diskurs genom det allmän-

språkliga uttrycket ”ja lovar dig ja lovar” (rad 3). Vad exakt hon lovar är inte 

hörbart, men att hon lovar något framgår klart. Minnas bidrag består av uttryck 

som är lågfrekventa i allmänspråket, men vanliga inom den förortsindexerade 

jag svär-diskursen. Målande beskriver hon först hur några av hennes andra 

elever ”dö:dar tuggummit”, och att Maryam och övriga deltagare ligger ”i lä 

där faktiskt” (rad 17–19). Deltagarna smaskar med andra ord inte högst och 

värst. 

Elev–lärarrelationen mellan Maryam och Minna är väletablerad och ofta 

skämtsam. Maryams efterföljande kommentar ”som om du inte smaskar” kan 

därför läsas som en lekfull utmaning (rad 20). Den utgör något av ett typ-

exempel på en kommentar som aktiverar jag svär-diskursen, och Minna 

nappar direkt. Hon svär på ”alla heliga” och på sin ”sons heder och ära” (rad 

21, 23, 25). I förhållande till deltagarna varierar hon jag svär-tematiken. Att 

svära utgör, som sagt, ett välbekant tema, men att göra det på ”alla heliga” 

och på ”min son”54 utgör ovanliga variationer.  

Liksom i den inledande kommentaren om att Maryam driver med henne, är 

innebörden i Minnas avslutande ”då förstår ni” underförstådd (rad 25). Minna 

pratar ofta otroligt varmt om sin son; deltagarna har träffat sonen och jag har 

fått se en bild på honom. Hans närvaro skänker sålunda situationen ett skämt-

samt allvar och lämnar inga tvivel kring Minnas inställning till smaskningar. 

Därefter övergår samtalet snabbt till det som de församlade är där för att göra, 

vilket är att diskutera språklig anpassning (se 7.4).  

6.4 ”Du är ju helt från vettet” 

När deltagarna beskriver sin egen språkanvändning sker det ofta utifrån före-

ställningar om likhet kontra skillnad. De antingen identifierar sig med eller 

distanserar sig från de grupperingar som urskiljs inom en ständigt pågående 

                               
53 Här hörs två exempel på hur deltagarna generaliserar utrum. 
54 Variantens låga förekomst bland deltagarna kan förklaras med att de inte kunde använda den 
på ett trovärdigt sätt, då ingen av dem var förälder vid tiden för fältarbetet. 
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differentieringsprocess. Den här typen av (kollektivt) likhets- och skillnads-

görande utgör ett (av flera) sätt att skapa identiteter. Indexering utgör ett annat 

(se 3.7). Allt från språk, läsvanor, klädstil, musiksmak, med mera kan differ-

entieras och tillskrivas ett indexikalt värde, som individer och grupper har att 

förhålla sig till i förhandlingen av identiteter. I deltagarnas identitetsskapande 

kombineras dessa två sätt.  

Språkligt identifierar de sig som förankrade i en förortsk talgemenskap och 

därtill som två-/flerspråkiga. De uppfattar, som tidigare påpekats, förorts-

indexerad svenska (särskilt förortsslang) som ett tämligen sammanhållet 

exempel på majoritetsspråksvariation. Ett kollektivt vi, i stället för ett jag, hörs 

ofta vid beskrivningar av förortsförankrat tal, ett vi som kontrasteras mot ett 

dom som oftast refererar till unga utan förortsbakgrund. Maryam anlägger till 

exempel ett kollektivistiskt perspektiv under en muntlig gruppexamination i 

sva (se vidare 7.4). Hon säger: 

Exempel 14 

1 Maryam: i klassen↑ dom flesta av oss är ju såhä- okej  

2    alla asså (såhär) majoriteten är från förorten i  

3    [hemförorten] å då vi talar ju på ett visst sätt  

4    å då vi använder oss vi använder oss av rinkeby- 

5    svenska 

Hon konstaterar att samtliga i klassen är från förorten. Utifrån det slår hon fast 

att de alla talar ”rinkebysvenska”. Som tidigare nämnts uppskattas inte direkt 

benämningen ”rinkebysvenska”, men den har ändå etsat sig fast. Maryams 

yttrande signalerar att det föreligger ett slags ett till ett-förhållande mellan 

plats och språkanvändning. Hennes kommentar om hur vi pratar tyder dess-

utom på att jag inte är ensam om min iakttagelse av att samtliga deltagare 

nyttjar förortsförankrade, språkliga resurser. Det finns utöver Maryams kom-

mentar även andra exempel på hur deltagare uppger att deras tal klingar 

förortskt. ”Att vi är från orten↑ (.) de hörs”, konstaterar till exempel Deniz 

under ett samtal om förortens eventuella inverkan på talet. 

Oftast diskuterar deltagarna slang snarare än klang. Deras fokus ligger där-

med främst på förortsslangens lexikon och inte på det som jag benämner för-

ortssvenska. Deltagarna tenderar också att beskriva hur de själva pratar genom 

att redogöra för hur de inte pratar – som i exempel 15 där Gabriella berättar 

om erfarenheten av att möta majoritetselever.  

Exempel 15 

1 Gabriella: *ey bre* nej ja tror också typ asså oj (.) ºkan ja  

2    säga ordet svenskarº # dom som inte asså måst- ja  

3    skoja ah vettere ah men dom där↑ vettere: till  

4    exempel nu i skolan ah men *du är ju helt från  

5    vettet* asså vi har aldrig sagt de där 

6 Maryam:         [dialekten] dialekten 

7 Natalie:                                        [XX Deniz]=  

8    [parallellt samtal]   

9 Gabriella:                             [asså de e också hur]  
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10    man pra:tar typ såhära= 

11 Natalie:        [kärran]= 

12 Maryam: (de du med) dialekten 

13 Gabriella: ey *du är inte klok*= 

14 Natalie:   [kommer du] ihåg mässan= 

15 Gabriella:           [eller dom säg-] dom säger såhär  

16    *men du är inte klok* [långsammare taltempo] 

Gabriella tydliggör att vi, alltså hon och hennes kamrater, inte pratar som 

skolans majoritetselever. Enligt henne använder ”dom”, det vill säga major-

itetseleverna, uttryck som ”från vettet” och ”inte klok” (rad 4–5, 16). Uttryck-

en stiliseras. Gabriella använder plötsligt ”standardstockholmska” och talar 

med ljusare röst. Det är uppenbart att hon har de stiliserade uttrycken i sin 

språkliga repertoar; annars skulle hon ju inte kunna använda dem över huvud 

taget.55 Men det är, åtminstone för dem som sitter kring fikabordet, lika 

uppenbart att Gabriella inte identifierar sig med det uttrycken indexerar. 

Utöver att hon modulerar sitt tal spärrar hon upp ögonen, överdriver 

ansiktsmimiken och placerar demonstrativt händerna i knät, vilket alltså är 

hennes sätt att iscensätta en majoritetselev. Huruvida majoritetselever faktiskt 

använder de uttryck som Gabriella stiliserar är oklart; kanske är exemplet 

överdrivet och parodiskt. Av både samtalsinnehållet, röstanvändningen och 

kroppsspråket framgår ändå hur Gabriella uppfattar majoritetselever, och att 

hon inte känner samhörighet med personer som säger ”du är ju helt från vettet” 

och ”du är inte klok”. 

Att Gabriella säger ”svenskar” med en svagare röst än hon använder i övrigt 

(rad 1–2), och samtidigt tittar sig omkring, beror troligen på att vi sitter på ett 

kafé delvis omgivna av ”etniska svenskar”. Gabriella visar därmed en sensitiv-

itet avseende etnisk kategorisering. Att jag har majoritetsbakgrund verkar 

dock inte ha någon inverkan på hennes ordval. Min position och min självbe-

nämning som ”svenne” – som jag använder när deltagarna kontrasterar sina 

bakgrunder mot min – är etablerad sedan länge. Benämningen ger upphov till 

skratt, eftersom deltagarna inte uppfattar den som direkt positiv. Men syftet 

med att ändå använda den är att undvika att lägga beslag på benämningen 

”svensk”. För om positionen ”svensk” reserveras för ”majoritetssvenska” per-

soner som mig, vilka positioner finns då kvar för deltagarna att inta? 

I exemplet ovan anlägger Maryam ett mer övergripande perspektiv på 

språkanvändning och säger upprepat att det är dialekten som skiljer dem själva 

och majoritetseleverna åt (rad 6, 12). Hon gör sig dock, för ovanlighetens 

skull, inte hörd i samtalsbruset. I stället hörs Natalie göra ett parallellt instick, 

i vilket hon försöker påkalla Deniz uppmärksamhet (rad 7, 11). Vad hon vill 

                               
55 På den här punkten skiljer sig delvis min förståelse av stilisering från Ramptons. Stilisering 
(eller crossing) innebär enligt Rampton (se 1995, 2001, 2009, 2011b) att individen nyttjar 
språkliga resurser som går utanför hens ”egen” repertoar. Jag talar hellre om en utvidgning, där 
individen använder språkliga resurser utöver dem hen vanligen nyttjar eller associeras med. 
Denna utvidgning förutsätter, som ovan nämnts, att individen har den aktuella resursen i sin 
språkliga repertoar – om än latent – och att det i någon mening därför är hens ”egen”.  
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få fram framgår inte av det utbrutna exemplet. Senare framkommer dock att 

Natalie vill rikta uppmärksamheten mot en händelse där en ”svensk” ungdom 

ska ha använt ordet ”kärran” och inte ”vagnen”, som enligt Natalie är det 

”normala” alternativet. Liksom uttrycken ”från vettet” och ”inte klok” pekar 

användningen av kärran således mot en föreställd ”svenskhet”. Och denna 

föreställda ”svenskhet” utgör en central utgångspunkt för hur deltagarna 

beskriver, diskuterar och värderar sitt eget sätt att tala.  

Vid ett tillfälle vänder dock Maryam örat bort från ”majoritetsungdomars” 

tal mot förortsindexerat tal hos personer i andra delar landet och jämför hur 

unga i förortsområden i Stockholm, Göteborg och Norrköping pratar. Att en 

mellanstor stad som Norrköping tas upp visar, vilket har föreslagits tidigare, 

att förort kan göras också utanför storstadsområdena.  

Exempel 16 

1 Maryam: e:h hur vi pratar typ såhära vi pratar jätteaggre- 

2    ssivt (.) vissa av oss 

3 Gabriella: ja kan säga ett exempel 

4 Forskare:         [gör ni] de 

5 Maryam: asså vissa av oss asså allmänt när du: (.) speci- 

6    ellt vi: stockholmare som kommer från förorterna  

7    asså ifall man jämför oss med typ såhära dom från  

8    Gbg hu:r vi: talar hur vi använder oss av eh  

9    slangen asså de så de 

10 Amina: ja tror (de på grund av vårt)=  

11 Gabriella:                       [asså-] [harklar] 

12 Amina: språk vi pratar hemma 

13 Maryam:     [vi e fett] ja ha(r) typ ny:ligen lärt 

14    känna en tjej från Norrköping (.) hon (är) också  

15    från orten hon pratar lu:gnt så ja ba hur kan du  

16    prata sådär lugnt för ni är från Stockholm hon ba  

17    ni är jätteaggressiva *ey bre le le* 

Maryams språkliga jämförelse stannar för ovanlighetens skull alltså inte vid 

skillnader mellan unga med och utan förortsbakgrund. Hon konstaterar i stället 

att vi – som innefattar förortsförankrade stockholmare – talar aggressivt i jäm-

förelse med förortsförankrade personer i andra delar av Sverige (rad 7–9, 16–

17). Det är, enligt Maryam, i slangen som skillnaden ligger (rad 5–9). Hon 

återger ett samtal med en tjej från Norrköping. Maryam ska ha reagerat på 

Norrköpingstjejens lugna tal. Norrköpingstjejen ska i sin tur ha beskrivit för-

ortsförankrade stockholmare som aggressiva.  

Norrköpingstjejens uppfattning om förortsk stockholmska förmedlas av 

Maryam genom direkt anföring: ”hon [Norrköpingstjejen] ba ni är jätteaggre-

ssiva *ey bre le le*” (rad 17). ”Ey bre” används för att påkalla uppmärksamhet 

och indexerar i Maryams berättelse alltså aggressivitet. Vad utfyllnaden ”le 

le” indexerar är svårare att avgöra, men att Maryam säger ”le le” – och inte 

till exempel ”bla bla” – skulle möjligen kunna tillskrivas någon typ av värde. 

Amina kopplar samman (denna uppfattade) aggressivitet med den flerspråkiga 

miljö som hon och de andra deltagarna är en del av (rad 10, 12; jfr ex. 4). I ett 

tidigare samtal beskriver hon och några andra svenska som ett lugnt språk, 
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medan de språk deltagarna använder utöver svenska och engelska uppfattas 

som intensivare och aggressivare.  

Efter att Maryam redogjort för Norrköpingstjejens intryck initierar hon en 

diskussion om vem av deltagarna kring bordet som har den mest aggressiva 

svenskan. 

Exempel 17 

1 Gabriella: ja tycker ja tycker vi pratar me fett mycke  

2    energi 

3 Maryam: asså av oss all:a den som pratar mest aggressivt är  

4    mm ja:g 

5 Gabriella: ja (trodde)= 

6 Maryam:  [(såhära)] 

7 Gabriella:  du skulle säga Gabriella ja bara va 

8 Maryam: nej jag jag= 

9 Gabriella: a: [sjungande hög ton] 

10 Maryam: sen de är Deniz som (eft-) för vi är mer såhära 

11 Deniz: *skratt* 

12 Maryam: NEJ MEN HON HON ÄR INTE AGGRESSIV HON ÄR INTE  

13    AGGRESSIV=  

14 Deniz:   [hallå] [svarar i mobiltelefonen]  

15 Maryam: ibland vi kan va såhär *ey jalla mannen* på  

16    rikti:gt↑ (.) de är normalt faktiskt 

17 Gabriella: förlåt ja ja ja träffade nerven å där XX  

18 Maryam:             [å vissa]  

19    å vissa wo:w va våldsamma ni är (.) de är (ju)  

20    därför rektorn va såhära= 

21 Amina: du vet X 

22 Maryam: ah men dom kom ju på mig som en lynchmobb 

23 Gabriella: ah de var ja som (skrek) *skratt* 

24 Maryam:                         [men när] ja säger  

25    aggressivt ja menar inte nåt negativt ja menar ba  

26    asså att de är så yani vi kan uppfattas av yani  

Exemplet inleds med att Gabriella säger ”vi pratar me fett mycke energi”. 

Hennes uttalande lämnas okommenterat av de andra och i stället inleds 

förhandlingen om vem av de församlade som pratar mest aggressivt. Maryam 

aspirerar på förstaplatsen (rad 3–4). Det gör däremot inte Gabriella, som säger 

att hon trodde att Maryam skulle föreslå henne, och att ”ja bara va” var hennes 

tänkta reaktion på det (rad 5, 7). Maryam säger sedan att Deniz innehar 

andraplatsen, vilket får Deniz att skratta till (rad 10–11).  

Maryams tillägg om att Deniz för den sakens skull inte är aggressiv är något 

förvirrande (rad 12–13). Kanske menar Maryam att ett aggressivt tal inte 

behöver medföra ett aggressivt beteende; kanske utgör tillägget en del av en 

ansiktsbevarande strategi från Maryams sida. I sådana fall fungerar Maryams 

omdöme om Deniz tal knappast som någon komplimang – även om Maryam 

senare intygar att hon inte menar någonting negativt när hon beskriver talet 

som aggressivt (rad 25). Gabriellas tänkta reaktion ”ja bara va” stärker idén 

om att det kan vara känsligt att få sitt tal rubricerat som aggressivt (rad 7). 

Maryam landar i vilket fall i att Deniz inte är aggressiv, men att hon – och 

Maryam själv – ”ibland kan vara såhär *ey jalla mannen*” (rad 15). Maryam 
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understryker sitt påstående med ett ”på riktigt↑”, och kommenterar sedan sin 

beskrivning av Deniz och sitt eget tal med ”de är normalt faktiskt” (rad 16). 

Därefter tar Maryam upp en situation där klassen framförde sitt missnöje 

över skolbytet inför rektorn och en av hens kollegor (rad 20). Rektorn ska, 

enligt information från Minna, ha uppfattat eleverna som ”väldigt på” och 

nästan fientliga. Minna var själv inte närvarande i situationen, utan kunde bara 

delge den efterhandsinformation hon fått till sig. Om klassen hade bestått av 

”svenska” elever hade inte rektorn reagerat på det sätt hen gjorde, konstaterade 

Maryam när Minna förmedlade rektorns ord. Kommentaren framkallade ett 

leende hos Minna, som gav deltagarna tipset att i framtiden prata lite lång-

sammare och inte i munnen på varandra. Inte heller jag deltog under det om-

talade mötet och kan därför inte säga något om deltagarnas uppträdande och 

tal i den situation som rektorn ska ha uppfattat som upprörd. 

I exemplet ovan skiftar Maryam fokus när hon för rektorn på tal. Från att 

ha anlagt ett inifrånperspektiv, och kommenterat hur hon uppfattar sitt och 

sina kamraters tal, vänder hon på perspektivet och föreställer sig hur vissa 

utifrånkommande uppfattar henne och de andra. ”Våldsamma” är det ord 

Maryam använder (rad 19). Att rektorn skulle tänka att deltagarna är i stånd 

att bruka våld känns smått absurt. Tidigare studier visar dock att utifrån-

kommande ibland kopplar förortsindexerat tal till aggressivitet och tuffhet (se 

Bijvoet & Fraurud 2013; Young 2014). Steget därifrån till att även talarna 

uppfattas som aggressiva och tuffa är inte långt, då språkattityder snarare är 

riktade mot talare än mot sätt att tala (se Trudgill 1974).  

I den situation Maryam berör ovan, där klassen framför klagomål på sin 

nya skolsituation och bland annat påtalar att de blir utsatta för rasism, ska del-

tagarna de facto ha varit upprörda. Det uppger de själva. Upprördheten kan 

förstås ha avspeglats i deras språk och gestik, men i sådana fall var detta befog-

at, enligt Maryam. Och under mentorstiden bemöter hon Minnas tips om att 

tala lugnare med den retoriska frågan: ”om nån [person på skolan] är rasist får 

vi: inte bli arga då”. Minna bekräftar Maryam och säger att det får de visst bli, 

men att ilska kan uttryckas på olika vis – bland annat på ett mer planerat och 

strategiskt sätt med ett tydligt mål i sikte. ”Manipulera”, mumlar då Maryam, 

och får ett litet leende till svar av Minna. 

I exempel 17 ovan förklarar slutligen Maryam att hon inte menar något 

negativt med att beskriva sitt och de andras tal som aggressivt, utan ”asså att 

de är så yani vi kan uppfattas” (rad 25–26). Hennes uppfattning av det egna 

talet som aggressivt verkar således ha skapats genom internalisering av 

andras, kritiska förhållningssätt. Den sortens internaliserade, interaktiva pos-

itionering upplever deltagarna som oönskad och är, skulle jag vilja hävda, ett 

resultat av symboliskt våld (se 3.10). 
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6.5 ”Dom pratar mer såhär renare svenska” 

När deltagarna diskuterar sin egen språkanvändning sker det, vilket har fram-

gått av några av exemplen ovan, ofta i värderande termer. Aida, till exempel, 

kommenterar att de inte pratar som man borde och Maryam beskriver sitt sätt 

att tala som en ”fattig dialekt”. Talet beskrivs vidare som aggressivt, och även 

om Maryam själv inte menar något negativt med den beskrivningen antas 

andra, utifrånkommande uppfatta talet på det sättet. Att deltagarna kommen-

terar sitt tal ur (delvis) ett bristperspektiv – och att talet ses som något som 

kan ligga dem i fatet – utgör, tråkigt nog, ett huvudspår i analysen. Oftast 

framträder inte spåret på det sättet att deltagarna fäller direkt negativa omdöm-

en om sin egen språkanvändning. Det syns i stället genom deltagarnas upp-

repade jämförelser, som framställer deras sätt att tala som underordnat andras. 

En sådan jämförelse görs i följande exempel, där talet hos ungdomarna i tv-

reportaget från 1980-talet åter tas upp till diskussion. 

Exempel 18 

1 Amina: asså hur dom pratar↑ (.) asså dom pratar mer såhär 

2    renare svenska= 

3 Diana: rikssvenska 

4 Amina:    [elle:r] 

5 Deniz: (sen) ah 

6 Diana:      [ah] 

7 Amina:      [ah] ja vet inte hur ja ska=  

8 Deniz: asså i da:g= 

9 Amina:  [ºförklara] deº  

10 Deniz: dom hade inte så mycke hur ska man säga (.) typ= 

11 Diana: dom har bra:- 

12 Deniz: [deras uttal] 

13 Diana: exakt 

14 Aida: [(oj oj)] 

15 Diana: dom har (ett) bra: ordförråd 

16 Aida:                  [ah] 

17 Deniz:           [ah (asså så)här)] 

18 Aida:             [ah asså] deras grammatik är  

19   bättre 

”Renare” (rad 2), ”bra” (rad 11, 15) och ”bättre” (rad 19) är ord deltagarna 

använder när de jämför sitt tal med talet i reportaget. Yttrandena hakar i var-

andra och alla är överens om beskrivningen. Deras sätt att tala underordnas 

därigenom inte endast så kallad majoritetssvenska, utan också den typen av 

tidiga förortsindexerade svenska som förekommer i tv-reportaget. Märk väl 

att deltagarna, som nämnts ovan, inte beskriver sitt eget sätt att tala som direkt 

”dåligt” – för det gör de ganska sällan. Men för att någons tal ska ses som 

”renare” och ”bättre” krävs, enligt grundläggande logik, att någon annans sätt 

att tala ses som ”sämre”. Kontentan blir att deltagarna, mer eller mindre 

medvetet, beskriver och uppfattar sitt tal som underordnat, eller ”sämre” om 

man så vill, och att utifrånkommande gör detsamma. För även om deltagarna 

alltså inte använder ord som ”sämre” för att beskriva sitt tal är det nästintill 

alltid där någonstans beskrivningarna landar.  
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Blommaerts ”[b]ig things matter if we want to understand small things of 

discourse” (2007b:120) – ett citat som har använts tidigare (se 3.5, 5.5) – 

fungerar som en utgångspunkt för analysen av deltagarnas språkliga 

omdömen. Analysen tar fasta på de framförhandlade språkattityder som riktas 

mot förortsindexerat tal – såväl inifrån- som utifrånkommandes (se 2.1.3). 

Dessa attityder uppstår inte i ett vakuum, och som citatet anslår blir det därför 

nödvändigt att också beakta ”big things” (se 3.5). Standardspråksideologin, 

inom vilken sätt att tala ordnas hierarkiskt utifrån hur standardnära de 

uppfattas vara, utgör en sådan ”stor sak” som behöver tas med i analysen av 

deltagarnas kontextförankrade samtal. En förståelse för att ett mindre 

sammanhang alltid är inbäddat i ett större är således hjälpsam. Den kan bidra 

till en fördjupad insikt i det deltagarna uttrycker. Det har ingen betydelse för 

analysen att föreställningen om standard är något av ett luftslott (se 3.6). Det 

som har betydelse är att föreställningen om det avgränsade standardspråkets 

existens likväl står stark, och att den uppenbarligen inverkar på hur deltagarna 

ser på sin egen språkanvändning. 

Ett tal utan förortsklang beskrivs, i enlighet med resonemanget ovan, ibland 

som ”fint”, medan ett tal med förortsklang aldrig gör det. Aisha använder i ett 

av våra många korridorssamtal beteckningen ”fi:n svenska”. Hon gör det i 

samband med att vi pratar om att hon har en svagare förortsklang än sina klass-

kamrater. Genom sin skolgång har hon kontinuerligt fått höra detta, och hon 

har förstått det som om det ligger en positiv värdering i det.  

Exempel 19 

1 Aisha: ah (.) n: du lå- du låter som du inte e från sver-  

2    från e:h från [hemförort] [smackljud]=  

3 Forskare: inte lika mycket skulle ja säga 

4 Aisha: a:h 

5 Forskare: [de (e)] asså (de)- 

6 Aisha: och att du har såhär fi:n svenska eller a:h resten  

7    å sånt där # ja fattar inte varför ja brukade tänka  

8    så (.) men: (.) [smackljud] n- en del av mig nej  

9    ja tyckte ändå det var konstigt en del av mig 

10    tyckte också att det kändes lite bra 

11 Forskare: va:d beror de på 

12 Aisha:     [de e he:lt] konstigt 

13 Forskare: hm 

14 Aisha: ja tycker inte de nu (.) för att mj- ja är äldre ja  

15    vet mer(.) ja är inte så himla osäker (.) ja vali- 

16    derar inte på de sättet ja pratar som en ah (.) ja  

17    val- asså de e inte j:ag= 

18 Forskare: mm  

19 Aisha: å ja tror inte ja är bättre perso:n på grund av de  

20    (.) men: (.) när man hör sånt här (.) asså (.) ja  

21    vet inte om de är bara jag men du börjar tänka så 

Aisha ger exempel på kommentarer som hon har mottagit och använder direkt 

anföring. Den röst hon återger säger att det inte låter som om Aisha är från 

förorten och att hennes svenska är ”fi:n”. Sedan tillägger hon ”eller a:h resten 

å sånt där” (rad 1–2, 6–7). Längre in i samtalet sker en missuppfattning mellan 



 136 

henne och mig angående denna värdetillskrivning. På grund av sina tidigare 

erfarenheter tolkar Aisha in att även jag skulle se den svagare klangen som 

något positivt. Jag blir då tvungen att förtydliga att jag inte är ute efter att 

värdera hennes eller de andras sätt att prata samt att jag inte är negativt inställd 

till förortsförankrat tal. 

Min tolkning av vad som därefter sker på rad 7 till 10 är att Aisha lämnar 

det utifrånperspektiv som hon har intagit hittills och skiftar till ett inifrån-

perspektiv. Hon säger att hon tidigare tyckte att det kändes både konstigt och 

”lite bra” att andra inte uppfattade hennes tal som särskilt förortskt, men när 

hon nu reflekterar över det förstår hon inte hur hon kunde tänka så. Nu är hon, 

som hon säger, äldre, ”inte så himla osäker” och ”validerar inte på det sättet”, 

där validerar troligen har innebörden av att värdera/rangordna (rad 14–16). 

Jag tolkar det som om andra människors kommentarer tidigare fick Aisha att 

tro att hon faktiskt var en ”bättre person”, men att hon inte tror det nu (rad 19–

21). Även om Aisha har lämnat uppfattningen bakom sig synliggör kommen-

taren flera saker. Återigen aktualiseras den ojämlika maktrelation som före-

ligger mellan så kallad majoritetssvenska och förortsförankrat tal, vilken i sin 

tur bottnar i negativa föreställningar om förorten och dess invånare (se även 

3.9). Därutöver synliggörs språkets starka ställning för hur man skapar sin 

identitet och positionerar sig reflexivt samt den kraftfulla inverkan andras 

interaktiva positionering kan ha i dessa processer.  

Aisha har, enligt henne själv, genomgått något av ett uppvaknande i frågor 

om bland annat islamofobi, rasism, sexism och samhällets nedprioritering av 

förorten. Hon kan i dag därför bortse från negativa attityder till det hon kallar 

ortenslang, och redogör i stället för dess fördelar – som i exemplet nedan.  

Exempel 20 

1 Aisha: ett du känner dig hemma= 

2 Forskare: mm 

3 Aisha: plus att när du vet att alla andra [utan förorts-  

4    bakgrund] vill e:h pr- prata ortenslang så känner  

5    (du) ah de e coolt (.) vi är coo:la *skratt* 

När Aisha säger att slangen gör att ”du känner dig hemma” upplevs hon som 

fullt seriös (rad 1). Hon kommenterar sedan själva talet – ”de e coolt”, för att 

sedan skifta fokus mot talarna – ”vi är coo:la (rad 5). Pronomenet vi visar att 

Aisha, trots diskussionen i föregående exempel, uppfattar sitt tal som förorts-

förankrat. Adjektivet coola antyder dessutom att talet, och i förlängningen 

även talarna, omges av dold prestige (se Labov 1966).  

Efter sitt konstaterande av att förortsförankrade unga är coola lägger hon 

av ett bubblande skratt, vilket signalerar att kommentaren ska ses som ett 

exempel på självriktad humor. Skämtsamheten till trots verkar känslan av 

coolhet ändå ha viss giltighet. Den springer, enligt Aisha, ur att ”alla andra”, 

det vill säga personer utan förortsbakgrund, ”vill e:h pr- prata ortenslang” (rad 
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3–4). Det hör annars till ovanligheterna att deltagarna uttrycker att förorts-

förankrat tal har sina fördelar. 

6.5.1 En ambivalent stolthet  

Deniz som har språket som konstnärligt uttrycksmedel lyfter emellertid fram 

en positiv aspekt. Under den poesikurs hon går tillsammans med andra unga 

från förorten har hon uppmuntrats att se sitt förortsförankrade tal som en 

resurs.  

Exempel 21 

1 Deniz: vi brukar snacka om de på kursen [poesikursen]  

2    att vi har ett språk som dom i: som bor i stan inte  

3    har å att vi ska: faktiskt utnyttja de asså för  

4    (.) eh asså ’hur ska ja säga’↑ *fniss*   

5 Forskare: ºja tror ja förstår (hur) du menarº 

6 Deniz: ja asså de man kan uttrycka sig mer (.) asså 

7 Latife: det är sant↑ 

8 Deniz: man kan på Gu:d och de finns mycket också såhära  

9    va va hette de nu (.) när när ett ord betyder fle-  

10    flera 

11 Latife: (flera ord) 

12 Deniz: va va heter de 

13 Latife: e:h ja vet inte↑ 

14 Deniz: inte m- är de metafor 

15 Forskare: mm: 

16 Latife: nej men metafor är ju nåt som- 

17 Deniz:                [är de metafor] 

18 Forskare: (ºtror deº)  

19 Deniz: eh men typ såhära om om ja- om en person i stan sä- 

20    ger jetski då han kommer bara tänka på båten men om  

21    vi säger= 

22 Latife: [aha oke:j] 

23 Deniz: jetski vi kommer på:  

24 Latife: såhära= 

25 Deniz: förstår du 

26 Latife: fett bra: såna (här) saker 

27 Deniz: ah 

28 Latife: XX 

29 Deniz: exakt 

30 Latife: snygg bra 

31 Deniz: de är de han: han [ledaren på kursen] brukar säga  

32    asså nedvärdera inte att ni har ett språk asså som  

33    asså (han ba) utnyttja den= 

34 Latife: mm 

35 Deniz: ni kan uttrycka er på ett sätt som ingen annan kan  

36    så ja tycker de lite bra grej asså 

37 Forskare: kan du känna stolthet 

38 Deniz: ja känner mig fett stolt asså ja eh 

39 Latife:              [ah sanningen↑] de är sa:nt 

Deniz inleder med att säga att de brukar prata om att ”vi har ett språk som dom 

i: som bor i stan inte har”, och att ledaren på poesikursen uppmuntrar dem att 

utnyttja det (rad 1–3). Förorten, och här även förortsförankrat tal, framställs 

ofta som ”något eget” av deltagarna, och denna indelning i vårt eget och and-

ras synliggör förekommande sociala och språkliga gränsdragningar (se även 
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8.1). Flera av studiens deltagare, däribland Deniz, poängterar att indelningen 

är en konsekvens av majoritetssamhällets utstötning. Hon och de andra beton-

ar att de egentligen inte vill fjärma sig från andra i socialt, spatialt, språkligt 

eller etniskt hänseende. De upplever att ansvaret för den distans som beskrivs 

mellan förortsinvånare och utifrånkommande personer i en mer socioekonom-

iskt gynnsam position (underförstått ”majoritetssvenskar”) ligger på dem som 

tillhör den senare kategorin. ”Svenskar” känner, enligt deltagarna, en rädsla 

inför att åka till förorten och befinna sig bland människor som inte ser ut som 

dem själva, vilket gör segregationsmönster svåra att bryta. I Deniz poesi är 

just förortsinvånares förfördelade situation, och majoritetssamhällets svala in-

tresse för att skapa en jämlik relation, ett återkommande tema. 

Deniz fortsätter i exempel 21 med att säga att tillgången till förortsförankrat 

tal gör att ”man kan uttrycka sig mer asså”. Latife fyller i med ”det är sant↑”, 

ett bekräftande yttrande inom jag svär-diskursen. Deniz följer upp med ”man 

kan på Gu:d” (rad 6–8).56 Sedan ger hon argument för sitt påstående. Osäker 

på om det är en metafor eller inte tar hon slangordet jetski som exempel. Enligt 

några av deltagarna fick jetski, som positivt laddat adjektiv, en ökad spridning 

när den förortsförankrade hiphop-artisten Denz år 2014 gav ut en låt med just 

namnet Jetski.57 Till skillnad från många andra förortskonnoterade slangord är 

ordet ett inlån från engelska. I betydelsen vattenskoter har det inga förorts-

konnotationer. Men i den betydelse som är aktuell här, det vill säga i betydel-

sen ”bra”, ”snygg” och ”fett”58, har det däremot det. Ordet jetski i denna betyd-

else – en betydelse som utifrånkommande knappast kan gissa sig till utan 

kontext – visar att slangen utgör ett kompetensområde. Detta område har, 

påpekar Deniz, inte alla självklar tillgång (eller fritt inträde) till, vilket ju är 

kännetecknande för subkulturella, slangbetonade sätt att prata (Agha 2015; se 

även 6.6). 

Deniz återberättelse ovan av att ledaren i poesikursen säger ”ni kan uttrycka 

er på ett sätt som ingen annan kan” – en typ av uppmuntran som vore över-

flödig om kursdeltagarnas sätt att prata hade hög status i majoritetssamhället 

– leder in på frågan om hon kan känna stolthet över sitt förortsförankrade tal 

(ex. 21 rad 35–37). ”Ja känner mig fett stolt asså” är Deniz snabba svar, ett 

svar som Latife stämmer in i med ”ah sanningen↑ de är sa:nt” (rad 38–39). Att 

lyfta fram de tillfällen då deltagarna explicit uttrycker sig positivt om sitt 

förortsförankrade tal och även sina flerspråkiga resurser, såsom Aisha, Deniz 

och Latife gör, känns relevant. Tillfällena är dock ganska få, och sett till 

materialet i stort utgör den typen av positiva omdömen ett sidospår.  

                               
56 Utöver att Deniz ger sig in i den förortsförankrade diskursen utelämnar hon objektet det på 
ett sätt som är karaktäristiskt för deltagarnas tal. 
57 Denz upprepar i sin låt raden ”hon är jetski”. Adjektivet kan således användas för att beskriva 
såväl något animat som inanimat. 
58 Fett kan inte betraktas som direkt förortskonnoterat. Det används av företrädesvis yngre 
personer med och utan förortsförankring, både som positivt laddat adjektiv och som förstärk-
ningsord (jfr ”det var fett”/”det var fett dåligt”). 
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Stolthet kan även uttryckas mer implicit och är en viktig ingrediens i det 

ständigt pågående likhets- och skillnadsgörandet (se t.ex. 6.4, 7.5). Aida visar 

ett slags implicit stolthet när hon i exemplet nedan uttrycker att hon vill 

bibehålla sin förortsklang. Hon och jag sitter på ett kafé i hennes hemförort 

och hon lyfter att folk utanför förorten har en negativ syn på personer som 

pratar förortsförankrat. Därför är det säkrast att inte låta förortsk utanför för-

orten, förklarar Aida. Jag frågar då om hon skulle vilja kunna välja bort för-

ortsklangen ibland. I efterhand inser jag att frågan kan positionera henne som 

”språkligt annorlunda”. Aida visar dock ingen negativ reaktion utan svarar:  

Exempel 22 

1 Aida: ah ja vill kunna↑ asså byta↑ (.) ja tror ja kan  

2    till: en viss: grad= 

3 Forskare: mm 

4 Aida: men de är inte något jag vill helt och hållet ta  

5    bort 

6 Forskare: nä (.) för va händer då liksom hur viktigt ä:r  

7    ditt sätt att prata för din person din identitet  

8    tänker du eller liksom 

9 Aida: ah ja tror de asså de är en stor del av ve- vem  

10    ja är 

11 Forskare: mm 

Aida svarar att hon kan och vill kunna frångå den förortsindexerade klangen, 

men inte ta bort den helt och hållet (rad 1–2, 4–5). Hon motiverar, efter att jag 

har ställt en fråga om sambandet mellan språk och identitet, sin vilja att bibe-

hålla klangen: ”det är en stor del av ve- vem jag är” (rad 9–10).  

Hon förklarar sedan att unga förortsbor är inställda på att de måste ”låta på 

ett visst sätt” – underförstått inte så förortska – för att nå framgång i rekryt-

eringssammanhang. I själva samtalssituationen tänker jag inte på att hon 

använder pronomen på ett lite flytande sätt. Hon använder jag både för att 

referera till sig själv och till förortsförankrade unga i stort (t.ex. rad 6), vilka 

även omnämns som både man, oss och vi (rad 5, 13, 21). Det påverkar inte 

förståelsen i den muntliga kontexten. I skrift kan det däremot kanske vara 

svårare att greppa vem eller vilka som avses. 

Exempel 23 

1 Forskare: va ska hända tror du kommer de bli mer okej att  

2    låta som man är från förorten utan- när man är  

3    utanför förorten 

4 Aida: mm: ja vet inte (.) asså eh (.) ja vet inte de  

5    är en mindset tror ja att m- man tänker såhär ja  

6    måste eh för att få de här jobbet ja måste låta  

7    på ett visst sätt (.)ja tror de är något som mm  

8    (.) de typ ä- äldre syskon kanske (de) säger de  

9    till dig↑ o- om: om de här tankesättet inte  

10    försvinner från förorten då ja tror inte de kommer  

11    bli mer accepterat utanför 

12 Forskare: aha så de ligger på- 

13 Aida: de ligger på oss ah 

14 Forskare: a:ha (.) men de är ju ganska tufft liksom om de  

15    ligger de ligger på minoriteten att påverka  
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16    majoriteten= 

17 Aida: för asså= 

18 Forskare: i såna fall (.) de måste va gans- 

19 Aida:                 [ja tänker] ah vi asså ja  

20    tänker första steget och ta de här= 

21 Forskare: mm  

22 Aida: men senare asså (.) då de: vi behöver ju hjä- hjälp  

23    utifrån också att kanske visa att de är okej 

Att förortens unga upplever att de behöver anpassa sig och tala mindre 

förortskt är, tror Aida, ”en mindset” som överförs från äldre till yngre syskon 

(ex. 23 rad 4–9). Hon uttrycker att detta ”mindset”, eller tankesätt, måste 

försvinna hos ingruppen för att utifrånkommandes acceptansnivå gentemot 

förortsindexerat tal ska öka (rad 9–11). För att en förändring ska ske behöver 

förortsförankrade unga, i ett första steg, alltså ändra på tanken om att de måste 

prata på ett visst sätt. I ett andra steg kan de sedan ta hjälp av personer utifrån 

(rad 22–23). Med andra ord förmedlar Aida att minoriteten har det primära 

ansvaret i arbetet med att vinna majoritetens acceptans. I beskrivningen av den 

strategi som Aida tror är nödvändig för att öka acceptansen för förortsindex-

erat tal, uttrycker hon dock aldrig att förortens unga ska behöva ändra sitt tal 

för att bli accepterade. Hennes resonemang verkar därmed inte styras av någon 

anpassningsdiskurs. Snarare framstår det som om Aida menar att unga med 

förortsbakgrund ska ignorera anpassningsdiskursen och låta förortska även i 

rekryteringssammanhang.  

Sammantaget ger hon å ena sidan en rätt dyster bild av läget, å andra sidan 

en potentiellt stärkande. Den dystra bilden består i att det finns ett 

förhärskande reglerande system i form av en uppsättning språkliga normer, 

och att förortsförankrade unga upplever att de behöver ändra sitt språk för att 

passa in i det systemet. Den stärkande bilden framträder genom det som inte 

uttalas explicit, men som fungerar som antagandets förutsättning, det vill säga 

att förortens unga inte ska ge upp sin förortsklang i rekryteringssammanhang. 

Aidas beskrivning av ojämlika språkliga förhållanden innehåller således ett 

”mindset” – eller tankesätt – med emancipatorisk potential. Potentialen ligger 

i att tankesättet kan bidra till stärkande subjektspositioner som ger större 

inflytande och egenmakt. 

6.5.2 Formell och informell 

Maryam är mer explicit än Aida ovan i sin kritik av de språk- och makt-

förhållanden som råder, samtidigt som hon beskriver sin egen språk-

användning i termer av brist.  

Exempel 24 

1 Forskare: men du verkar ju såhär (.) du verkar ju medveten  

2    för du sa ju att du hade skrivit din: (.) den hä:r  

3    ansökan till stipendium= 

4 Maryam: åh den va ju ’häh’= 

5 Forskare: å då hade du med flit skrivit (.) annorlunda 



 141 

6 Maryam:      [s- s-] 

7    särsvenska (.) min svenska är inte på topp (.) ja  

8    vet de asså min grammatik ordförråd och sånt där de  

9    är int- de är inte de är inte hundra ja vet de  

10    själv att ja är medveten om de (.) men↑ (.) den där  

11    dagen↑ (.) ja överdrev (.) asså min min ja= 

12 Forskare: *skratt* 

13 Maryam: ja gjorde lite särskrivning de var de ja gjorde  

14    för de var ja vill att de skulle va såhär oj (men)  

15    asså de är gr:ovt 

16 Forskare: är de mer synd om den som inte kan skri:va tydligt 

17 Maryam:  nej 

18 Forskare: ä:h 

19 Maryam: ja ville bara överdriva 

20 Forskare: men du när du säger att din grammatik å så vidare  

21    inte är på topp vems är de då (.) asså vem har en  

22    grammatik på topp tycker du 

23 Maryam: i klassen eller 

24 Forskare: nä ah asså a:h å eller= 

25 Maryam:             [eller XX]  

26 Forskare: över huvud taget liksom 

27 Maryam: du asså ja pratar inte som du inte dialekten (.)  

28    din svenska↑ å min svenska↑ (.) [smackljud] är inte  

29    likadan 

I exemplets inledning tar jag upp Maryams språkliga utformning i en stip-

endieansökan som jag har fått ta del av tidigare (rad 1–3). Stipendiet som 

Maryam har sökt riktar sig till gymnasieelever från hem med knapp ekonomi. 

Hon är säker på att hon kommer att tilldelas det, eftersom alla andra elever på 

skolan – undantaget klasskamraterna – är ”fett rika”. Hennes strategi när hon 

skrev ansökan var att framställa sig själv i så utsatt dager som möjligt. Hon 

ansökte om medel för glasögon, men berättar att hon i själva verket vill köpa 

en ny mobil med bra kamera för att kunna vlogga (blogga i videoformat).  

Strategin innefattade, utöver ett uttryckt behov av glasögon, också skrift-

språket. I ansökan förhöll sig Maryam rätt fritt till grundläggande skriftspråks-

normer, men det kommenterade jag inte när jag läste den. Några veckor 

senare, när ansökan åter kom på tal, berättade Maryam spontant att hon skrivit 

slarvigt och gjort fel med flit för att väcka stipendienämndens sympatier. Hon 

konstaterade torrt att ”nån gång ortenba:rnen måste få nåt också”. De andra 

eleverna på skolan, tillade hon sedan syrligt, köper nya telefoner exakt när de 

vill, medan hon måste spara ihop till en länge.  

På sitt sedvanliga, mycket underhållande vis, berättade sedan Maryam att 

det kan ta ”hu:r lång tid som helst” att spara ihop till den telefon hon behöver 

för sitt vloggande. Delar av lönen från hennes extrajobb ska nämligen gå till 

skor till lillebrodern och till morfadern i Somalia så att han kan ha råd att sitta 

i sitt hus och dricka te. Det finns i sig givetvis inget underhållande i den 

ojämlika ekonomiska situation som Maryam porträtterar, eller i det stora 

ekonomiska ansvar hon behöver ta som tonåring. Men Maryam har förmågan 

att skapa humor av vad som helst – även socioekonomisk underordning. 

När jag kommenterar Maryams stipendieansökan i exempel 24 säger hon 

”ja överdrev” och att hon ”gjorde lite särskrivning” i syfte att stipendienämnd-
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en ”skulle va såhär oj (men) asså de är gr:ovt” (rad 11, 13–15). Som jag förstår 

Maryams yttrande var det inte bara skriftspråket som var tänkt att uppfattas 

som ”grovt”, utan hennes hela livssituation. Jag undrar därför om Maryam 

tycker att det är mer synd om den som inte kan skriva tydligt (rad 16). Det 

tycker hon inte, utan avrundar samtalsämnet med ”ja ville bara överdriva” (rad 

19).  

Dessförinnan fäller hon följande omdömen om sin språkbehandling: ”min 

svenska är inte på topp” och ”min grammatik ordförråd och sånt där de är int- 

de är inte hundra” (rad 7–10). ”Inte på topp” och ”inte hundra” är, om jag 

tolkar Maryam rätt, inget starkt omdöme. Mitt skratt som följer på hennes 

språkliga självvärdering kommer, ännu en gång, inte av vad hon säger, utan 

av hennes sätt att lägga fram det (rad 12). För som nyss nämnts kan Maryam 

få ungefär vad som helst att bli roligt. Att hållas kvar i en säkerhetskontroll i 

Egypten tillsammans med småsyskonen är knappast någon rolig upplevelse, 

men när Maryam berättar om den kiknar vi andra av skratt. Samma sak sker 

när hon berättar om hur hon nästan hamnade i slagsmål med en främmande 

tjej i ett köpcentrum. När Maryam genomför sin språkliga självvärdering i 

exemplet ovan är kroppsspråket yvigt, talet rappt, och det är nästan något 

dramatiskt över framställningen. Därutöver är påhittigheten i att medvetet 

frångå vissa skriftspråksnormer i en stipendieansökan värd ett skratt.  

Jag släpper inte Maryams omdöme om sin egen språkanvändning. Lite för-

bryllad upprepar jag delar av innehållet i hennes kommentar och frågar sedan 

vems grammatik som egentligen är på topp (rad 20–22). (Detta fastän jag inte 

tror att det går att avgöra på ett tillförlitligt sätt, och om det ändå skulle gå 

skulle svaret troligen bli ingens.) Svaret jag får av Maryam – som jag inte har 

väntat mig och därför har lite svårt att förhålla mig till – är att min grammatik 

är ”på topp” (jfr 5.3.1). Att det är min grammatik som bedöms vara ”på topp” 

– och att hon i ett tidigare samtal har förmedlat att ”din svenska är mer sån där 

standard än min svenska” – visar ytterligare en gång på standardspråksideolo-

gins inflytande. Slutligen konstaterar Maryam, den här gången utan explicit 

värdering: ”din svenska↑ å min svenska↑ (.) [smackljud] är inte likadan” (rad 

28–29). 

Maryams och min rätt långvariga relation i rollerna som deltagare och 

forskare bidrar troligtvis till att hon fäller kommentaren om ”din svenska” och 

”min svenska”, och på så sätt drar in mig i samtalet. Det visar tydligt hur en 

etnografiskt inriktad forskare – i det här fallet jag själv – fungerar som ett 

verktyg i forskningsprocessen. Det visar även att de enskilda samtal, och de 

arrangerade intervjuer, jag har med deltagarna stämmer väl med Hellers be-

skrivning av intervjumaterial som det ”a certain kind of person tells another 

certain kind of person, in certain ways, under certain conditions” (Heller 2011:

44).  

I ett andra exempel från samma samtal med Maryam behandlas motsats-

paret formell–informell, som språk och beteenden ofta kategoriseras i enlighet 

med. Maryam ifrågasätter varför ett formellt sätt att bete sig är detsamma som 
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ett lugnt sätt och varför hennes beteende och sätt att tala uppfattas som 

informellt.  

Exempel 25 

1 Maryam: asså varför måste ja va (såhär) formell vaf- as-  

2    asså ordet formell informell # [smackljud] varför  

3    måste ordet formell va att man beter sig såhär  

4    lu:ngt å såhära pratar som till exempel du gör (.)  

5    varför måste informell va som hur ja beter mig och  

6    hur ja pr- pratar? # I X fallet de är bara för att  

7    en en person som skrivit i boken ah formell är lika  

8    med de dära (.)tänk om formell va hur ja pratade  

9    (.) å sen varför måste ja gå på en intervju: och  

10    bete mig så jävla lugnt sådär º*a:h* (nej)º (.) nej  

11    på riktigt såhär º*a:h ja heter Anna*º å sen ändra  

12    på de på min dialekt (.) varför kan ja inte gå till  

13    intervju↑ bjuda på mig själv va asså använda mig av  

14    asså använda mig av slang eller ja vet inte vad 

[…] 

15 Maryam: asså varför måste ja såhär sänka min ton å såhära  

16    såhär klä mig på ett visst sätt och sen såhär  

17    såhära försöka att ja vet inte försöka imponera på  

18    dom (.) okej de är på (chefen) ja måste imponera  

19    på chefen men asså varför kan ja inte vara mig  

20    själv när ja går på intervju ja alltid (den dära) 

21 Forskare: känner du att du måste spela enligt nån annans  

22    regler 

23 Maryam: ja: hela ti:den varför kan ni inte anställa en  

24    människa som pratar som mig 

Ännu en gång använder Maryam mig som jämförelseobjekt. Enligt henne 

beter jag mig lugnt och uppfattas därför som formell, medan hon uppfattas 

som motsatsen. Med irritation i rösten frågar hon varför hon, när hon går på 

en anställningsintervju, inte kan bjuda på sig själv och använda slang (rad 12–

14). Hon frågar också varför hon måste sänka sin ton och klä sig på ett speciellt 

sätt (rad 15–17). Jag frågar henne om hon känner att hon behöver ”spela enligt 

någon annans regler” (rad 21–22). Med eftertryck svarar hon att hon känner 

så hela tiden, och vänder sig retoriskt till rekryterare som grupp med frågan: 

”varför kan ni inte anställa en människa som pratar som mig” (rad 23–24).  

I samtalet mellan Maryam och mig är alla hennes frågor retoriskt ställda, 

men de är förankrade och högst giltiga i hennes – och andra deltagares – verk-

lighet. Till exempel har hon kritiserats för sitt sätt att tala i en rekryteringssitu-

ation (se 7.5). Uttrycket ”unfold in time” kan användas för att beskriva hur 

samtalet utvecklar sig och hur en retorisk fråga leder till en annan. Maryams 

frågor fungerar lite som en rysk docka; öppnar du den ena dockan blottläggs 

nästa. Den sista dockan, den längst in, representeras av Maryams samman-

fattande fråga: ”varför kan jag inte vara mig själv när jag på intervju” (rad 19–

20). ”Mig själv” kan kontrasteras mot allt det Maryam upplever att hon måste 

ändra på – som att låta förortsk, vara ljudlig och klä sig det sätt hon gör, det 

vill säga i sjal och lång, svart kjol eller vida byxor.  
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Samtalet synliggör, som ovan berörts, standardspråksideologins inflytande 

över Maryams reflexiva positioneringsarbete. Det är utifrån den ideologin hon 

betraktar sin egen språkanvändning, och det är även utifrån den ideologin hon 

upplever att hon bedöms (eller snarare döms) av andra. Den reflexiva position-

eringen som ett jag kan därför uppfattas som föreskriven och nästan omöjlig 

för Maryam att påverka. Hon befinner sig, liksom alla andra, inom ett regler-

ande, normstyrt system. Men hon skärskådar och ifrågasätter samtidigt 

systemet, vilket skapar förutsättning för en mer intentionell positionering och 

utövande av agens som kan resultera i utökade möjligheter till rörlighet (jfr 

ex. 23, se även 3.7). Enklare uttryckt kan det, som Cresswell (2015:73) skriv-

er, finnas ”paths out of town” (se även 3.9). 

Agens beskrivs av Bucholtz och Hall (2005) emellertid som ett interaktio-

nellt fenomen. Det krävs, utifrån deras synsätt, således mer än individens kraft 

och vilja för att utöva den. Maryam är inte ensam om att ifrågasätta det 

reglerande systemet och utmana de förväntningar som hon (upplever att hon) 

har på sig. Hon är, tillsammans med flera av de övriga deltagarna, ingen tyst 

åskådare, utan ”stör” systemet genom exempelvis en ofta ljudlig närvaro i 

skolan, en diskussionsbenägenhet och ett ihärdigt arbetssökande. Maryam är, 

enligt min förståelse, dock inte ovillig att anpassa sig språkligt efter den situa-

tion hon befinner sig i, något som bör förtydligas. I redovisningssituationer 

visar hon till exempel prov på språklig anpassning genom att sänka taltempot 

och artikulera utförligare (se 7.3.2). Det hon vänder sig mot är snarast förvänt-

ningen på ett slags totalomvandling av språk och beteende. 

6.6 Vem får prata hur? 

Som ett resultat av subjektiv och interaktiv positionering visar deltagarna en 

grupptillhörighet till andra, företrädesvis unga, personer i förorten. De förhåll-

er sig till en situation där förorten underordnas majoritetssamhället och 

”svensk” är en utestängande eller svårtillgänglig kategori. Deltagarna uttryck-

er, som ovan beskrivits, att de inte kan hållas ansvariga för denna situation. 

Deras upplevelse är att de exkluderas från majoritetssammanhang och därför 

har skapat ”något eget” (se vidare kap. 8). 

I en muntlig gruppexamination i sva – som bland annat behandlar vem eller 

vilka som självklart bör ha tillgång till förortsförankrat tal – hanteras kategorin 

”svensk”. Läraren Minna, som har majoritetsbakgrund, utmanar Diana att 

utveckla sitt resonemang om varför hon ogillar att ”svenskar” använder 

förortsslang och samtidigt tycker att det är okej när personer i förorten pratar 

”supersvenskt”. 
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Exempel 26 

1 Minna: ja nej men utifall de är liksom såhära super- 

2    svenskt(.) e de så att ja(g) kommer ta er  

3    oseriöst för ni tar ju mig oseriöst om ja sätter  

4    igång å anpassar mitt språk å pratar förortsvenska  

5    utifall man pratar fö:r= 

6 Diana: mm 

7 Minna: svenskt [suck] (.) om vi nu liksom ska göra dom här  

8    kategorierna  

9 Diana:   [ah men nu vill du bara vara  

10    (att) jobbig]= 

11 Minna: mhm 

12 Diana: för du vet vad svaret e de blir ju nej 

13 Minna:           [ja vill] höra dig  

14    säga de 

15 Diana:    [ah] 

16 Amina: [småskratt] 

17 Diana: för att ifall ifall men de om man tar de här med  

18    arbetsintervju igen de är samma sak= 

19 Minna: mm 

20 Diana: ifall ja går å pratar slang på en arbetsin- då  

21    tas ja inte seriöst= 

22 Amina:         [mm]   

23 Diana: men om ja pratar såhär r:en svenska↑= 

24 Amina: mm (de såhär)  

25 Diana: ah va rikssvenska eller va (va) ska man säga= 

26 Amina: mm 

27 Diana: men de typ då ja ta(s) seriöst= 

28 Amina: ah mm 

29 Diana: å därför borde inte svens- om ja säger svenskar  

30    ta illa upp ifall man pratar ren svenska för de är  

31    ju ändå landets språk 

Tematiken i exemplet är vanligt förekommande och kan sammanfattas med 

frågan ”vem får prata hur?” eller mer precist ”vem bör ha självklar tillgång till 

förortsförankrat tal respektive en formell standardnära svenska?”. Minnas 

målsättning verkar vara att få Diana att motivera sitt ställningstagande mot 

majoritetsungdomars användning av förortsindexerat tal, och tar sin egen 

språkanvändning som utgångspunkt. Minna utgår från liknande kategori-

seringar som deltagarna i uttryck som ”supersvenskt” och ”fö:r svenskt” (rad 

1–2, 5, 7). Men hon garderar sig samtidigt genom att säga ”om vi nu ska göra 

dom här kategorierna” (rad 7–8). Också Diana garderar sig, då hon är på väg 

att säga ”svensk”, men avbryter sig och väljer formuleringen ”om ja säger 

svenskar” (rad 29), vilket återigen tyder på att etnifierande kategoriseringar är 

svårhanterliga. 

Av exemplet framgår att diskussionen om vem som bör ha tillgång till för-

ortsindexerat tal har förts förut. Att deltagarna värderar förortsungdomars 

rörelse mot standard annorlunda än majoritetsungdomars anammande av för-

ortsslang har också, mycket riktigt, diskuterats under tidigare sva-lektioner. 

Diana påpekar därför att Minna redan vet svaret på frågan om vad hon (och 

andra deltagare) uppfattar som okej och inte, men Minna framhärdar (rad 13–

14). Hon vill att Diana ska motivera sin hållning och Diana kommenterar att 

Minna är ”jobbig” (rad 9–10). Dianas kommentar kan å ena sidan tolkas som 
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oppositionell, å andra sidan som ett utfall av den avslappnade förtrolighet som 

finns mellan henne och Minna (jfr Anto och Isses samtal med Jonas). Flera av 

deltagarna, däribland Diana och Maryam (se ex. 13), har den typen av relation 

till sin sva-lärare, som de har haft under hela sin gymnasietid – alltså både före 

och efter skolbytet. Minna blir heller inte upprörd över att kallas jobbig, utan 

fortsätter bara att be om ett svar.  

Svaret Minna får är att ”rikssvenska” – som av Diana beskrivs som ”ren 

svenska” och som ”landets språk” (rad 30–31) – gör att talaren uppfattas som 

seriös. Och eftersom ”rikssvenska” är ”landets språk” borde inte någon ta illa 

upp om förortsförankrade personer använder den. Samtalet utgör ännu ett 

exempel på hur en standardiserad majoritetssvenska används som jämförelse-

objekt. Jämförelserna resulterar, som framgått ovan, i stort sett alltid i att för-

ortsindexerat tal underordnas andra, mer standardnära sätt att tala svenska. Det 

är, enligt deltagarna, ett standardnära tal utan förortsklang som skänker privi-

legier och ger framgång i arbetslivet (se vidare 7.4). 

Två parallella spår kan urskiljas i diskussionen om vem som bör ha tillgång 

till förortsindexerat tal, vanligtvis i betydelsen förortsslang. Det första spåret, 

som Diana följer ovan, utgår från språklig ojämlikhet och kan ses som ett 

motstånd mot appropriering (se Matthes 2016:343). Det andra, mer perifera 

spåret, utgår från förortsindexerat tal som en språklig kompetens, och att det 

krävs vissa resurser för att bli en så kallad legitim talare (se även 3.7.1). Utefter 

det första spåret finns, utöver exemplet ovan med Diana, flera exempel. För 

med jämna mellanrum kommenterar deltagarna majoritetsungdomars använd-

ning av förortsslang utifrån ett maktperspektiv – till exempel i följande kon-

versation. 

Exempel 27 

1 Diana: asså ja blir irriterad↑ för att= 

2 Deniz: ja tycker de [spridningen] (e) både bra och dåligt 

3 Diana: ne: för att asså (.) dom (.) dom skrattar typ å:t  

4    oss:= 

5 Deniz: [mm] 

6 Aida: [mm] 

7 Diana: men använder själva samma ord= 

8 Deniz: [XX] samma sak 

9 Diana: asså fattar ni vad jag menar 

10 Deniz: mm 

11 Diana: för att dom ska typ se coo:la ut= 

12 Deniz:          [mm]  

13 Diana: eller nånting= 

14 Deniz:          [mm] 

15 Amina: mm 

16 Diana: asså förstår ni vad ja menar↑  

17 Amina: ah de såhär dubbelmoral 

18 Diana: ah exakt 

19 Amina:     [ah] 

20 Deniz: mm 

21 Diana: de blir ja irriterad på 
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Diana är drivande även i denna diskussion. Hon uttrycker irritation över att 

majoritetsungdomar använder förortsförankrad slang för att ”typ se coo:la ut 

[…] eller nånting”. Samtidigt som de gör det skrattar de, enligt Diana, åt ”oss”, 

det vill säga unga med förortsbakgrund (rad 1, 3–4, 11). Två gånger söker hon 

stöd från de andra samtalsdeltagarna (rad 9, 16). Den första gången svarar 

Deniz med ett ”mm”. Den andra gången bekräftar Amina att Dianas irritation 

är befogad med kommentaren ”ah de såhär dubbelmoral” (rad 17). Den tas 

emot av Diana med ett positivt validerande ”ah exakt” (rad 18).  

Deniz flikar inte endast in ett ”mm” när Diana explicit söker stöd, utan ger 

ett kontinuerligt samtalsstöd – trots att hon i exemplets inledning intar en 

ovanlig hållning som delvis skiljer sig från Dianas. I Deniz kommentar ”ja 

tycker de [spridningen] (e) både bra och dåligt” framställs slangens spridning 

inte som enbart negativ, utan verkar också ha sina positiva sidor (rad 2). Hon 

motsägs dock snabbt av Diana, som uppenbart inte kan se någonting bra i att 

unga utan förortsförankring använder förortsslang (rad 3–4). Deniz dubbla 

ingång till frågan utvecklas därefter inte. 

Aida lägger vikt vid huruvida användningen av förortsindexerat tal är fri-

villig eller inte. För personer med förortsbakgrund är den, enligt Aida, inte 

det, medan den för personer utan förortsbakgrund är det. I hennes argument-

ation mot att unga utan förortsförankring använder förortsslang utgör frivillig-

het en utgångspunkt. 

Exempel 28 

1 Aida: asså vi de e inte= 

2 Diana: [för oss de a:h-]    

3 Aida: något vi gör [pratar förortsindexerad svenska] med  

4    flit eller något= 

5 Deniz:                  [ah] 

6 Aida: som kommer= 

7 Diana:       [ah]  

8 Aida: naturli:gt↑ men dom dom gör det med flit (.) och  

9    sen de kanske blir såhära: (.) de blir jobbigt för  

10    någon som försöke:r↑ asså för vi vi måste ju också  

11    kunna prata ordentlig svenska= 

12 Diana: rikssvenskt 

13 Aida:        [ah] 

14 Diana: sådär ah som dom: liksom 

15 Aida: a:h och sen att höra någon som kan tala eh ordent- 

16    lig svenska försöka härma oss= 

17 Deniz:                   [mm] 

18 Aida: de blir lite jobbigt↑ 

19 Deniz: (den va de) 

20 Diana:       [a:h]   

Exemplets inledande del är möjligen något svårgreppbar. Men Aida slår fast 

att hon och de andra – och förmodligen förortsförankrade unga generellt – inte 

använder förortsindexerat tal ”med flit” (rad 1, 3–4). Det låter därefter på Aida 

som om talet inte kommer naturligt för förortsungdomar. Hon har dock tidig-

are i samtalet sagt ”för oss de [förortsindexerat tal] kommer naturligt↑”, och 

jag utgår därför från att hon menar det även här. För ”någon som försöke:r↑” 
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– underförstått någon utan förortsbakgrund – är det enligt Aida i stället jobbigt 

att tala på ett förortsförankrat sätt (rad 9–11). Hennes kommentar kan, något 

hårdraget, tolkas som essentialistisk, då den vilar på en idé om ursprunglighet. 

Aida kombinerar tanken om språklig frivillighet och ”naturlighet” med ett 

ideologiskt präglat resonemang om ”ordentlig svenska”. Det framgår att den 

tänkta talaren av en ”ordentlig svenska”, som omnämns som dom eller någon, 

saknar förortsbakgrund (rad 8–11, 14–16). Att denna någon ”som kan tala eh 

ordentlig svenska” härmar ”oss” är ”lite jobbigt”, förklarar Aida (rad 15–16). 

Den känslan delas av Deniz och Diana (rad 17, 19–20). Den talare som vill 

använda förortsindexerade språkliga resurser bör alltså, enligt Aidas och 

Aminas beskrivningar, sammanfattningsvis göra det ofrivilligt och ”natur-

ligt”.  

Talaren bör också, utöver lexikon, ha tillgång till språkliga resurser som 

förknippas med förorten i form av till exempel vissa uttalsdrag. Det andra 

ovannämnda spåret som frågan ”vem får tala hur” leder fram till rör därför så 

kallad språklig kompetens. Om sådan saknas uppfattas språket som inautent-

iskt, vilket påpekas av Latife, Deniz, Natalie, Sara och Aisha i exemplen ned-

an. 

Exempel 29 

1 Latife: asså de låter=  

2 Aisha:    [va sa du] 

3 Latife: wannabe 

4 Deniz: nej de låter jättekonstigt↑ 

5 Natalie: asså när dom säger de↑ dom [personer utan  

6   förortsförankring] uttalar inte rätt på 

7   allting  

Natalies kommentar – där hon betonar vikten av att kunna uttala slangord 

såsom de uttalas av unga med förortsförankring – visar att det finns vissa 

uttalsnormer som talare utan förortsförankring anses bryta mot (rad 5–7). 

Kunskapen om och behärskningen av förortsindexerade språkljud utgör där-

med en språklig kompetens. I exemplet nedan, från samma samtal, följs i 

stället attityd- eller approprieringsspåret, som alltså utgör huvudspår i diskus-

sionen om vem som ska ha självklar tillgång till förortsindexerat tal (jfr Årman 

2018). 

Exempel 30 

1 Latife: dom [majoritetselever] ba de va jetski såhär 

2 Deniz: säg på Gu:d asså 

3 Latife: XX 

4 Natalie: va sa dom 

5 Latife: dom ba jetski sådär 

6 Sara: ha 

7 Natalie: *skratt* 

8 Aisha: vänta bara tills när vettere när såna där  

9   [majoritetsungdomar] börjar säga såna där ord (.)  

10   sen dom ska få ett jobb asså dom kommer få sådär  

11   (kommentarer) asså sådär XX (asså vi måste typ  

12   såhär kunna variera oss) 
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Latife påpekar att några majoritetselever har sagt jetski. Deltagarna har 

tidigare sagt att majoritetseleverna uttalar jetski ”fel”, det vill säga utan initial 

affrikativa (dj) – en iakttagelse som ryms inom sidospåret om språklig kompe-

tens. Deniz bemöter Latifes kommentar med trötthet i rösten och ett ”säg på 

Gu:d” (rad 1–2). Natalie skrattar i stället åt majoritetselevernas användning 

(rad 7). Aisha för, med vad jag uppfattar som en ironisk ton, därefter in 

samtalet på vad majoritetseleverna har att vänta sig om de använder slang. 

Hon sitter en bit från micken och några ord är därför ohörbara. Men med en 

gnutta skadeglädje inleder hon i vilket fall sitt yttrande med ”vänta bara tills 

när vettere när såna där [majoritetsungdomar] börjar använda såna där ord (.) 

sen dom ska få ett jobb”. Det som väntar dem då, säger Aisha, är kommentarer 

om att de måste kunna variera sitt språk (rad 8–12).  

Aisha förutspår alltså skämtsamt att de majoritetselever som använder 

förortsslang kommer att mötas av samma reaktioner som hon och hennes kam-

rater gör. Det är emellertid inte säkert. Ungdomar från socioekonomiskt över-

ordnade områden kan oftare ”kosta på sig” en användning av slang – kombi-

nerad med ett normenligt, standardnära uttal – utan att deras klasstillhörighet 

och vidare akademiska kompetens ifrågasätts (Botsis m.fl. 2020). En social 

skevhet kan således fortfarande finnas även om slangorden är gemensamma 

för gruppen unga med och gruppen unga utan förortsförankring.  

Aishas avslutning vänder på språkliga maktförhållanden. Att majoritets-

ungdomar skulle mötas av samma reaktioner i lika stor utsträckning som del-

tagarna gör verkar vara en underhållande tanke. Hon och övriga deltagare 

säger vid flera tillfällen att de är vana vid – och rätt trötta på – att höra att de 

måste variera sitt språk. För är det någonting deltagarna uppger att de har fått 

till sig är det att de måste variera och anpassa sin svenska efter situation. Det 

gör de också i många av de situationer där anpassning är det förväntade. Och 

om det handlar nästa kapitel ”När talet sätts på prov”. 

6.7 Sammanfattning 

Av kapitlet framgår att förortsindexerat tal är igenkännligt och delvis benämn-

bart. Slangen, men inte klangen, benämns och ingår därmed i en så långt gång-

en enregistreringsprocess att den utgör ett (uppfattat) stabilt, språkligt register 

(se 6.1). Deltagarna är dock inte fullt överens i benämningsfrågan (se 6.1.1). 

Ett tydligt urskiljbart huvudspår är att studiens deltagare genomgående 

talar en förortsindexerad svenska. Förortsklangen frångås alltså inte i någon 

observerad kontext, men kan för ett ögonblick tystna vid kontextuellt utlöst 

stilisering. Att förortssvenska utgör deltagarnas mest formella språkliga 

repertoar skiljer sig från tidigare beskrivningar av förortsindexerat tal, där talet 

mer framställs som ett stilistiskt uttrycksmedel (se 6.1.2). Möjligen har skill-

naden att göra med att jag i föreliggande undersökning lägger större vikt vid 
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formella inslag i förortsindexerat tal, och i högre grad ”lyssnar förbi” slangen 

och ”lyssnar in” klangen. 

Ett annat spår som löper genom stora delar av kapitlet är att majoritets-

svenska fungerar som jämförelseobjekt vid deltagarnas beskrivning av sin 

egen språkanvändning. Standardspråksideologin ligger som ett raster över 

deltagarnas berättelser. Uttryck som ”bra”, ”fin”, ”formell” och ”ordentlig” 

svenska används till exempel endast för standardnärmare svenska, medan 

bestämningar som ”aggressiv” reserveras för förortsindexerad svenska (fram-

för allt för förortsslang). Dessa förhållanden skärskådas och kritiseras av en 

del deltagare. De ifrågasätter den status och prestige som majoritetssvenska 

erhåller och den underordnade position som tilldelas förortsindexerat tal (se 

6.4, 6.5.1, 6.5.2). De ojämlika förhållandena bidrar till inställningen att 

majoritetsunga gör bäst i att låta bli att använda förortsslang. De har, enligt 

deltagarna, inte heller de språkliga resurser som krävs för att bli en legitim 

talare (se 6.6).  

Två högt indexerade företeelser i förortsindexerat tal har uppmärksammats 

särskilt: V3 samt praktiken att svära på någon/något. Båda företeelserna kan 

ses som emblematiska för förortsindexerat tal. I samband med uppmärk-

sammandet har risken med att fokusera på enstaka drag och uttryck diskuterats 

(se 6.2, 6.3).  
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7. När talet sätts på prov 

I följande kapitel diskuteras olika situationer där språkliga resurser testas och 

talet sätts på prov. Liksom kapitel 6 fokuserar kapitlet på frågeställning 1 och 

2. Exempel hämtas från situationer i och utanför klassrummet, då språk-

användningen kan utmanas under såväl lektioner som i aktiviteter utan skol-

anknytning. Situationerna är i de flesta fall (relativt) monologiska, varför 

interaktionella aspekter inte genomgående beaktas. Analysen bygger på munt-

liga examinationstillfällen i sva 3, i form av fyra presentationer och en grupp-

examination. En kommentar från Muna och tämligen intensiv diskussion med 

Natalie i centrum analyseras också. Därutöver behandlas ett samtal om en 

anställningsintervju som Maryam har varit på samt en faktisk anställnings-

intervju med deltagaren Hodan. 

7.1 ”Ja tänker inte säga de när ja fastar” 

Deltagarna ska individuellt hålla ett argumenterande anförande som kan ha 

stor betydelse för deras betyg i kursen sva 3. Som tidigare nämnts läser alla i 

klassen enligt kursplanen för sva – oavsett vistelsetid i Sverige eller 

pedagogiska behov. Det står flerspråkiga elever fritt att välja mellan svenska 

och sva, enligt skrivningen: ”En elev som har ett annat språk än svenska som 

modersmål får läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt eller 

gymnasiesärskolegemensamt ämne i stället för svenska” (Gymnasieförord-

ning 2010:20, 4 kapitlet, 11 §). Vad ”annat modersmål än svenska” (min 

kursivering) innebär är emellertid lite otydligt när det kommer till den 

språkmiljö deltagarna har vuxit upp i. Det är inte nödvändigtvis så att det finns 

ett tydligt, utkristalliserat modersmål eller förstaspråk (se Boyd & Fraurud 

2010:687). Den språkliga verkligheten är mer komplex än så. 

Hur stora skillnaderna är mellan kursplanerna för svenska respektive sva 

har diskuterats, och ibland framhålls att de är slående lika. Något ideologiskt 

intressant är dock att kursplanen för sva 3 innehåller ordet makt, medan det 

centrala innehållet i svenska inte gör det – ensamt eller i sammansättning (se 

Skolverket 2011c). Hur påtaglig skillnaden mellan kursplanerna egentligen är 

kan fortfarande diskuteras. Men det går knappast att helt frångå tolkningen att 

de som i större utsträckning riskerar att marginaliseras språkligt (sva-elever) 

åläggs störst ansvar för att skärskåda (eventuella) ojämlika förhållanden (jfr 

Molina 1997:93; Malmström 2017:274). Och när det gäller elevunderlaget för 
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sva syns skillnader som att sva-elever i större utsträckning läser yrkespro-

gram,59 att större andel är killar, att betygen generellt är lägre60 och att för-

äldrarnas/vårdnadshavares utbildningsbakgrund är kortare (se Sahlée 2017:

16–17; Skolverket 2019/2020). 

Statusförhållandet mellan de två svenskämnena är dessutom ojämlikt (se 

Francia 2013:123–125; Lindberg & Hyltenstam 2013:31; Hedman & Mag-

nusson 2018). Föreliggande undersökning har inte som sitt syfte att diskutera 

sva-ämnets vara eller icke vara. Det är deltagarnas egna förhållningssätt till 

ämnet som är intressanta. Och stundtals lyfter de en statusproblematik, och 

det blir därför aktuellt att sätta deras uttalanden i relation till rådande diskurser 

om ämnet. De är exempelvis medvetna om statusskillnaden mellan de två 

svenskämnena och uttrycker bland annat att det är lättare att få höga betyg i 

sva än i svenska (jfr Economou 2007:63). Det framgår dock inte empiriskt i 

föreliggande undersökning. Maryam säger också vid ett tillfälle att det inte 

spelar någon roll vilket av ämnena hon läser eftersom det inte anges i betyget, 

något som antyder att det skulle kunna vara negativt för henne om det så 

gjorde. Deniz och Diana bestrider – helt korrekt – Maryams påstående, för i 

betyget anges huruvida en elev har läst enligt kursplan för sva eller svenska. 

Vid tillfället för den etnografiska materialinsamlingen läste eleverna sva, 

kurs 2 och 3. I det centrala innehållet61 för kurserna i Gy11 återkommer att 

elevernas muntliga framställning ska anpassas till syfte och mottagare. De ska 

förstå och göra sig förstådda. I kurs 3 ska de dessutom göra sina presentationer 

intressanta och övertygande (Skolverket 2011d) – en utmaning som bland 

andra Aida och Aisha står inför när de, som inledningsvis beskrivits, ska hålla 

sina muntliga presentationer inför halvklass.  

Både Aisha och Aida har valt att tala om efternamnets betydelse för ens 

identitet och ställning i samhället. Det nämns inte explicit i anförandena, men 

i samtal med deltagarna framkommer att de föredrar de somaliska eller arab-

iska efternamnskonventionerna framför den som dominerar i Sverige. Det vill 

säga att de föredrar att kvinnan, i en heterosexuell relation, behåller sitt efter-

namn vid giftermål (och så även mannen). Så sker inom somalisk tradition, 

där det dock inte finns efternamn i egentlig mening. Där används i stället ett, 

                               
59 För behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkänt (minst betyg E) i ämnena 
svenska/sva, matematik och engelska. (Dispens kan i särskilda fall ges för engelska på både 
yrkesprogram och högskoleförberedande program.) Därutöver krävs godkänt betyg i fem 
ämnen – sammanlagt alltså i åtta ämnen. För behörighet till högskoleförberedande program 
krävs godkänt betyg i de ovan specificerade ämnena och därtill i ytterligare nio ämnen, totalt 
alltså i tolv ämnen (Gymnasieförordning 2010, 7 kap. 1 §; Skollag 2010:800, 16 kap. 29–31 §; 
Skolverket 2011e). 
60 Beaktar man faktorn kön syns dock att tjejer som läser sva har en genomsnittligt högre 
betygspoäng än killar som läser svenska (Skolverket 2019/2020). 
61 Alla gymnasieämnen har i Gy11 en ämnesplan, som omfattar samtliga kurser som ingår i 
ämnet (ex. ämnena sva, kurs 1, 2, 3). I ämnesplanerna presenteras ämnets syfte på en 
övergripande nivå. Varje enskild kurs har sedan en separat kursplan. I denna specificeras 
kursens centrala innehåll, det vill säga det innehåll som ska behandlas i kursen, samt kursens 
kunskapskrav (tidigare betygskriterier) (se Skolverket 2011f). 
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två eller fler namn som bildas av faderns, farfaderns osv. tilltalsnamn. System-

et är alltså patrilinjärt (Löfdahl & Wenner 2018:68), och kan därför uppfattas 

som patriarkaliskt. Det är något som Aisha problematiserar i sitt anförande, 

men utan att uppge någon specifik namntradition. Aida gör det däremot inte. 

Som vanligt pågår lite nervöst försnack inför deltagarnas presentationer. 

Just det här försnacket har knappast någon lugnande inverkan på de för-

samlade. 

Exempel 31 

1 Minna: ja såg att de va ett gäng fusklappar i: eh ert  

2    klassrum sen efteråt också [efter nationella provet  

3    i matematik] 

4 Amina: va då 

5 Minna: de va ett antal fusklappar eh på: de hade varit  

6    dialog mellan vissa elever 

7 Amina: ah ah ja gick först av alla 

8 Aida: ah ja XX 

9 Natalie: ja satt inte ens med ja bajsa på de 

10 Minna: men ja vet vilka de va som höll på # så så de kan  

11    ni jättegärna sprida till er lilla grupp också 

12 Aisha: yes 

13 Aida: är de nya klackar 

14 Minna: e:h de här är mina förra New York-skor (.) e:h: men  

15    ja kände att ja skulle vara lite svalare i dag 

16 Aida: ah dom är me- mer färgglada än dom (där) andra 

Sva-läraren Minna påpekar att det har pågått fusk under nationella provet i 

matematik, och att de som är närvarande i rummet jättegärna kan sprida det 

till resten av klassen (rad 1–3, 10–11). Amina säger då snabbt att hon gick 

först av alla och därför är oskyldig (rad 7). Natalie fäller den okonventionella 

kommentaren ”ja bajsa på de” (rad 9), troligen i betydelsen att hon struntade i 

att göra provet. Det stämmer dock inte. Hon genomförde bara provet i en 

annan sal än övriga klasskamrater. Aida vänder raskt på samtalsriktningen 

genom att kommentera Minnas skor (rad 13, 16). Det får Minna att släppa 

fusket (för nu) och diskussionen att styra in på det ofarliga ämnet kläder. 

Efter skovändningen tar anförandena vid. Under dem kopplar båda Aida 

och Aisha, som ovan nämnts, efternamn till identitet. Aida säger till exempel: 

Exempel 32 

1 Aida: efterna:mn↑ är en stor del av ens identitet å att  

2    byta:↑ (.) efternamn↑ kan innebära att förlora en  

3    liten bit av dig själv (.) vid giftermål är de  

4    vanligtvis kvinna:n↑ som byter efternamn till  

5    manne:ns↑ (.) men så borde det inte vara (.)  

6    efternamn är inte bara namn de är en del av din  

7    perso:n (.) de visar vem du är och vart eh dina  

8    rötter finns  
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Hon fastslår tydligt sin tes; efternamn är en del av ens identitet och kvinnan 

ska därför inte byta till mannens efternamn (rad 1–5). Gör kvinnan det förlorar 

hon en del av sig själv och sina rötter (rad 6–8). Även Aisha kopplar namn till 

identitet, och hon gör det utifrån en dyster horisont. 

Exempel 33 

1 Aisha: namn ha:r en koppling till identitet (.) blir man  

2    kallad någonting annat så bli:r man någonting annat  

3    (.) de finns mycke som samhället lär dig att inte  

4    tycka om (.) vissa aspekter av dig själv (.) efter  

5    en av dessa aspekter är ditt efternamn 

 

Aisha för fram att samhället lär en att inte tycka om vissa aspekter av sig själv, 

och att en av aspekterna är ens efternamn (rad 3–5). En inte alltför långtgående 

tanke är att Aisha, om än implicit, berör hur det kan vara att leva i Sverige 

med ett namn som inte är traditionellt ”svenskklingande”. Hon antar sedan ett 

barnperspektiv. Konventionen att kvinnan tar mannens namn vid ett hetero-

giftermål kan få följder för barn som föds utanför äktenskapet, säger Aisha 

som av Minna beskrivs som ”klassens filosof”. 

Exempel 34 

1 Aisha: när man först säger nej till idén om att byta namn  

2    så är de någon som gapar *men tänk på ba:rne:n* (.)  

3    därför att namn verkar också ha en koppling till  

4    barn precis som frugan tar ma- makens efternamn tar  

5    barnens eh tar barnen efternamn från pappans sida  

6    (.) varför gör man det jo för de är tradition (.)  

7    följer man inte traditionen blir man utstött (.)  

8    när barnen bär på mammans efternamn betecknas dom  

9    ofta som att barnen inte ha:r en pappa (.) vilket  

10    kan bero på att barnens föräldrar inte är gifta  

11    eller ens ihop eller f:lera olika anledningar (.)  

12    hur som helst leder de ofta till a:tt barnet blir  

13    kallat för någonting som rimmar me s- me snorunge  

14    (.) för ja tänker inte säga de när ja fastar #  

15    [suck]  

Aisha för en för mig något svårtolkad argumentation. Tesen är inflätad i argu-

menten och det tar därför lite tid att klura ut vad hennes egentliga ståndpunkt 

är. Med en stiliserad, ljusare röst introducerar hon frågan om hur efternamns-

konventioner påverkar barnen (rad 2). Hon säger att barnen, liksom ”frugan”, 

får pappans efternamn (rad 4–5). Med bakgrund i de namnförhållanden som 

Aisha beskriver menar hon att det barn som av någon anledning saknar pappa, 

och därför bär moderns efternamn, riskerar att bli utstött (jfr Löfdahl & 

Wenner 2018:68). Det får mig att tro att hon inte argumenterar utifrån en 

”majoritetssvensk” kontext, där barn till ogifta heteroföräldrar inte sällan bär 

moderns namn på ett (vanligen) omarkerat sätt.  

För att förstå det Aisha säger behöver man beakta de olika reglerande 

normer som hon omges av – i det här fallet normen om att äktenskap är en 

förutsättning för barnalstrande. Det är en normerande hållning som delas av 
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alla de deltagare som jag har hört föra ämnet på tal. Antagandet om att ett barn 

av någon anledning skulle sakna en pappa kan, menar Aisha, resultera i att 

barnet kallas ”någonting som rimmar me s- me snorunge” (rad 13). Ordet hon 

syftar på är (uppenbart) horunge. Aishas tillägg om att hon avstår från att 

använda ordet när hon fastar under ramadan visar att ordet är tabuerat (rad 14). 

Det används av en del unga (se t.ex. Botsis m.fl. 2020:7), men uppfattas som 

synnerligen grovt av flera deltagare.  

Aisha använder det negativt konnoterade ordet ”oäktingar” för att beteckna 

barn födda utom äktenskapet. Barnen och deras mödrar bär dock inte ansvaret 

för den sociala utstötning som kan drabba utomäktenskapliga barn. Ansvaret 

ligger, enligt Aisha, hos männen, vilket framgår av exempel 35.  

Exempel 35 

1 Aisha: om män sakta men säkert lärde sig (de) ta bort  

2    deras farliga maskulinitet skulle nån ändring inte  

3    behöva va i standard för kvinnor och att följa (.)  

4    å de skulle också resultera till många andra bra  

5    saker (.) [suck] men och om vä:rlden slutade se ner  

6    på oäktingar skulle dessa oäkting inte behöva li:da  

7    av depression eller fattigdom eller drogmissbru:k↑  

Med stöd i en källtext beskriver Aisha att ”oäktingar” oftare lider av depress-

ion, fattigdom och drogmissbruk (rad 6–7), men betonar att den beskrivningen 

inte behöver vara beständig. Det som står i vägen för förändring är mäns 

”farliga maskulinitet” (rad 1–3). Hennes argumentation går således ut på att 

män inte ska upprätthålla ett patrilinjärt namnskick. För om ett patrilinjärt 

namnskick löses upp försvinner förväntningen på att kvinnan och barnen ska 

ta mannens efternamn – en förväntning som Aisha tycker är sexistisk. Efter-

namnet behöver på så sätt inte visa huruvida ett barn är inom- eller utomäkten-

skapligt och stigmatiseringen av de senare barnen uteblir. 

Också Aida påpekar att konventionerna för, eller traditionerna vid, efter-

namnsbyte vid giftermål är ojämställda – men riktar ingen kritik mot patri-

linjära traditioner. 

Exempel 36 

1 Aida: denna gamla tradition av att kvinnor↑ ska byta:↑  

2    ska ta mannens↑ efternamn infördes under tider då  

3    kvinna:n↑ ansågs som en ägodel↑ (.) till mannen (.)  

4    eh i dagens samhälle där vi strävar efter ett jäm-  

5    ställt st- jä- där vi strävar efter jämställdhet  

6    mellan könen↑ så borde de inte finnas kvar en trad-  

7    ition som är grundad på förtrycket av ett annat kön 

Med en utpräglad förortsmelodi uttrycker Aida att den gamla traditionen, som 

innebar att kvinnan sågs som mannens ägodel, inte har någon plats i ett sam-

hälle som strävar efter jämställdhet. Hon avslutar sedan sitt anförande på det 

i skolsammanhang välbeprövade sättet ”därmed vill jag avsluta med” (ex. 37, 

rad 1) och upprepar att gamla traditioner om att kvinnan tar mannens namn 
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vid heterogiftermål inte ska tillåtas att bryta ”den koppling du har till din kul-

tur” (rad 3–6). 

Exempel 37 

1 Aida: därmed vill ja avsluta med att efternamn är mer än  

2    bara ett namn (.) de är kultu:r å historia↑ (.) att  

3    byta efternamn kan innebära att tappa den koppling  

4    du har till din kultur (.) gamla traditioner ska  

5    inte stå i vägen för att du ska ha kvar ditt efter- 

6    namn  

Både Aida och Aisha har en klang av förorten i sitt tal – Aisha något mindre 

än Aida (se 6.5) – och bådas utföranden av den muntliga examinationsupp-

giften resulterar i höga omdömen. Aidas argumentation är lättast att följa; den 

bjuder inte på några direkt oväntade inslag. Den har en struktur som skolan 

ofta rekommenderar för argumenterande tal, med en tydligt formulerad tes, 

utbyggda argument och en sammanfattande avslutning med upprepad tes. 

Aishas anförande utmanar däremot lyssnaren att hänga med. Det krävs att 

lyssnaren kan följa Aishas associativa tankebanor, som resulterar i något oför-

utsägbara kopplingar mellan individ och samhälle, person och situation och 

problem och dess lösningar. En ”oäktings” dystra levnadssituation kan, enligt 

Aisha, exempelvis lösas genom en ändring av en traditionell efternamnskon-

vention. Lyckas man följa Aishas tankebanor blir hennes anförande intressant, 

något som ska premieras utifrån kursens centrala innehåll (Skolverket 2011d).  

Ämnet för anförandena har Aisha och Aida valt fritt inom ett givet tema. 

De relevantgör temat genom att utgå från sina kunskaper om och erfarenheter 

av somalisk namntradition – som Aida menar är att föredra framför den 

svenska, men som Aisha implicit framställer som skadlig för barn födda utan-

för äktenskapet. Båda nyttjar vad jag skulle vilja kalla ett skolspråkligt 

talspråk. Det skiljer sig från vardagsspråket genom bland annat ordval som i 

flera fall är mer avancerade och abstrakta än dem som hörs i vardagsspråket. 

Aspekter används i stället för till exempel saker, det lågfrekventa verbet 

betecknas används framför exempelvis kallas eller beskrivs, ”att gifta sig” 

nominaliseras till giftermål och ”att vara jämställt” till jämställdhet. Den 

kontextreducerade uppgiften att prata om någonting utanför klassrummets 

väggar på ett sätt som blir tydligt för dem som sitter innanför dem – en uppgift 

som dessutom bedöms – bidrar således till att språket blir mer abstrakt och i 

vissa avseenden mer precist och mer formellt. 

7.2 ”Ja svär på allt” 

Att namn, och uttalet av dem, är viktiga framgår även utanför de två examina-

tionerna som har presenterats ovan. Muna säger exempelvis att vissa lärare 

inte anstränger sig för att uttala hennes förnamn. Hennes verkliga namn är 

svåruttalat för många svensk(en)språkiga, men hon har ett ”svenskanpassat” 
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uttal som hon använder i skolan och i andra situationer som kräver det. Men 

inte heller den anpassade varianten verkar vissa ta till sig.  

Exempel 38 

1 Muna: min lärare brukar säga [uttalar sitt riktiga namn  

2    fel] så ja är såhära varifrån fick du [ett ljud i  

3    det felaktiga uttalet]= 

4 Aisha: *skratt*  

5 Muna: å sen↑ när man säger hans namn fel han heter [lära- 

6    rens namn] så han säger du säger mitt namn fel så  

7    ja brukar alltid säga så vi tjafsar↑ (.) ja: har  

8    slutat tjafsa med en lärare (.) sens sjuan (.) för  

9    dom: sa alltid fe:l å de gick en kvart åt att för- 

10    söka få mitt namn rätt= 

11 Forskare: mm   

12 Muna: så nu: de är såhär när du säger fel de är såhär a:h  

13    (.) gå med de där de är lugnt 

Muna verkar mer eller mindre ha lagt ner arbetet med att få lärare att uttala 

hennes namn, ens med ett anpassat uttal. Tidigare har hon ”tjafsat” med lärare 

om det. Men det har hon slutat med ”sens62 sjuan” eftersom det ”gick en kvart 

åt att få namnet rätt” (ex. 38, rad 8–10). Hon har under sin tid på den nya 

skolan ändå använt strategin att försöka korrigera en lärares uttal, och när det 

inte gett resultat medvetet uttalat lärarens svenskklingande namn fel (rad 5–

6). Men nu säger hon att hon låter saken bero. Responsen på andras felaktiga 

uttal av hennes namn blir: ”gå med de där de e lugnt” (rad 13). 

Natalie gör vid ett tillfälle, tidigt under fältarbetet, samma sak som Muna, 

det vill säga hon anpassar uttalet av sitt namn till svenska uttalsnormer. När 

hon gör det möter hon starkt motstånd från sina kamrater, som anklagar henne 

för ”svennefiering”. Motståndet ger sig till känna under en lunch. Deniz, 

Latife, Sara och Natalie pratar då om vad de ska brodera på sina student-

mössor, som de vid tiden för samtalet ska bära om drygt ett år.  

Mycket faller, som i exemplet om Munas riktiga namn, bort vid tran-

skriptionen. Det som händer är i vilket fall att Natalie först uttalar sitt efter-

namn med ett skriftspråksnära, ”svenskanpassat” uttal (rad 1). Det väcker 

negativ respons från Latife, varför Natalie intygar att det inte är så hon normalt 

säger. Vanligtvis använder hon enligt henne själv – det jag för tydlighetens 

skull väljer att kalla – ett ”arabiskklingande” uttal.  

Exempel 39 

1 Natalie: Natalie [efternamn med skriftspråksnära uttal]  

2  tvåtusen arton 

3 Latife: du själv säger [imiterar Natalies uttal] 

                               
62 Deltagarna använder ofta sens, i stället för sen/sedan, när de hänvisar tillbaka till början av 
en tidsperiod. Det gör för övrigt också den förortsförankrade och av deltagarna uppskattade 
hiphop-artisten Z.E, vilket visar att användningen inte är specifik för just den grupp jag följer 
(hör t.ex. Z.E & Nigma, Superstar 2020). Huruvida sens (i mälardalsk kontext) är direkt 
förortskt eller mer generellt ungdomsspråkligt kan emellertid inte besvaras utifrån det aktuella 
materialet. 
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4 Sara: ah JA LOVAR (XX) 

5 Natalie: [efternamnet, arabiskklingande uttal] men ja sta- 

6   var [efternamnet, skriftspråksnära uttal] de är  

7   därför ja säger 

8 Latife: MEN VARFÖR SÄGER DU [efternamnet, skriftspråks- 

9   nära] 

10 Natalie: men VI HETER [efternamnet, arabiskklingande] 

11 Latife:                  [är du] [ordlek  

12   baserad på Natalies skriftspråksnära uttal] eller 

13 Deniz: HON SA NYSS [efternamnet, arabiskklingande] 

14 Natalie: vi heter [efternamnet, arabiskklingande] 

15 Latife: [XX] 

16 Deniz: VI HAR BEVIS [nickar mot inspelningsutrustningen] 

17 Sara: ah VI HAR BEVIS [efternamnet, skriftspråksnära] XX 

18 Natalie:         [ASSÅ JA SVÄ:R PÅ ALLT] 

Latife är den som med en retsam ton sätter igång den livliga diskussionen om 

Natalies uttal av sitt efternamn. Natalies förklaring att hon uttalade namnet på 

ett skriftspråksnära sätt (rad 5–7) godtas uppenbarligen inte av Latife, som i 

stället ifrågasätter varför Natalie säger som hon säger (rad 8–9). Latife 

konstruerar också en (potentiellt nedsättande) ordlek baserad på Natalies 

skriftspråksnära uttal (rad 11–12). Deniz går till Natalies försvar i den 

stimmiga diskussionen (rad 13). Hon nickar mot inspelningsapparaten och 

säger att det finns bevis på hur Natalie har uttalat sitt efternamn, vilket Sara 

hakar på (rad 16–17). Att åberopa inspelningar som ”bevismaterial” är mycket 

ovanligt bland deltagarna, och det har aldrig hänt att någon på allvar har bett 

om att lyssna på inspelningar i kontrollerande syfte – inte heller i den här 

situationen.  

Sist i transkriptionen utbrister Natalie ”ja svä:r på allt” (rad 18; jfr Dianas 

förkortade variant, ex. 41, rad 14), för att därefter betona att hon normalt inte 

uttalar sitt efternamn på ett skriftspråksnära sätt. Stämningen är då ganska 

hätsk, och lagom till att den har lugnat ner sig något höjer Latife den återigen. 

Deniz kommer då ännu en gång till undsättning. 

Exempel 40 

1 Latife: ey vänta chilla chilla visst du sa [efternamnet,  

2   skriftspråksnära] från början 

3 Deniz: hon sa [efternamnet, arabiskklingande] bre va är  

4   de med dig 

Natalie kommer slutligen med en lösning i uttalsfrågan. Den består i att, till 

skillnad från nu, stava efternamnet i enlighet med det arabiskklingande uttalet 

(villket skulle innebära en vokaländring från u till o). På så sätt kan ”svenskar” 

som läser hennes efternamn förstå hur det ska uttalas. Latife håller dock inte 

med om lösningen. Efter att ha jagat upp Natalie ordentligt förmedlar hon att 

det är Natalie, och inte hon själv, som har överreagerat i uttalsfrågan och 

avrundar ordväxlingen med att säga ”överdriv inte” till Natalie. Det är något 

av ett standarduttryck hos deltagarna. Beskyllningar om överdrivna reaktioner 

eller om ”att krydda” – troligtvis en förkortad version av uttrycket att krydda 

sanningen – är nämligen vanligt förekommande. Beteendet tillskrivs i stort 
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sett alltid någon annan. Bara en gång i ljudmaterialet hörs en deltagare 

beskriva sig själv som en person som ”kryddar”, uttalat med ett u-haltigt y-

ljud, och det är Maryam. 

Samtalet, eller tjafset, kompisar emellan synliggör att det inte endast är i 

mer formella situationer som talet sätts på prov. Den språkliga övning som det 

innebär att tjafsa kräver sina kompetenser, såsom behärskning av förortsslang, 

en tankemässig och språklig snabbhet och även en känsla för när det är nog. 

Natalie verkar vara på bristningsgränsen några gånger, men sitter ändå kvar 

vid bordet och argumenterar med Latife. Latife, å sin sida, signalerar med sitt 

”överdriv inte” att samtalet är innehållsligt ofarligt och dessutom överspelat. 

Samtalsämnet skiftar därefter, och när gruppen senare lämnar lunchen är stäm-

ningen lugn. 

Flera av deltagarna, däribland de i utdragen, ägnar sig åt den här typen av 

närmast ritualiserade pikar och skymfningar kompisar emellan (jfr Jonsson 

2007). De som inte gör det hör glatt på. På ett mycket rättframt sätt kan del-

tagarna till exempel kommentera varandras utseenden. Anmärkningen ”va 

fula ögonbryn du har” kan exempelvis riktas mot en kompis som för dagen 

uppfattas ha misslyckats med sin applicering av ögonbrynspenna. Syftet med 

en sådan kommentar är, enligt Gabriella, inte att vara taskig, utan att på ett 

humoristiskt sätt hjälpa varandra att åtgärda morgonens skönhetsmiss.  

I den talgemenskap där deltagarna ingår kan tjafs helt enkelt betraktas som 

en tämligen central och betydelsefull språklig praktik som sätter talet på prov. 

Och får man inte nog av det frekventa tjafsandet i kamratkretsen kan man, som 

flera av deltagarna gör, följa programmet Tjafs på You Tube, vars programidé 

bygger på att skapa hätska diskussioner mellan unga (mestadels förortsförank-

rade) personer.  

7.3 Selma Lagerlöf 

Det andra examinationstillfället som behandlas i kapitlet berör det centrala 

innehållet och kunskapskravet för analys av skönlitteratur samt muntlig fram-

ställning i kursen sva 3. Deltagarna har fått i uppgift att läsa en roman av 

Selma Lagerlöf eller August Strindberg. Läraren Minna berättar om den så 

kallade ”beefen”, alltså bråket, mellan författarna, och rör sig mellan ett mer 

formellt och ett vardagligt språk. Sedan uppmanas deltagarna att läsa på om 

den valda författaren och förbereda ett individuellt argumenterande tal, där de 

ska ta ställning antingen för Lagerlöfs författande och uttryckta åsikter eller 

för Strindbergs. Samtliga tjejer utom Aida väljer Selma Lagerlöf och mer-

parten läser Kejsaren av Portugallien. Deltagarna kommenterar språket och 

ställer sig bland annat frågande inför pluralböjningen av verb. Minna säger att 

de uppfattar språket som ”kefft”, det vill säga dåligt, men att det var så man 

skrev då.  
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Tyst läsning sker i klassrummet. Minna säger att de ska läsa trettio sidor 

under återstoden av lektionen, vilket motsvarar en sida per minut – en läs-

hastighet som förmodligen inte alla uppnår. Olika lässtrategier framträder. 

Deniz och Diana verkar exempelvis stanna upp och be läraren förklara i stort 

sett varje okänt ord de stöter på i texten – och orden är många. Anto försöker 

på sitt skämtsamma sätt att finna paralleller mellan aktiviteterna i Röda 

rummet på Berns salonger i Stockholm på Strindbergs tid och nu. Han frågar 

Minna under vilken tid romanen utspelar sig och om det fanns kokain då. 

Frågan lämnas obesvarad. Den argumenterande redovisning som utgör 

momentets examination hålls senare i halvklass, och nedan följer utdrag ur 

först Deniz och sedan Maryams redovisning. 

7.3.1 Selma lyssnade inte på någon man 

Deniz är uppenbart nervös inför sin redovisning, vilket bland annat framgår 

av en skämtsam sekvens där hon står inför klasskamraterna och väntar på att 

börja. Hon inbjuder klasskamraterna till en presentation, men inte en om 

Selma Lagerlöf. 

Exempel 41 

1 Deniz: ah i dag ja ska prata om min Spotify ’eh’ den e  

2    (vet ja inte hur) XX Spotify ja har värsta musiken  

3    där= 

4 Aisha: yes   

5 Maryam: ja följer ba värsta= 

6 Aisha: yes 

7 Deniz: till exempel Whitney Houston XX mycke mycke mycke 

8 Diana:                               [ASSÅ DENI:Z] 

9 Deniz: okej förlåt 

10 Diana: asså 

11    *skratt* 

12 Maryam: ah men du kommer få gör:a alla ska göra 

13 Diana:                   [på all:t asså] på riktigt 

14    Spotify (de är inte okej) man får lyssna på varje 

15    lå:t 

16    *skratt* 

17 Minna: vad har du gjort henne nyligen XX *skratt* 

18    [ohörbart parallellt samtal] 

19 Deniz: wallah 

20 Hodan: wallah 

Diana finner uppenbarligen Deniz vana att spela upp musik från Spotify 

irriterande (rad 14), vilket Deniz väljer att driva med. Minna kommenterar 

Dianas irritation genom att vända sig till Deniz och skämtsamt fråga vad Deniz 

har gjort mot Diana (rad 17). Snart samlar sig dock alla. Deniz börjar sitt 

anförande om Selma Lagerlöfs förträfflighet, som kontrasterar mot det faktum 

att hon tidigare har beskrivit Kejsaren av Portugallien som en ”skitbok”. 

Exempel 42 

1 Deniz: ja [smackljud] i dag ska ja prata om: Selma  

2    Lagerlöf e:h en föfatt- författare i ’världsklass’  
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3    och e:h ni komme:r följa me:d mig när ja pratar och  

4    förstå varför hon är en författare i världsklass eh  

5    Selma (.) e:h var född artonhundra femtioåtta i  

6    Mårbacka (.) och eh när Selma var liten hade hon en  

7    ledkula i höften e:h vilket gjorde att hon blev  

8    förlamad senare↑ (.) å de gjorde att hon satt inn:e  

9    väldigt mycke och hennes farmor läste↑ eh väldigt  

10    många sagor för henne eh och de fick upp hennes  

11    intresse för skrivandet↑  

Inledningsvis fastslår Deniz att Selma Lagerlöf – vars efternamn uttalas med 

ett tydligt finalt f – är en författare i världsklass. Hon tecknar sedan en bild av 

Lagerlöf som nu endast benämns Selma. När hon gör det hörs en klang av 

förorten genom vissa uttal och en förortsmelodi. Deniz har också en tendens 

att uttala preteritumändelser (se ex. 43 och 44), vilket möjligen är en effekt av 

hennes förortsförankring, alternativt bara en effekt av att hon använder manus. 

Exempel 43 

1 Deniz: Selma läste hela Bibeln↑ och de hjälpte också  

2    henne: väldigt mycke senare i hennes skrivande↑ och  

3    eh [harklar] vahettere eh nånting som e: väldigt  

4    unikt med Selma som e:h ja tycker va väldigt bra de  

5    va att när hon förlorade sin farmor och pappa↑ eh  

6    så tappade hon inte hoppet utan hon fortsatte skrev 

Deniz tar i exemplet fasta på Lagerlöfs förmåga att bibehålla hoppet, en för-

måga som troligtvis kan relevantgöras i hennes egen tillvaro. Hon har vid 

några tillfällen sagt att hon är deppig och när hennes (relativt) höga frånvaro 

har tagits upp på mentorstimmen har hon högt utbrustit ”bara Gu:d kan bota 

min depression”. I exempel 44 nedan, och i nästföljande exempel, förmedlar 

Deniz en något starkare känsla än i den inledande uppväxtskildringen. 

Exempel 44 

1 Deniz: när Selma va tjugotvå till tjugotre år gammal så  

2    flyttade hon till Stockholm↑ (.) å eh efter att hon  

3    vart hemmadotter eh några år för att utbilda sig  

4    till: lärarinna (.) och eh Selmas pappa var emot de  

5    hära (.) och eh ville inte att Selma skulle flytta  

6    utan han ville att hon skulle vara en hemmafru (.)  

7    e:h och e:h trots de så: flyttade Selma å de gör  

8    henne till en väldigt stark kvinna för att de visar  

9    att hon inte lyssnade på någon man även om det var  

10    hennes pappa↑ 

Deniz framställer Lagerlöf som en kvinnlig förebild – som inte ens följer sin 

pappas råd. Det finns, med andra ord, ett slags utbrytartematik. Tematiken kan 

jämföras med Aida och Aishas förespråkande av emancipatoriska efternamns-

val.  

Något händer med både rummet och språket när Deniz presenterar. Från att 

ha varit stimmigt och bullrigt blir rummet lugnt. Slangbetonade förstärknings-
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ord som värsta63 och infällda wallah, som hörs vid Deniz Spotifypresentation, 

lyser med sin frånvaro. Åhörarna lyssnar också till synes koncentrerat. Det-

samma gäller under Maryams presentation, dock med ett undantag. 

7.3.2 ”Take it in” 

Maryams redovisning om Selma Lagerlöf kan beskrivas som en mosaik av 

andras ord. Det är en omskrivning för att Maryam ordagrant har lånat inform-

ation från olika texter på nätet, skapat ett lapptäcke av dem och reproducerat 

dem i den aktuella kontexten. Vissa av texterna är avancerade, på högskole-

nivå. Så den tid och möda som Maryam har ägnat sitt lapptäcke är troligen 

inte obetydlig. Hon blir bunden till manus och läser snabbt. Liksom Deniz tar 

Maryam fasta på en frigörelsetematik. Hon har också längre sekvenser där hon 

diskuterar Lagerlöfs litterära produktion och hur den står sig mot Strindbergs. 

Resonemangen är en del av mosaiken; de har lånats och reproducerats. 

Maryams styrka i svenska som andraspråksämnet ligger, enligt henne själv, 

på det muntliga planet. Hennes tendens att inte artikulera särskilt utförligt 

minskas vid presentationstillfället, även om taltempot fortfarande är påtagligt 

snabbt. Förorten är, liksom hos Deniz och övriga deltagare, hörbar genom 

vissa uttalsdrag som bakre sje-ljud, ett u-haltigt y och starkt tremulerande r. 

Maryam har också, i vissa sekvenser, en staccatoartad rytm och inslag av för-

ortsmelodi. Vad både hon, Deniz och Aida och Aisha har i sina anföranden 

ovan är en normenlig V2-ordföljd, vilket troligen kan ha att göra med att de 

använder fullständiga manus och inte skriver som de relativt ofta talar. 

Som framgått ovan står det i det centrala innehållet för svenska som 

andraspråk 3 att anföranden ska göras intressanta (Skolverket 2011d). Där-

emot står det inte på vilket sätt. Maryams anförande blir intressant, bland annat 

i det att det uppstår ett ögonblick av dialogicitet, då Deniz bryter in. 

Exempel 45 

1 Maryam: [harklar] Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest  

2    lästa och älskade författare å hennes verk har nått  

3    läsare lå:ngt eh utanför landets gränser eh år  

4    nittonhundra nio fick hon som första kvinna  

5    nobelpriset↑ (oj) ja spotta i litteratur å några år  

6    senare nittonhundra fjorton den tjugoåttonde maj eh  

7    blev hon den första kvinnan i den svenska  

8    akademi:en å inte nog med att hon är en enastå-  

9    ende författare som lyckades skapa historia 

10    under sin tid utan Lagerlöf var dessutom en  

11    fredskämpare och kämpade för bland annat kampen mot  

12    kvinnors rättigheter och den kvinnliga rösträtten 

13 Deniz: mm: 

14 Maryam: take it in # 

                               
63 För en beskrivning av användningen av värsta, se Sundgren (1999, 2010).  
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Att någon av åhörarna i klassen kommenterar eller bryter in när en klasskamrat 

presenterar hör till ovanligheterna. Applåder och tillrop, vilken är den vanliga 

reaktionen, sparas till dess att presentationen har avslutats. När Maryam 

beskriver Lagerlöf som en ”fredskämpare”, som stred för kvinnlig rösträtt (rad 

11–12), lägger dock Deniz in ett bekräftande m-ljud (rad 13). Det uppmuntrar 

Maryam till att göra ett avsteg från manus och uppmana åhörarna att ta in 

informationen, ”take it in” (rad 14).  

Maryams avsteg från manus – och från den genre en presentation i svenska 

som andraspråk utgör – blir särskilt tydligt då hennes uppmaning, ”take it in”, 

är på engelska. I vardaglig kommunikation är rörligheten mellan svenska och 

engelska påtaglig. Kommentarer likt Maryams kan frekvent kilas in i ett i 

övrigt svenskspråkigt samtal. Men i en sva-presentation är de ovanligare. Mar-

yam hamnar, så att säga, utanför presentationsrollen och prioriterar dialog med 

vissa humoristiska förtecken framför att strikt följa situationsbundna förvänt-

ningar. Det är, vilket kan ses i exemplet ovan, inte heller första gången som 

Maryam rör sig utanför manus och det förväntade. ”[O]j ja spotta” är ytter-

ligare ett exempel på ett avsteg från konventionerna (rad 5).  

När Maryam ska avsluta sitt anförande gör hon det genom att, som Deniz, 

ta fasta på Lagerlöfs styrka, framgång och engagemang i kvinnosaksrörelsen. 

Lagerlöf beskrivs rent av som en ”levande ikon”. Berättelsen om Selma 

Lagerlöf relevantgörs således hos både Maryam och Deniz genom att den tar 

fasta på emancipatoriska aspekter. 

Maryam uppfattas generellt som säker, utåtriktad och avspänd i situationen. 

I ett samtal mellan Maryam och mig på ett kafé framgår emellertid att av-

spändheten och säkerheten – det Maryam kallar flowet (ex. 46, rad 13) – 

enklare infinner sig om hon får vara subjektiv i sin presentation. 

Exempel 46 

1 Forskare: du pratar om Selma Lagerlöf  

2 Maryam:  [ja hade (ja hade)] (såhär) kunnat  

3    prata om min mamma eller (såhär) nån från förorten  

4    (.) ja hade typ såhär asså såhära asså presentera  

5    om den såhära va kallas de för (.) e:h erfarenheter  

6    eller såhära den eh asså hu:r förortsspråket har  

7    påverkat en (.) ja kan (.) för de är enkelt för mig  

8    ja måste inte vara (.) eh ah eh va var de subjektiv 

9 Forskare: asså subjektiv (.) personligt 

10 Maryam:              [ah nä X] ja kan (inte) ja  

11    behöver inte va subjektiv (.) men de är ändå asså  

12    hade ja fått va subjektiv då asså då: de hade bara  

13    känts asså ja hade kommit ja hade gått in i flowet  

14    enklare 

Under kafésamtalet återknyter jag till presentationen om Selma Lagerlöf – där 

Maryam visserligen var subjektiv i den meningen att hon tog ställning för 

Lagerlöf, men samtidigt inte uttryckte sina egna åsikter. För sanningen är, 

berättar Maryam, att hon inte har några åsikter alls om Lagerlöf. Hon förklarar 

i det aktuella utdraget att hon skulle kunna tala om någon, och de exempel hon 
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ger är förortsrelaterade (rad 2–8). Maryam föredrar således att få hålla en 

erfarenhetsbaserad presentation. Det är då som flowet enkelt infinner sig, vilk-

et märks i den ordrika gruppexamination, där bland andra Maryam ingår, som 

behandlas nedan. 

7.4 ”Språket har asså en väldigt asså stor makt” 

I kursen sva 3 får eleverna i uppgift att diskutera språk ur ett maktperspektiv. 

Examinationen behandlar således kursens sociolingvistiska del och även 

muntlig framställning. Ett av målen med examinationen är, berättar Minna, att 

eleverna ska lyfta sig från det subjektiva och förhålla sig till ämnet på ett mer 

objektivt sätt med hjälp av källtexter som de har tilldelats och valt på egen 

hand. Eleverna förväntas således prata om ämnen som berör dem nära och 

samtidigt anlägga ett utifrånperspektiv – en tämligen avancerad övning som 

Maryam efteråt berättar att hon delvis stupar på. Hon säger att hon får omdöme 

D på grund av att hon uppfattas som för subjektiv och hon är inte nöjd. 

 Som förberedelse inför examinationen läser klassen texten Suedi av den 

förortsförankrade rapparen Ibrahima Erik Lundin Banda (2017), ofta kallad 

Erik Lundin, ur antologin Third Culture Kids. ”Suedi” är slang för stereotyp-

isk ”svensk” och Lundin Bandas text behandlar bland annat frågor om ident-

itet i relation till etnifierande kategoriseringar och till språklig rörlighet. Anto-

login där texten ingår samlar texter och bilder från personer med en bred 

kulturell förankring, det vill säga third culture kids. Den breda förankringen 

kan leda till en förfinad förmåga att röra sig inom och mellan olika kulturella 

sammanhang. Third culture kids beskrivs därför som fria att nyttja en bred 

kulturell repertoar, och dra nytta av den ”utökade världsbild” som exempelvis 

förortens kulturella spektra kan bidra till (se t.ex. Pollock & van Reken 2001; 

Pollock m.fl. 2017; Ordfront förlag 2017; de Waal m.fl. 2020).  

Deniz blir vid introduktionen till momentet språk och makt väldigt enga-

gerad. Hon frågar Minna vad antologin, där Lundin Bandas text ingår, kostar. 

Lundin Banda skriver och rappar om ”mellanförskap”, ett ämne Deniz kan 

relatera till. Som den ”turk-svensk” hon identifierar sig som – och genom den 

ytterligare minoritetstillhörighet delar av familjen har – kan hon, enligt henne 

själv, hamna i ett kulturellt mittemellan. Deniz menar att risken för det, för 

hon betraktar det som just en risk, dock är större för personer som Lundin 

Banda som har vuxit upp i Sverige med en förälder med bakgrund här och en 

med bakgrund i ett annat land (i Lundin Bandas fall Gambia). Hennes egna 

föräldrar, däremot, är båda invandrade, vilket enligt Deniz resonemang gör 

mellanförskapet mindre eller rent av obefintligt.  

Utöver texten Suedi ska eleverna själva söka en skriftlig källa på temat 

språk och makt. De ska läsa texterna, reflektera över dem och vara beredda att 

hänvisa till dem under examinationen. De flesta hittar sina referenser i Språk-

tidningen. Under examinationen får eleverna i grupper om tre välja bland ett 
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antal diskussionsområden som Minna har satt samman. I transkriptionerna 

nedan behandlas primärt ämnet språklig anpassning, men också att vara för-

ortsförankrad och att rasifieras. Efter en skämtsam sekvens om tuggummi-

tuggande, som återgivits i föregående kapitel (6.3), inleder Maryam med ett 

exempel som delvis redan har kommenterats (se 4.3, ex. 14). 

Exempel 47 

1 Maryam:  man e:h i vissa sammanhang då behöv- (man anpass-)  

2    så behöver man anpassa sig för att eh eh till  

3    exempel ifall e:h (.) ja okej nu ja kan ta ett  

4    exempel i klassen↑ (.) dom flesta av oss är ju  

5    såhä- okej all:a asså (såhär) majoriteten är från  

6    förorten i [en hemförort] å då vi talar ju på ett  

7    visst sätt å då vi använd- vi använder oss utav  

8    rinkebysvenska 

Delar av transkriptionen känns igen från exempel 14. Men i denna något ut-

ökade version påpekar Maryam att man måste anpassa sig språkligt i vissa 

sammanhang och fortsätter därefter att ta fasta på likhet i talet mellan alla i 

klassen. Hon tecknar ett slags ett till ett-förhållande mellan att ha förorts-

förankring och tala på ”ett visst sätt”, det vill säga ”rinkebysvenska” (rad 6–

8; jfr ex. 14). Det är, som tidigare sagts, med andra ord inte endast jag som 

spårar förorten i samtliga deltagares tal. Maryam, och flera med henne, hör 

också förortsförankrade likheter. Det bör dock, återigen, påpekas att alla 

deltagare inte låter exakt lika. Drag som indexerar förortsförankring finns 

visserligen hos samtliga, men i olika utsträckning. 

Maryam fortsätter examinationen med ett anekdotiskt exempel från sitt 

extrajobb i restaurangbranschen. 

Exempel 48 

1 Maryam: dom flesta typ nittifem procent eller nitti pro- 

2    cent av mina kunder är ju etniskt svenska å så ja  

3    kan inte säga till dom *hallå hej va vill ni* ja  

4    måste ju såhär anpassa mitt språk och tala asså på  

5    ett hövligt sätt och ehm [smackljud] på ett fint  

6    sätt och då automatiskt där ja kodväxlar och när ja  

7    pratar med mina kollegor dom flesta av mina kolle- 

8    gor också (är) svenskar asså etniska svenskar inte  

9    bara svenskar (.) då ja måste också e:hme [smack- 

10    ljud] ändra på mitt språk och mitt tal(e)sätt och  

11    hur ja talar ja kan inte använda mig av (.) asså ja  

12    måste också ändra på min dialekt 

Utgångspunkten för Maryams resonemang är att hennes kunder är ”etniskt 

svenska” (rad 2) – och inte främst det faktum att de är just kunder. Med det 

följer, enligt Maryam, vissa språkliga begränsningar när det gäller vad hon 

kan säga. Exemplet ger sålunda en bild av de språkliga förväntningar Maryam 

upplever i kontakt med personer med majoritetstillhörighet, vilka förutsätts 

tala annorlunda än henne själv. Fram träder en ojämlikhet. Det är Maryam 

som, med sin minoritetstillhörighet, ska anpassa sig och tala ”hövligt” och 
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”fint” (rad 5), ett konstaterande som implicerar att det är något som hon annars 

inte gör. Att prata på det sätt Maryam uppger sig göra med ”etniska svenskar” 

förbinds således med ”högre värden”. Berättelsen om när hon går till jobbet 

relaterar till två överordnade diskurser: en anpassningsdiskurs inom vilken det 

är givet att det är hon och inte den ”etniskt svenska” personen som ska anpassa 

sig, och en diskurs där förortsförankrat tal underordnas majoritetssvenska (jfr 

6.5). 

Hodan hakar på diskussionen. Hennes yttrande kan också det inordnas i en 

anpassningsdiskurs. Hon resonerar dock utifrån en omvänd situation jämfört 

med Maryam, det vill säga en situation där anpassning till majoritetssvenska 

språknormer inte krävs. 

Exempel 49 

1  Hodan: här i klassen ehm vi alla p- ehm är ju har ju till  

2    exempel utländsk bakgrund och på grund av (de) ja  

3    kan se att det där har en stor betydelse eftersom  

4    att ehm de gör så att vi kanske känner lite mer  

5    solidaritet med varandra å för att vi pratar med  

6    ett eh vi pratar ganska lika och sen de gör så att  

7    vi kanske känner oss lite mer jämlikt och ehm  

8    kanske vi vi måste inte anpassa oss så mycke  

9    anpassa oss så mycke eftersom att vi redan vet hur  

10    vi är å sånt 

Hodan tar sin utgångspunkt i klassen, där alla har ”utländsk bakgrund”, ett 

uttryck som deltagarna vanligen inte använder. Mer frekvent är ”invandrare”, 

fastän alla i klassen i realiteten inte har invandrat (jfr Botsis m.fl. 2020). Det 

är troligen examinationssituationen som gör att Hodan tar fram den formellare 

tonen. Att alla i klassen har ”utländsk bakgrund” och ”pratar ganska lika” 

bidrar, enligt Hodan, till större jämlikhet dem emellan (rad 5–7). Denna 

jämlikhet gör att de inte måste anpassa sig så mycket (rad 8–9). Som jag förstår 

det syftar Hodan på att de inte behöver anpassa sig till dominerande tal-

språksnormer, utan kan uttrycka solidaritet genom den förortsindexerade 

slangen och klangen. 

Maryam aktualiserar senare klass i diskussionen. Det är sällan begreppet 

används explicit (se 8.1.3), men i nedanstående exempel gör Maryam det.  

Exempel 50 

1 Maryam: i da:g du kan komma in i universitet asså eh via  

2    språk inte språk via typ hur du uttrycker dig och  

3    eh via asså hur du talar eh till exempel som Hodan  

4    nämnde innan ifall eh vi går till en jobbintervju  

5    ifall man använder sig av slang så här mycket på  

6    svenska ingen kommer ta dig seriöst och ingen  

7    kommer att vilja anställa dig för att ass- du  

8    talar på ett (ehm) ve- oprofessionellt sätt men  

9    ifall ja går till förorten och använder mig av  

10    svåra ord och har ett starkt ordförråd å [smack-  

11    ljud] å och ifall min grammatik är på topp och jag  

12    går till en bunt såhär förortsgrabbar å föreläser  

13    för dom så kommer ingen ta mig på allvar för att ja  
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14    är för mjuk å jag är för svennefierad å ja hör inte  

15    hemma hära så (.) där kan man redan bevisa att eh  

16    språket har asså en väldigt asså att språket har en  

17    (ny-) asså jättestor makt över oss å vissa brukar  

18    ju säga att och vissa brukar ju säga att kunskap är  

19    makt men jag tror s- språket kommer först [smack-  

20    ljud] och språket brukar också dra eh språket (vi)  

21    drar också klasskillnader eh i dag på grund av hur  

22    ja talar så kan folk på direkten asså eh [smack-  

23    ljud] dra en (egen) dra en egen slutsats och eh  

24    säga *ah men hon är från förorten*  

Vad Maryam menar med att ”språket (vi) drar också klasskillnader” utvecklas 

aldrig (rad 20–21). Hon gör dock en koppling mellan språk och plats, när hon 

beskriver att hennes sätt att tala placerar henne i förorten, i betydelsen under-

ordnad förort (rad 21–24). Talspråk i förorten beskrivs närmast i termer av 

brist. Ordanvändningen ska vara enkel i kommunikation med ”förortsgrabbar” 

och grammatiken ska inte vara ”på topp” (jfr 6.5.2) – allt för att bli tagen på 

allvar och undvika att positioneras som ”svennefierad” (rad 11–15).  

Maryams uttalande påminner om Lundin Bandas textrad (2017)64 ”gram-

matiken den blev kassare”, som Maryam har tagit del av inför examinationen. 

Raden syftar på förortsslangens inträde i Lundin Bandas umgängeskrets. 

Huruvida Lundin Banda själv upplever att grammatiken faktiskt blev ”kas-

sare”, som ju Maryam antyder att den blir, eller om Lundin Banda, som ofta, 

anlägger ett kritiskt utifrånperspektiv på sin tillvaro går inte att säga. Det går 

heller inte att utläsa om det är frågan om någon situationell skiftning hos 

Lundin Banda på samma sätt som Maryam som förklarar att grammatiken inte 

ska vara ”på topp” just i kontakt med förortsgrabbar. Maryams uppdrag är 

dessutom att tydligt redogöra för sina ståndpunkter under en examination; 

Lundin Bandas är i stället att skapa hiphop-poesi, känsla och kanske mana till 

eftertanke. Så även om deras uttalanden påminner starkt om varandra rent 

innehållsligt blir de ändå svårjämförbara. 

Språk ger, enligt Maryam, mer makt än kunskap (rad 16–19), och fungerar 

också som en inträdesbiljett till universitetet (rad 1–2). Å ena sidan har 

Maryam rätt i det senare, å andra sidan inte. För att komma in på universitetet 

krävs ofta höga gymnasiebetyg och för att nå höga gymnasiebetyg behöver 

eleven ha tillgång till så kallat skolspråk. Men det är inte det Maryam syftar 

på med sin kommentar. Hon trodde, fram till dess att hon och jag pratade om 

det, att antagningen till universitetet är viktad på så sätt att elever från gym-

nasieskolor som anses ”fina” och ”bra” – där eleverna också kan antas prata 

”fint” och ”bra” – har förtur till universitetsutbildningar. Utöver den inform-

ella, klassmässiga snedfördelning som ju redan sker till universitetet, före-

ställde sig Maryam således ett formellt urvalssystem konstruerat för att ”sålla 

bort” elever från skolor i underordnade områden. Sällan lade jag mig i vad 

                               
64 Paginering saknas. 
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deltagarna sa, men i det här fallet (och i ytterligare ett fall där deltagarna var 

osäkra på om innehav av marijuana är olagligt) bröt jag in. 

Hodan framför ett snarlikt budskap som Maryam och säger: 

Exempel 51 

1 Hodan: när ja är i klassen så känner ja mig mest bekväm då  

2    vet ja att jag kan prata på de sättet ja vill och  

3    att ehm och att ja inte måste anpassa å ha den hära  

4    standard att anpassa mig för mina vänner eftersom  

5    dom tar mig som ja är men eftersom att ja vet att i  

6    samhället och ehm olika platser i världen så ta o-  

7    om (om) du vill bli ta seriöst om du vill bli ta  

8    mer mer seriöst så måste du kunna behärska språket  

9    bättre↑ och ut- uttrycka dig bättre de är därför  

10    mer språk är lika med mer makt och kansk- och det  

11    stod också ehm att ehm i Suedi han [Lundin Banda]  

12    sa inte det hära väldigt direkt utan när ja läste  

13    själva texten så sa de var såhär lite såhära hur  

14    säger man de (såhära) under under me- mellan  

15    raderna att vahetere att rinkebysvenska i orten så  

16    är det coolt att prata de men i va- i stan om du  

17    pratar de så ser man ner på dig  

Återigen tecknas en bild av förortsindexerat språk som bristfälligt. Använder 

man det i stan (troligen innerstan) menar Hodan att människor där till och med 

”ser ner på dig” (rad 16–17). I texten som Hodan refererar till berättar Lundin 

Banda att han blev förbjuden av sin mamma att tala slang hemma. Sva-läraren 

Minna kommenterar under en av de förberedande lektionerna att hon tycker 

att det är bra, och intar därmed en normativ hållning – en kanske inte helt 

ovanlig hållning för en lärare. I ett tidigare återgivet fokusgruppsamtal med 

Aida, Amina, Deniz och Diana framhålls dock, och rent av prisas, Minnas 

öppna inställning till deras talspråk (se 6.2). Att Minna tycker att Lundin 

Bandas mamma gjorde någonting bra när hon förbjöd slang i hemmet innebär 

alltså inte att Minnas undervisning generellt genomsyras av en standard-

språksideologi eller en ”Swedish only-hållning” (se Jaspers 2014). 

En språklig balansgång, där det som kan röna status i ett sammanhang inte 

gör det i ett annat, beskrivs av både Hodan och Maryam i exemplen ovan, 

vilket för tankarna till språklig legitimitet (se 3.7.1). Det framstår som om 

villkoren inte är desamma för talare av majoritetssvenska (i det aktuella fallet 

en standardnära stockholmska) som de är för talare av förortsindexerad 

svenska. Maryam säger till exempel vid ett tillfälle att hon vill kunna prata 

som jag (se 5.3.1) – en kommentar jag har lite svårt att förhålla mig till. Som 

jag förstår den vill hon kunna plocka fram en standardnära svenska utan 

förortsklang för strategiska syften. En sådan strategisk användning skulle, 

enligt Maryam, underlätta att få jobb. En motsvarande användning av förorts-

indexerad svenska ter sig mer avlägsen. För det är, uttrycker deltagarna, 

tillgången till majoritetssvenska som skänker privilegier, gör att du klarar en 

universitetsutbildning och får jobb osv. (jfr Botsis m.fl. 2020).  
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En språklig ojämlikhet framträder således upprepat genom Maryams och 

Hodans berättelser. Hodan pekar exempelvis på samhälleliga språknormer och 

säger: 

Exempel 52 

1 Hodan: man kan säga i orten talas de mycke om att vara  

2    klar och att om att vara klar betyder de att eh  

3    alla vill vara klara alla vill vara framgångsrika 

4    så att prata ehm på hur man normalt pratar pratar  

5    hemma kan inte kommer inte tyvärr leda till att bli 

6    framgångsrik utan man måste följa normen och (eh)  

7    följa samhället på deras sätt att p- tala 

”Att vara klar” är ett bland ungdomarna välanvänt och kanske något diffust 

uttryck (rad 1–2). Det handlar om att bli framgångsrik på livets alla områden, 

såsom karriär och familj. Enligt en av killarna, Bob, går det hela ut på att luta 

sig tillbaka och kunna vara nöjd med det man har. ”Klarheten” ska, enligt 

honom, uppnås före 40-årsåldern. Därefter är det för sent. Maryam säger att 

hon vill bli klar redan vid 25. Vill man bli klar måste man, enligt Hodans 

resonemang, följa normen (i bestämd form) och ”samhället på deras sätt att p- 

tala” (rad 6–7). Det som för andra kan framstå som ett språkligt val, som att 

exempelvis tona ner sin västmanländska i formella sammanhang utanför 

Västmanland, ses alltså som tvingande.  

Examinationen styr in på frågan om kopplingen mellan språk och identitet. 

Minna sammanfattar vad som har sagts om identitet hittills och ber deltagarna 

att utveckla sina resonemang. 

Exempel 53 

1 Minna: eh måste fråga en sak för att de va= 

2 Latife: mm 

3 Minna: eh jag tror de var Hodan som sa nånting: (.) eh jo  

4    men att det här med (att) ändra språket= 

5 Hodan: [viskar] 

6 Minna: eh så försvinner litegrann av ens identitet också 

7 Hodan: ah 

8 Minna: för det hänger ju väldigt mycke de här ihop med  

9    språk och identitet på vilket sätt blir det till  

10    exempel när du är på jobbet och ändrar språket helt  

11    å hållet eh (.) du anpassar dig de som man ska göra  

12    de är ju jätteviktigt att man tänker efter mottaga- 

13    ren och sånt dära men försvinner identiteten då när  

14    du går dit och blir svennefierad eller hur asså hu-  

15    hur resonerar ni 

Minna följer, som ganska ofta, deltagarnas sätt att uttrycka saker. Här i benäm-

ningen ”svennefierad” (rad 14). Hon intar ännu en gång en normativ hållning; 

att anpassa sig språkligt är något man ”ska göra” (rad 11). Det framgår inte 

minst av skolans styrdokument för sva. Maryam svarar på Minnas fråga och 

inkluderar utöver språk aspekten rasifiering.  
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Exempel 54 

1 Maryam: ifall jag talar med en svensk ifall jag har en  

2    svensk kund och ja och dom tar asså order [restau- 

3    rangorder] från mig och dom beställer från mig så  

4    kommer inte min identifiering förändras för de är  

5    samma sak som Erik Lundin i texten även om han har  

6    även om hans ordsförråd är på topp och även om hans  

7    grammatik och allt asså såhära perfekt som ny 

8    svenska född(a) va säger jag som asså eh  

9 Hodan: svenskar 

10 Maryam: nej (som) även om hans asså eh dialekt även (då de)  

11    låter som han är från Östermalm så kommer han ändå  

12    inte accepteras som en svensk han kommer ändå då  

13    han ko- asså dom kommer ändå ifrågasätta honom och  

14    säga *men är du inte är du hu- hundra procent  

15    svensk vart kommer du ah vi förstår att du är  

16    svensk men vart är dina föräldrar ifrån* allt de  

17    dära och de är samma sak hos mig när jag talar med  

18    vissa kollegor även om jag nu går till jobbet och  

19    och anpassar språket så frågar mig vissa fort- 

20    farande *okej Maryam vi förstår du är från Sverige  

21    men vart kommer dina föräldrar ifrån*  

[…] 

22   hu:r ja hur mycke ja än försöker så kommer jag  

23    fortfarande vara samma gamla Maryam från [hem- 

24    förorten] 

Maryam och Hodan använder här ”svensk”/”svenskar” i den vanligast före-

kommande betydelsen, det vill säga som en beteckning på (vita) talare av en 

standardnära majoritetssvenska. Maryam menar att hennes identitet inte 

förändras när hon tar en order från en person som stämmer in på den 

beskrivningen (och det på grund av att den interaktiva positioneringen inte 

ändras). Hennes ”svenskhet” ifrågasätts och hon identifieras, liksom Lundin 

Banda, som utifrånkommande alldeles oavsett hur hon talar. Enligt Maryam 

kan hon försöka att anpassa sig hur mycket som helst. Hon är likväl ”samma 

gamla Maryam” från förorten (rad 22–24), som oavsett språkbehandling 

rasifieras till den andra. 

Att ”svenskhet” inte är något som man har självklar tillgång till syns också 

i ett av Hodans uttalanden.  

Exempel 55 

1 Hodan: ja: Maryam och Latife vi ä:r svenskar vi (är) född  

2    i Sverige vi är eh- 

3 Maryam: mm *skratt* 

4 Hodan: ah förutom Maryam hon är född i [ett inomeuropeiskt  

5    land utöver Sverige] 

6 Hodan: (men hon) vi är svenska jag och v- Latife vi är  

7    svenskar 

Att positionen ”svensk” måste hävdas visar att den inte är avgjort tillgänglig 

för alla som lever i Sverige. Var den det skulle inte Hodan med emfas behöva 

poängtera att hon, Maryam och Latife är svenskar (rad 1). Maryams ”svensk-

het” tas dock upp till diskussion. Maryam är, som tidigare nämnts, född i ett 
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annat inomeuropeiskt land än Sverige, dit hennes föräldrar först invandrade 

från Somalia. Hodan uttrycker således en essentialistisk syn på ”svenskhet”, 

där endast den som är född i landet kan lägga beslag på beteckningen 

”svensk”. Sekvensen ges dock en humoristisk inramning, då Maryam jakande 

skrattar åt Hodans kommentar. Frågan om huruvida Maryam faktiskt anses 

vara ”svensk” lämnas därigenom flytande.  

Hodan uttrycker, på liknande vis som Maryam, att hennes identitet är den-

samma oavsett vilken språklig repertoar hon använder.  

Exempel 56 

1 Hodan: ja (å) Maryam vi vi ja ja våra föräldrar är från  

2    Somalia så kanske s- finns de situationer där ja  

3    och Maryam ehm vi kanske inte kan ett ord på  

4    svenska å så vi säger de på somaliska de där  

5    betyder inte att min i- eh identitet förstärkas  

6    utan de är bara de att på grund av vår ehm extra  

7    ehm resurs kan man säga så hjälps det e:h i sam-  

8    hället och ehm man säger att ett extra språk i:  

9    fickan är en resurs så att många kanske ser ner på  

10    de 

Språklig rörlighet mellan svenska och somaliska behandlas i exemplet utifrån 

tanken om att ett för situationen otillräckligt ordförråd på svenska kan för-

anleda en övergång mellan språken (rad 3–4). I denna språkliga övergång, som 

Hodan beskriver som en språklig resurs, upplever hon alltså inte att identiteten 

förstärks. Innebörden av en förstärkt identitet utreds inte, utan Hodan säger 

bara att: ”de där [en språklig övergång] betyder inte att min i- eh identitet 

förstärkas” (rad 4–5). Diskussionen om identitet i bestämd form singular för-

medlar ändå en syn på identitet som en sammanhållen entitet som är den-

samma oavsett situation och vem eller vilka man interagerar med.  

Att, som Hodan, beskriva sin flerspråkighet utifrån ett resursperspektiv är 

ovanligt bland deltagarna. Men även om hon beskriver möjligheten till språk-

lig rörlighet som en resurs finns det smolk i bägaren. Resursen delas inte av 

alla i samhället och därför, säger Hodan, kan andra se ner på den (rad 9–10). 

En fråga blir därför om möjligheten till språklig rörlighet kan beskrivas som 

en resurs i bredare bemärkelse, eller om man ska förstå språklig rörlighet som 

en resurs med kontextuell förankring i den språkliga miljö där deltagarna huv-

udsakligen befinner sig. Så länge majoritetssamhället präglas av en enspråkig-

hetsnorm lutar jag åt det senare alternativet.  

En tillbakablick på Maryams och Hodans bidrag till diskussionen om språk 

och makt visar på en avsaknad av slangord. Men för den som har förmånen att 

lyssna till deras röster hörs en standardnära förortssvenska. Det framgår tyd-

ligt att de anpassar sin språkanvändning till kommunikationssituationen. Mar-

yam talar till exempel påtagligt långsammare än annars och artikulerar utför-

ligare. Hodans tal är också långsammare och mycket tydligt, med ett klart, 

förortsförankrat staccato. Hon rör sig mot en mer normenlig syntax (se även 

6.2). Både Hodan och Maryam ger därmed exempel på språklig anpassning 
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bort från vardagligare slang mot en standardnärmare svenska, en anpassning 

som ligger i linje med de förväntningar som ställs inom sva-ämnet. 

För att förstå Maryams och Hodans uttalanden under examinationen krävs 

ett parallellt seende som inte endast tar hänsyn till vad som sker inom den 

avgränsade kontexten (se Blommaert 2007b; Rampton 2007). De förhåller sig, 

mer eller mindre medvetet, till något och argumenterar i flera fall mot något – 

i det aktuella fallet till och mot överordnade diskurser om språklig anpassning, 

flerspråkighet och vithet.  

Under examinationen framkommer rätt tydligt vad som utgör place respek-

tive space för Maryam och Hodan. Space utgörs av innerstan, som är till-

räckligt bekant för att de ska kunna göra sig föreställningar om, men inte en 

plats som de känner tillhörighet till (se även 3.9). Maryam och Hodan 

förmedlar till och med en känsla av utstötthet i detta space. Förorten, däremot, 

framställs som en plats där man kan slappna av – men inte helt och fullt. 

Språklig anpassning krävs också här för att man inte ska riskera att stämplas 

som ”svennefierad”. Trycket, som alltså kommer såväl ”utifrån” som 

”inifrån”, kan leda till så kallad dubbel stigmatisering (jfr Eliaso Magnusson 

2020). Till exempel kan utifrånkommande uppfatta en som oanställningsbar 

och ohövlig om man inte anpassar sig efter standardspråksnormer, samtidigt 

som inifrånkommande kan se en som osolidarisk och ”svennefierad” om man 

gör det. Den språkliga tillvaron har därmed inslag av ett slags dubbel 

bestraffning, alltså: damned if you do, damned if you don’t. 

7.5 ”Ja va fett formell” 

Språklig anpassning, eller (den uppfattade) bristen på sådan, diskuteras av 

några deltagare också utanför ramen för en examination. Maryam, Aida, 

Amina, Diana, Bob, Solle och jag sitter i ett av skolans grupprum. Deltagarna 

ska egentligen ägna sig åt skolrelaterade uppgifter, men en betydande del av 

tiden upptas av en intensiv diskussion om en anställningsintervju som Maryam 

har varit på. Som ofta fungerar arbetsintervjun som ett exempel på en situation 

som kräver maximal språklig anpassning till samhällets dominerande språk-

normer. 

Maryam har sökt jobb som barnvakt på en förmedling i innerstan. Genom 

sin stora vana av att ta hand om sina småsyskon säger hon sig vara expert på 

barn. Anställningsintervjun gick dock inte som hon hade hoppats på. När hon 

skickar ett mejl till rekryteraren och ber om återkoppling får hon till svar att 

hon har använt slang under intervjun, i form av orden ”fett”, ”nice” och ”cool”. 

Maryam anses därför inte lämpad för jobbet. Enligt rekryteraren måste hon bli 

”lite vuxnare” för att få arbete hos barnvaktsförmedlingen. Men Maryam 

menar att hon absolut inte har använt slang och svarar rekryteraren på ett 

självsäkert sätt.  
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Samtliga i gruppen tar del av innehållet i Maryams och rekryterarens mejl-

växling, som Maryam visar upp på sin mobiltelefon. Hon motiverar en bit in 

i samtalet sin spridning av innehållet med att hon först var osäker på sin egen 

reaktion på rekryterarens svar och därför har efterfrågat andras perspektiv. 

Exempel 57 

1 Bob: ey får ja läsa den 

2 Maryam: ah lä:s 

3 Amina: läs läs skicka vidare till XX *skratt* 

4 Aida: (ah ja lovar) asså 

5 Maryam: ja va såhär tänk om ja överdriver= 

6 Aida:   [hallå e:hm] 

7 Maryam: så ja ba all:a måste läsa de hära 

Diana är den första i gruppen att ta del av rekryterarens mejl. Hon är den enda 

som förhåller sig något skeptisk inför att Maryam pratade på det formella sätt 

hon uppger i exempel 58 (rad 22). 

Exempel 58 

1 Diana: ah hon säger att du är fö:r orten (.) ’tyvärr’  

2    [kommenterar mejlet i Maryams mobil] 

3 Maryam: a:h (va ska ja svara på de) 

4 Amina:                 [får ja se] får ja läsa 

5 Diana: hon ba du får inte jobbet för du pratar för mycke  

6    slang typ 

7 Maryam: ah (.) är de inte diskriminerande 

8 Diana: ah ä:r de i- 

9 Solle: wallah 

10 Diana: ’ah är de inte diskriminerande’ 

11 Maryam:                     [a:h de är] diskriminerande 

12 Bob: vem sa de 

13 Solle: [XX] 

14 Diana: så här ba- 

15 Maryam: nej asså: ja försökte ju (såhär vanliga) så ja  

16    sökte såhära asså snabbt såhär barnvakt 

17 Bob: wallah 

18 Maryam: a:h 

19 Diana: [ah] 

20 Bob: sa dom så där 

21 Solle: [XX] 

22 Maryam: sen ja va (just ja) ja va jätteformell= 

23 Diana:                 [dom sa dom ba deras:]- 

24 Maryam:  under intervju:n ja va: (.) asså ah 

25 Diana:      [ofta ofta] va fick dom  

26    de här ifrån då 

27 Maryam: (ja vet inte) XX 

28 Aida:    [Maryam säger] inte fett nice å cool 

29 Maryam: å cool TA:CK TA:CK 

Diana konstaterar inledningsvis att Maryam ”är fö:r orten”, i betydelsen alltför 

orten, för barnvaktsjobbet och lägger till ett ”tyvärr” och ett skratt (jfr ”too 

much blatte”, Eliaso Magnusson & Stroud 2012). Dianas kommentar (rad 1–

2) visar att förorten kan förkroppsligas och bli något man är – till och med i 

så hög grad att man anses vara för orten (se vidare 8.1). Därefter förtydligar 

Diana att Maryam inte fick jobbet på grund av sin användning av slang (rad 
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5–6), varpå Maryam initierar frågan om diskriminering (rad 7). Diana hakar 

på den och Solle fäller ett bekräftande ”wallah” (rad 9). Senare i samtalet hörs 

rop om att Maryam ska utkräva skadestånd. Amina säger också att Maryam 

ska skriva en insändare till tidningen om hur hon behandlas när hon söker 

jobb.  

När Maryam intygar att hon var ”jätteformell” under intervjun (rad 22) 

bjuder Diana motstånd och ifrågasätter varför rekryteraren (dom) skulle skriva 

som hen gör utan grund (rad 25–26). Aida går då till Maryams försvar och slår 

fast att ”fett” och ”nice” inte är ord som Maryam använder, vilket Maryam 

med stor gestik och stark röst tackar för (rad 28–29). Det upprepar sedan Aida 

flera gånger under samtalet i den självpåtagna rollen som Maryams försvarare, 

som i exempel 59 nedan.  

Exempel 59 

1 Amina: va sa du ens på intervjun↑ 

2 Maryam: ja va mig själv X a:h 

3 Diana: sa du fett nice 

4 Maryam: nej a- säg- säger ja sånt 

5 Diana: ne:j 

6 Aida: [hon] säger inte ens sånt *skratt* 

7 Maryam: fett nice va då fett nice 

8 Diana: cool ja vet inte va:d 

9 Solle:       [de där] är inte ens slang för  

10    (att man)= 

11 Maryam: [ah ja vet] 

12 Solle: i svenskan använder bokstavligen nice= 

13 Maryam: [ah de är de (där) ja menar såhär coo:l] ja tänkte  

14    såhär ba 

15 Amina: va- var bor den här familjen ens 

16 Solle:           [X] om du hade sagt  

17    bre å såna hä:r grejer 

18 Maryam: ah ja sa inte (asså) ja va fett for:mell ja höll  

19    mig  

20 Amina: vet du↑ (.) iskall vet du vad du skulle svara till- 

21    baka (.) ja skulle svara ja vill inte ens ha  

22    (jobbet) 

Diana tycks fortfarande inte vara övertygad om Maryams språkbehandling, 

och ännu en gång går Aida in och intygar att Maryam inte ”säger sånt” (rad 

6). Härefter verkar Dianas inställning ändras och hon fäller inga fler kritiska 

kommentarer om den eventuella förekomsten av ”fett” och ”cool”. Därmed 

förefaller samtliga stötta Maryam i det hon berättar. Maryams senare 

kommentar, ”ja va fett for:mell” (rad 18), visar dock att Aidas intygande inte 

riktigt stämmer. Åtminstone ordet ”fett” återfinns i Maryams aktiva ordförråd, 

vilket för den sakens skull inte behöver innebära att hon använde det under 

anställningsintervjun. Att vara ”fett formell” verkar för övrigt inte vara något 

som kommer av sig självt. Maryams kommentar ”ja höll mig” (rad 18–19) 

tyder på att det krävs en viss ansträngning för henne att nyttja ett formellt 

språkligt register. 
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Solle introducerar ett nytt spår i samtalet och uppmärksammar vad som 

över huvud taget kan räknas som slang. Enligt honom hade det inte varit något 

problem om Maryam hade använt ordet ”nice” eftersom ”svenskan” gör det. 

Och eftersom ”svenskan” gör det räknas det inte som slang (rad 9–10, 12). 

Annat vore om Maryam hade använt ”bre”, i den ungefärliga betydelsen 

’du/polaren’, som av Solle kategoriseras som ett uppenbart slangord (rad 16–

17). Användningen av ”svenskan” i bestämd form ger sken av att svenska är 

en fast företeelse. Ord som anses ingå i den, såsom ”nice”, blir enligt Solles 

resonemang okej att yttra under en anställningsintervju. Därmed dras en 

skiljelinje mellan ”svenskan” och (förorts)slang. Maryam bekräftar kort Solles 

teori (rad 11), men i övrigt är det ingen som ansluter sig till resonemanget om 

ordet ”nice” ställning som antingen svenska eller slang. 

Maryams kommentar om att hon ”va sig själv” (rad 2) under intervjun är 

svårtolkad, för vad innebär det egentligen att vara sig själv? Kommentaren 

utgör inget svar på Aminas fråga om vad Maryam sa under intervjun (rad 1), 

och den säger heller ingenting om huruvida Maryam pratade slang eller inte. 

Det är dock en förekommande formulering när deltagarna ska beskriva hur de 

finner sig i olika språkliga situationer (se 6.5, 6.5.1, 6.5.2). ”Att vara sig själv”, 

berättar Aisha i ett annat samtal, handlar mer om en inre känsla än om vad 

man faktiskt gör i en situation. Oavsett om man pratar slang eller nyttjar ett 

mer formellt register ska man alltså ha en orubblig känsla av att vara sig själv, 

vilket svarar mot ett autenticitetskrav. 

Maryam svarar rekryteraren med att hon hoppas att andra från förorten inte 

får samma behandling som hon själv. Hon skriver också att hon redan har ett 

jobb, så det spelar ingen roll att hon inte får jobbet som barnvakt. Därefter 

avslutar hon med att skriva att rekryteraren har betett sig respektlöst. Hennes 

svar uppfattas av de andra som ”iskallt” i positiv bemärkelse. Amina föreslår 

ändå att Maryam ska spetsa till det ytterligare. 

Exempel 60 

1 Amina: du borde säga ah men ja vill inte ändå=   

2 Maryam: ja ba hoppas andra inte får de här mejl:= 

3 Amina: [ha nåt me svenska barn å göra] 

4 Maryam: de här ett mejlet de här=  

5 Diana: [(ah hallå) va skrev hon] 

6 Maryam:  mejlet som ja fick såhära 

7 Amina: ah säg 

8 Bob:   [ah] hon sva:rade inte direkt på slutet eller  

9    hur 

10 Maryam: jo hon svar:a= 

11 Diana: (va sa hon) 

12 Maryam:  hon ba ja har bott i vänta (X) människan↑ 

13 Bob:                  [VA]  

14    SVARA HON 

15 Maryam: a:h 

16 Diana: [a:h] XX (tjafsa på mig) 

17 Aida:          [sa hon ja har] bott i förorten= 

18 Maryam:                 [A:H] [klappar  

19    händerna]  

20 Aida: ja kommer slå: henne wallah fett X 
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Amina vänder, till synes skämtsamt, på situationen. Om barnvaktsförmedling-

en inte vill ha med förorten att göra, kan Maryam uttrycka att hon inte vill ha 

med ”svenska barn” att göra (rad 1, 3). Hennes tillspetsade kommentar kan 

uppfattas vara riktad både mot rekryteraren och mot ”svenska” föräldrar och 

deras barn. Tidigare i samtalet har Amina konstaterat att ”svenska” föräldrar 

inte vill att deras barn ska prata slang. Det uttalandet stöds av rekryterarens 

mejl, där det står att de föräldrar som söker sig till förmedlingen inte upp-

skattar ”ungdomssnack som fett, nice och cool”.65  

Riktig skruv, och en mer polariserande vändning, tar samtalet när det fram-

kommer att rekryteraren – som av Maryam beskrivs som blond, blåögd och 

”svensk” – skriver att hen själv har bott i förorten. Maryam säger att 

rekryteraren också skriver att hen känner ”invandrare”. Som om det vore en 

garant för jämlikt bemötande. Aida som vanligtvis uttrycker sig lugnt och 

undviker att säga wallah blir hätsk i sina ord, men däremot inte i sin ton (rad 

20). Ingen reagerar som om hon kommer att skrida till verket.  

Lite typiskt för det här samtalet är att samma frågor ställs och samma kom-

mentarer fälls flera gånger. Samtalet rör sig liksom i cirklar. Så fastän Aida 

redan har frågat Maryam ifall rekryteraren har sagt att hen har bott i förorten 

tas ämnet upp på nytt. 

Exempel 61 

1 Amina: sa: hon ja bor ja bor ja har bott i förorten 

2 Diana: *skratt* 

3 Maryam: ah ja har också bott i [namn på förort] (just de) 

4 Diana:                    [oj förlåt] 

5 Maryam: å de är (en) falsk förort [namn på förorten] 

6 Amina:                                      [å sen] 

7 Aida: hära:↑ 

8 Diana: [falsk] förort 

Efter att deltagarna har reagerat på rekryterarens kommentar om att ha bott i 

förorten sker här en bedömning av om hen verkligen har gjort det. Den förort 

som rekryteraren uppger bedöms av Maryam bestämt som ”falsk” (rad 3, 5). 

Aldrig tidigare eller senare har jag hört uttrycket ”falsk förort” bland del-

tagarna, varför uttrycket kan antas vara konstruerat i stunden. Dianas upp-

repning (rad 8), som låter lite retsam, stärker det antagandet. Vad som 

konstituerar en ”falsk” respektive ”äkta” förort preciseras inte. Men en jäm-

förelse mellan den förort som uppges i exemplet och den förort där Maryam 

bor visar på generella skillnader i socioekonomiska förhållanden, tillgång till 

samhällsservice och graden av (negativ) medial uppmärksamhet, och det är 

den förort där Maryam bor som är i socialt underläge66. En ”äkta” förort kan 

ur Maryams perspektiv således vara den som är mest underordnad.  

                               
65 Under samtalet fick jag Maryams tillåtelse att fotografera av de aktuella mejlen i hennes 
mobiltelefon, varför de går att citera. Av hänsyn till den individuella rekryteraren har jag dock 
varit försiktig med det. 
66 För att bevara förorternas anonymitet anges ingen exakt statistik. 
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Hur kan man då förstå deltagarnas starka reaktion på rekryterarens mejl? 

Maryam känner sig uppenbart orättvist behandlad, vilket hon lyckas förmedla 

till de andra i gruppen. Det går inte att avgöra om Maryam har varit ”jätte-

formell” eller talat slang under intervjun, men samtliga deltagare röstar för det 

förra. Det förekommer att talare av förortssvenska felaktigt tillskrivs språkliga 

normbrott, vilket väcker negativa attityder (se Bijvoet 2018). Kanske är det en 

sådan felaktig tillskrivning som Maryam har råkat ut för, kanske inte.  

Det intressanta med samtalet är emellertid inte vad Maryam har sagt och 

inte under intervjun, utan hur betydelsen av Maryams och rekryterarens kom-

munikation förhandlas fram i gruppen. När samtalet tar sin början handlar det 

om upplevelsen av språklig exkludering. Maryam positionerar sig och posit-

ioneras av de andra som ’förortsungdomen som orättmätigt beskylls för 

olämplig språkanvändning av en rekryterare i innerstan’. Det är först när 

innehållet i rekryterarens mejl successivt framkommer under samtalet som 

etnicitet lyfts fram som en faktor som skiljer Maryam från rekryteraren, och 

(troligtvis) också från dem som nyttjar barnvaktstjänsten. Barnen beskrivs då 

som ”svenska”, föräldrarna som personer som ogillar slang osv. Deltagarna 

diskuterar också något som de även vid tidigare tillfällen har sagt sig ogilla – 

idén om ”invandrarkompisen” som görs till alibi. Idén bygger på att en vit 

persons vänskap med en ”invandrare” friskriver den vita personen från 

rasistiska föreställningar. Men det ställer inte deltagarna upp på. De menar att 

idén utgör ett grepp för vita att ta till, för att sedan kunna bete sig rasistiskt; 

”invandrarkompisen” blir därigenom just ett alibi.  

Rekryterarens förortserfarenhet ger deltagarna, som framgått ovan, inte 

heller mycket för. Dels kan samma logik appliceras på den som på resone-

manget om ”invandrarkompisen”, dels ifrågasätts om rekryteraren verkligen 

har bott i en förort. Maryam frammålar ett slags förortens hierarki, där vissa 

förorter är falska. Logiken bakom hennes kategorisering verkar vara: ju 

svårare förhållanden desto högre status som förort. Maryams rubricering av 

rekryterarens tidigare bostadsförort som ”falsk” – och indirekt den förort där 

hon själv bor som ”äkta” – görs inte i syfte att förminska henne själv. Tvärtom 

förmedlas i det här samtalet en stolthet över att bo i det som anses ”äkta”. Det 

sker således ett slags omkastning av status, när erfarenheten av det som upp-

fattas som mest underordnat i relation till majoritetssamhället upphöjs.  

Polariseringen grundad i etnicitet och, skulle jag vilja säga, klass behöver 

sättas in i ett större sammanhang än det enskilda samtalet för att bli förståelig. 

Deltagarna är väl medvetna om den rådande hierarkin mellan förort och inner-

stad, som utgår från föreställningar om (och vissa statistiskt belagda förhåll-

anden av) bland annat etnicitet och socioekonomisk tillhörighet – alltså klass. 

Deltagarna går in i samtalet med egna erfarenheter av exkludering och rasism. 

Med sin hudfärg, och därtill sin slöja, upplever till exempel Maryam, som 

sagts tidigare, att hon positioneras som ”samma gamla Maryam från [hemför-

orten]” alldeles oavsett vad hon gör (se 7.4, exempel 54). 
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Vad deltagarna gör när de dissekerar mejlväxlingen mellan Maryam och 

rekryteraren är att rikta sin ilska inte endast mot den enskilda rekryteraren som 

har makt att fria eller fälla Maryam, utan mot övergripande samhälleliga för-

hållanden. Saknar man den bakgrunden är risken att man missförstår del-

tagarnas bevekelsegrunder och misstolkar den humor som deltagarna ofta 

använder för att hantera känsliga ämnen (se även 8.5). En ytterligare risk är 

också att deras inställning tolkas som ”omvänd rasism”, ett välanvänt uttryck 

i samtida debatter. Maryam frågar mig vid ett tillfälle tidigt under fältarbetet 

om jag ”tror på omvänd rasism”. Jag svarar nej, och krånglar in mig i ett 

abstrakt akademiskt resonemang. ”Exakt”, replikerar då Maryam, och fort-

sätter med ”man kan inte förtrycka förtryckaren”, sagt med sitt karaktäristiska 

y-ljud som drar mot u.  

Huruvida man över huvud taget kan tala om ”omvänd rasism” handlar, som 

Maryam antyder, om hur man ser på sambandet mellan rasism och makt. Ser 

man rasism som enstaka handlingar utförda av individer och inte tar hänsyn 

till färg (färgblindhet eller color-blindness), kan rasism riktas mot såväl pers-

oner som rasifieras som mot personer som inte gör det. Utfallet blir dock ett 

annat om man ser rasism som ett strukturellt fenomen, som omsätts i vardag-

liga handlingar och drabbar rasifierade personer med ett ofta mer begränsat 

tolkningsföreträde och mindre tillgång till makt. Då kan inte vita som grupp 

utsättas för rasism, (men likväl för andra former av förtryck) (se Omi & 

Winant 1994; Doane 1999, 2007).  

Av Maryams kommentar om ”förtryckaren” framgår att hon ansluter sig 

till den senare tolkningen av rasism, då förtryck förutsätter den enas över-

ordning och den andras underordning. Så förstår också jag begreppet. Rasist-

iska strukturer till trots passiviseras inte Maryam och hennes kamrater. De 

fortsätter att kämpa i skolan, sikta mot högskoleutbildningar och – som Mar-

yam – att söka jobb. Det gör också Hodan i avsnittet nedan. 

7.6 Anställningsintervjun 

Hodan har blivit kallad till en anställningsintervju. Intervjun syftar till två 

veckors betald praktik på ett företag i innerstan som, vid sidan om sin 

huvudverksamhet, engagerar sig i ungas karriärutveckling. Företagets lokaler 

imponerar på både Hodan och mig, som har följt med. Vi sitter lugnt, talar tyst 

och inväntar dem som ska intervjua henne. Jag befinner mig sedan inte i 

rummet under själva intervjun, utan hälsar bara kort på de två personer som 

tillsammans håller den. Med Hodans hjälp har intervjun ändå ljudinspelats i 

sin helhet. 

Intervjuer är, som tidigare nämnts, kontextberoende (se 5.4.2). De kan ses 

som resultatet av det ”a certain kind of person tells another certain kind of 

person, in certain ways, under certain conditions” (Heller 2011:44). Hodan (en 

viss typ av person) talar – som tidigare har konstaterats – förortssvenska/-



 179 

slang, hon rasifieras till icke-vit och hon markerar sin muslimska tro visuellt 

genom att bära sjal. Det aktuella företagets representation av anställda med 

liknande utseende och bakgrund som hon själv är okänd för henne, vilket hon 

anger som en bidragande orsak till att hon känner sig nervös.  

De två intervjuarna (också de vissa typer av personer) berättar att de har ett 

antal års erfarenhet inom företaget. De är uppskattningsvis drygt 30 år gamla. 

Kanske inte helt ovidkommande är att båda, liksom Hodan, rasifieras. Efter 

ett klassbesök under en föreläsningsdag, som utspelade sig i ett helt annat 

sammanhang, uttryckte till exempel flera deltagare att de särskilt uppskattade 

att lyssna på en föreläsare som de beskrev som ”invandrare”. När läraren 

frågade varför just han var så bra blev Maryams sammanfattande svar: ”han 

är en av oss”. Maryams svar visar hur uppfattningen om en verklig, eller för 

den delen föreställd, likhet kan utgöra en grund för identifikation (se Bucholtz 

& Hall 2005). Ett tydligt oss – eller vi – mejslas fram. Föreläsaren inkluderas 

i detta oss, då deltagarna uppfattar honom som ”invandrare” och i den 

meningen lika dem själva.  

Det går – med bakgrund i klassens identifikation utifrån likhet – därför inte 

att utesluta, men inte heller avgjort bestämma, att intervjuarnas bakgrunder 

har betydelse för hur Hodan finner sig i sammanhanget, något jag återkommer 

till. Eventuella likheter och skillnader bör dock hanteras med försiktighet; en 

överdriven betoning av dem kan bidra till ett onödigt dualistiskt tänkande (se 

Young 2004). 

Intervjuare 1 (Int. 1) inleder anställningsintervjun med att be Hodan beskri-

va sig själv. Hodan hanterar frågan genom att först svara vad hon tror att 

hennes vänner skulle säga, och därefter bemöta vännernas tänkta beskrivning.  

Exempel 62 

1 Hodan: ja tycke:r↑ (eh) om man frågar mina vänner dom dom  

2    skulle säga såhär ja är lite blyg å sånt= 

3 Int. 1: mhm 

4 Hodan: men jag ja tycker väldigt (såhär) att ja är ambi- 

5    tiös (.) jag e:h kämpar väldigt mycke (.) 

Det är tydligt att Hodan inordnar sig i den genre en anställningsintervju utgör. 

Hon trycker exempelvis på egenskaper som ”ambitiös”. Senare i intervjun 

återkommer samma fråga i något annorlunda tappning, men då från inter-

vjuare 2 (Int. 2). Hodan verkar då ha slappnat av något, och både hon och de 

två intervjuarna skrattar bitvis. 

Exempel 63 

1 Int. 2: okej eh Hodan (.) om ja skulle fråga nån utav dina  

2    vänner eller nån på kafét som du jobbar= 

3 Hodan: ah 

4 Int. 2: beskriv Hodan hur tror du dom skulle beskriva dig  

5    som person 

6 Hodan: e:mh (.) ja tror no:- om du frågar i nån i kafét  

7    dom skulle nog säga: positiv eftersom ja (har) för- 

8    sökt vi:sa nu hur ja är men mina vänner dom skulle  
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9    nog säga roli:g klantig (.) såna där grejer 

10 Int. 2: *skratt*  

11 Hodan: dom dom ja känner (.) men sen några andra som ja  

12    inte är så nära skulle nog säga ah bly:g för ja  

13    pratar inte så mycke med dom (.) så de beror på vem  

14    du går till  

15 Int. 2: ah  

16 Hodan: ju närmare- 

17 Int.2 ah de tycker ja inte de märks (.) (faktiskt) 

18 Hodan:                    [a:h] tack så  

19    mycke 

20 Int. 1: *skratt*  

21 Hodan: ’ja pratar mycke när ja inte vill att de ska vara  

22    tyst’= 

23    *skratt* 

24 Hodan: då de (e) sådär 

Intervjuarna är, rimligt nog, intresserade av Hodans tidigare arbetslivserfaren-

het. Hodan är en av dem i klassen som har ett extrajobb. Vid tiden för intervjun 

är hon nyanställd på ett kafé i en för henne närliggande förort. Relativt ut-

förligt förklarar Hodan hur hon tror att både de andra anställda på kafét, 

hennes vänner, och människor som hon inte känner så väl skulle beskriva 

henne. Och beskrivningarna skiljer sig. Hon belyser därmed identiteters parti-

ella karaktär, även om hon själv tidigare förmedlat en tämligen fast syn på 

identitet (se 7.4; Bucholtz & Hall 2005). I det ena sammanhanget tror hon att 

hon uppfattas som positiv, i det andra som rolig och klantig och i det tredje 

som blyg. Det beror, som Hodan säger, på ”vem du går till” (rad 13–14). 

Intervjuare 2 påtalar att hen inte tycker att det märks att Hodan (enligt henne 

själv) skulle vara blyg (rad 17), vilket hon tar som en komplimang (rad 18–

19). Hon ”avslöjar” varför det inte märks; hon tycker inte om när det blir tyst 

(rad 21–22), vilket samtliga skrattar åt. 

En för Hodan möjligen ovanlig respons sker när intervjuare 1 frågar henne 

om var hon bor. 

Exempel 64 

1 Int. 1: var bor du 

2 Hodan: [hemförortens namn] 

3 Int. 1: ja 

4 Hodan: mm bor ja i 

5 Int. 1:        [har] (du) bott dä:r (.) hur länge 

6 Hodan: hela mitt liv 

7 Int. 1: ah 

8 Hodan:  hela mitt liv 

9 Int. 1: var i [Hodans hemförort] bor du 

10 Hodan: e:h exakt (de är) [gatunamn gatunamn i  

11    hemförorten]  

12    där bor ja 

13 Int. 1:  [okej ah] 

14 Hodan: ah 

15 Int. 1: härligt 

16 Hodan: mm de är bra 
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På frågan anger Hodan först sin hemförort. Den kanske något ovanliga 

responsen sker därefter när intervjuaren frågar var Hodan bor mer exakt, och 

sedan med emfas uttrycker att det är ”härligt” att Hodan bor där hon gör (rad 

15). Deltagarna upplever annars att deras hemförorter kan väcka negativa 

associationer, och att det på grund av det finns förortsinvånare som undviker 

att berätta var de bor. I samtalet instämmer Hodan i att hennes hemförort är 

ett bra ställe att bo på, dock inte med samma entusiastiska ton som intervjuaren 

(rad 16).  

Hemförorten kan associeras med familj, och familjen lyfts fram i ett av 

Hodans svar. 

Exempel 65 

1 Int. 2: va va motiverar dig här i livet 

2 Hodan: min familj 

3 Int. 2: ah 

4 Hodan: hundra procent (.) min pappa: min mamma: (.) ah de  

5    är dom som motive- eh om inte dom sa såhära kämpa  

6    innan när jag gick i ettan ja ville verkligen inte  

7    fortsätta i [gymnasie]linjen ja tänkte ah kanske de  

8    var för svårt (.) ja tänkte ah [ett annat gymnasie-  

9    program] kanske de ja borde va kanske (.) mer  

10    fokuserad i [det andra gymnasieprogrammet] men sen  

11    min pappa han sa han ba och min mamma och mina  

12    syskon också dom sa dom ba (.) e:h om du kan om vi  

13    har klarat all:a gick i [det program Hodan går] så  

14    dom ba= 

15 Int. 2: mm 

16 Hodan: om vi har klarat varför kan inte du 

17 Int. 2: mm 

18 Int. 1: mm 

19 Hodan: så de var nog min familj 

20 Int. 2: jättebra 

På frågan om vad som motiverar Hodan i livet svarar hon att det till ”hundra 

procent” är familjen (rad 2, 4). Kanske hade frågan kunnat tolkas annorlunda, 

mer framåtblickande och resulterat i svar som att komma in på en viss 

utbildning, social och ekonomisk framgång osv. Men Hodan tolkar frågan som 

vilka som har motiverat henne, och det finns ingen tvekan i hennes svar. 

Hennes mamma och pappa har uppmanat henne att kämpa och klara av det 

gymnasieprogram som Hodan snart tar studenten från och som hennes stora-

syskon har gått. Genom återgivet tal – ”om vi har klarat varför kan inte du” 

(rad 16) – förmedlar Hodan vilka skolrelaterade förväntningar familjen har. 

Och det kan tilläggas att hon lever upp till dem. Snart går hon ut det gymnasie-

program som hennes föräldrar har uppmanat henne att kämpa sig igenom med 

goda slutbetyg. Att lyfta fram familjen på det sätt Hodan gör stämmer med 

deltagarnas egen bild av sig själva som familjeorienterade (se vidare 8.1.5).  

Intervjuare 2 skämtar i anslutning till samtalssekvensen och säger att det ju 

är bra att ha förebilder på så nära håll. Själv hade hen Michael Jackson som 

avlägsen idol, en kommentar som får intervjuare 1 att skoja vidare om 

Beyoncé. Skämtsamheten är närvarande genom stora delar av intervjun. 
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Kanske är det den som gör att Hodan, tvärtemot den rekommendation som 

Maryam fick av barnvaktsrekryteraren, använder slang i exempel 66. 

Exempel 66 

1 Int. 1: tänker du mycke på framtiden 

2 Hodan: a:h faktiskt 

3 Int. 1:  [va tänker] du då  

4 Hodan: ja har sökt universitet å sånt 

5 Int. 1: ja 

6 Hodan: eh men: eh ja tänker också mycke om framtiden ja  

7    vet inte vad ja vill bli än=  

8 Int. 1: nej 

9 Hodan: så: de finns mycke ja vill uppleva mycke innan ja  

10    fokuserar på nåt= 

11 Int. 2: mm  

12 Hodan: än så ja tänker sådär kanske ja borde gå (i) di:t  

13    men samtidigt också ja vill gå di:t 

14 Int. 2: du vill testa dig fram (lite) ah 

15 Hodan:          [ja vill testa mig] fram till hitta  

16    de rätta:↑ (.) positionen= 

17 Int. 2: ah 

18 Int. 1: mm 

19 Hodan: för de blir bara dåligt om ja går dit å sen ja in- 

20    ser efter tre år abow ja gillar inte de här 

21 Int. 1: mm ja 

Hodan förklarar att hon inte vet vad hon vill göra i framtiden och att hon inte 

vill låsa sig vid något alternativ än. Samtidigt säger hon att hon har sökt uni-

versitetsutbildningar. Hon hakar på intervjuare 2 och konstaterar att hon vill 

testa sig fram till att hitta den rätta positionen (rad 15–16). Därefter motiverar 

hon sin öppna hållning inför framtiden, en motivering som får henne att låta 

mindre svävande (rad 19–20). Hon vill inte hasta in i något och efter tre år 

inse ”abow ja gillar inte de här” (rad 20). Hodans användning av det 

förortsförankrade slangordet abow – i ungefärlig betydelse oj, vad fan, skit – 

väcker ingen särskild respons hos intervjuarna. Vanligtvis sägs ordet med 

emfas, men i Hodans yttrande under intervjun är det diskret inkilat. Ingen 

reagerar hörbart och samtalet bara fortgår. Hennes användning av ”abow” 

aktualiserar betydelsen av intervjuarnas bakgrunder. För hade samma inslag 

av förortsslang förekommit om intervjuarna hade varit två vita personer i övre 

medelåldern?  

Har man inte intervjuarnas bakgrunder i åtanke blir det svårt att förklara 

varför Hodan över lag talar mindre standardnära under anställningsintervjun 

än under den muntliga gruppexaminationen som behandlats tidigare i kapitlet. 

I intervjun hörs till exempel flera avsteg från syntaktiska normer och, som 

sagts, även bruk av slang. Att Hodans tal inte genomgående framstår som så 

särskilt standardnära gör henne, i intervjuarnas öron, dock inte mindre anställ-

ningsbar. Hon erbjuds den betalda praktikplatsen och är upprymd och sprallig 

på vägen därifrån. Hon säger att hon ska ringa sin pappa som kommer att bli 

stolt. 
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Hodan framstår, som en lärare har uttryckt det, som ”socialt smidig”. När 

intervjuarna frågar hur hon mår svarar hon och bollar sedan tillbaka frågan. 

Hon visar också medvetenhet om vad hon ska säga för att presentera sig själv 

på ett för tjänsten fördelaktigt sätt, och det hon säger väcker ibland positiva 

skratt. Men i skenet av Maryams bakslag i arbetssökandet kan man ändå fråga 

sig varför Hodan vinner framgång. Hodan och Maryam har liknande bak-

grund, samma utbildning och ungefär lika stor arbetslivserfarenhet. Maryam 

har till och med lite större. Mina etnografiska iakttagelser visar också att deras 

tal heller inte skiljer sig avsevärt i mer formella sammanhang. Båda har en 

klar klang av förorten.  

Kanske ligger därför svaret hos mottagaren. I Hodans fall möts hon av 

personer på ett företag som frivilligt lägger tid och pengar på ungas karriär-

utveckling. Intervjuarna kan därigenom tänkas vara intresserade av, och bättre 

införstådda med, hur talet hos unga förortsbor kan låta. Möjligen kan ett sådant 

intresse och en sådan införståddhet minska risken för att talet ses ur ett brist-

perspektiv. Klangen skymmer, så att säga, kanske inte innehållet på det sätt 

den ibland annars kan göra i mer formella sammanhang (se Bijvoet 2018). 

Detta antagande stärks av att också Maryam, efter en anställningsintervju som 

inte finns ljudinspelad, senare erbjuds en praktikplats på företaget.  

Givetvis kan också andra utomspråkliga aspekter än mottagarnas (eventu-

ella) införståddhet med förortsrelaterad språklig variation ha betydelse. Hodan 

söker till exempel en praktik, Maryam en timanställning inom barnpassning. 

Den målgrupp mot vilken de två aktuella verksamheterna riktar sig skiljer sig 

likaså. Under anställningsintervjun kan Hodan också referera till en av sina 

föräldrar, som är verksam i samma bransch som företaget. Även om inte före-

tagets urval vilar på familjemeriter gör det att Hodan kan visa sig initierad. 

Maryam kan inte riktigt göra motsvarande under sin intervju för barnvakts-

jobbet, även om hennes stora vana av att ta hand om sina småsyskon borde 

kunna fungera som en merit.  

Kanske kan dessa skillnader i utomspråkliga aspekter hjälpa till att förklara 

hur liknande språkliga resurser i det ena fallet friar och i det andra fallet fäller 

den sökande. I Maryams fall kan de möjligen också förklara hur rekryterings-

förfarandet på barnvaktsförmedlingen och det på företaget som engagerar sig 

i ungas karriärutveckling kan ge så olika utslag; ett blankt nej från den första 

blir till ett välkomnande ja från den andra. 

7.7 Sammanfattning 

I kapitlet behandlas ett antal situationer där deltagarnas språkliga resurser sätts 

på prov. Muntliga redovisningar i skolan och situationer kopplade till arbets-

livet utgör det huvudsakliga underlaget för analysen. Ett genomgående 

mönster, som också kommenterats i föregående kapitel, är att förortsklangen 

består oavsett kontextuella faktorer som plats och deltagare. Det blir bland 
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annat tydligt i det att deltagaren Hodan använder förortssvenska, med något 

inslag av slang, under en arbetsintervju. Kapitlet behandlar också att 

förortsklangen (och eventuellt slangen) kan inverka negativt på deltagarnas 

möjligheter att få jobb. 
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8. Förorten – mer än språk 

I följande kapitel – som fokuserar på frågeställning 2 om deltagarnas position-

ering i relation till majoritetssamhället och särskilt till majoritetsunga – 

utforskas hur studiens deltagare gör förort genom att använda såväl inom- som 

utomspråkliga resurser. Med göra förort menar jag hur olika resurser används 

för att skapa förortsförankring och ett vi. Görandet sker inte i ett vakuum, 

varför också utifrånkommandes interaktiva positionering blir relevant att 

uppmärksamma. Eckert (1989) uppmärksammade tidigt i sitt studium av 

ungdomsgrupper att till exempel klädstil spelar en viktig roll, och att stilen 

kan korrelera med vissa sätt att tala. Opsahl och Røyneland (2016:46) påpekar 

också att det i studiet av förortsförankrat tal kan vara relevant att ta hänsyn till 

resurser utöver endast talspråk (se även Quist 2012). En sådan hänsyn ger, 

som jag ser det, en kontextuell ram för talspråket och gör den språkliga posit-

ioneringen mer förståelig. I föreliggande kapitel ligger därför fokus huvud-

sakligen på utomspråkliga resurser, och innehållet rör sig således bortom 

talspråket.  

Identitetsskapande genom indexering blir, vid sidan av likhets- och skill-

nadsgörande, aktuellt för min analys (se Bucholtz & Hall 2005). Den mång-

språkiga förorten framställs av deltagarna som ”något eget”, och vad detta 

”egna” upplevs bestå i behandlas i kapitlet. För att förstå deltagarnas livs-

världar bättre är det exempelvis relevant att greppa att saker som att lägga stor 

vikt vid religion och familj och att chilla utomhus på en bänk uppfattas som 

förortsindexerat (se 8.1.2). Att som Hevin nedan bära en huvtröja i velour-

liknande material gör det likaså, men då kanske på en mer uppsluppen nivå 

(se 8.1).  

8.1 ”Så jävla orten” – om skillnadsgörande och likhets-
skapande 

Förorten görs ofta, som tidigare berörts, genom att den kontrasteras mot någon 

eller något. Någon är vanligen en ung, företrädesvis vit person utan förorts-

bakgrund, en så kallad ”svensk” – för att använda deltagarnas terminologi. Det 

är i jämförelse med någons språk, klädstil och förmodade levnadsvanor som 

förorten framställs som ”något eget”, som alla deltagare identifierar sig med i 

högre eller lägre grad (jfr 6.4). Förorten är, enligt deltagarna, ”något eget” när 
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det kommer till exempelvis språkliga och sociala praktiker och graden av 

religiös utövning. På grund av den rasism, den islamofobi och den allmänna 

skepsis som de och andra i deras närhet kan möta i majoritetssamhället utgör 

förorten – det egna – ett förhållandevis tryggt rum (se även 3.9).  

Förorten utgör plats, hembygd eller ställe, om man så vill, för deltagarna 

(se 3.9). De pekar på saker som de gillar och ogillar med den, och de driver 

med varandras iscensättning – eller görande – av en förortstillhörighet. Det 

märks bland annat vid ett tillfälle när Aisha, Asel, Hevin, Muna och Salma 

sitter i ett grupprum för att arbeta med ett podcast-avsnitt som ska handla om 

deras uppväxter. Aisha och Asel har gått på samma förskola, och Asel minns 

Aisha som ledsen. ”Nu: ja tänker inte så”, påpekar hon när Aisha skrattande 

börjar försvara sig mot Asels bild av henne som barn. Gruppen samlas någon 

gång i veckan för att arbeta med sin podd, men samtalsämnena sträcker sig 

ofta utanför den. Som i exempel 67 nedan där Aisha uppmärksammar Hevins 

kläder. Hevin bär en svart huvtröja i velourliknande tyg med ett väl synligt 

Armanimärke, och Aisha kommenterar att tröjan, eller koftan67 som hon säger, 

är ”så jävla orten”. 

Exempel 67 

1 Aisha: de hä:r den där koftan de(n) (e) så jävla orten 

2 Asel: *skratt* de(n) där  

3 Aisha: mm 

4 Asel: hela Hevin är så jävla ’orten kolla på henne’ 

Asels efterföljande kommentar ”hela Hevin är så jävla orten” (rad 4) är 

framförd på ett retsamt, vänskapligt sätt. Asel och Hevin är nära kompisar. 

Den korta samtalssekvensen går alltså från att handla om Hevins tröja till att 

omfatta hela hennes uppenbarelse. Vad som avses med ”hela” går dock inte 

riktigt att fastställa. Men utöver kläderna tar Asel möjligen fasta på Hevins 

språkanvändning och att hon kör en BMW – en enligt deltagarna populär och 

statushöjande bil med vissa förortskonnotationer. Asels skämtsamma kom-

mentar visar, oavsett vad som innefattas i hela, att man inte bara kan göra 

förort, man kan också vara förort (jfr 7.5).  

En annan förekommande formulering som visar på detsamma är ”att vara 

gata” i uttryck som ”han är så gata”. Gatan – det offentliga rum där människor 

umgås och allehanda aktiviteter pågår – fungerar som en metonymi för hela 

förorten. ”Att vara gata” inkluderar, liksom uttrycket att ”vara förort”, ett 

synligt och hörbart nyttjande av förortsindexerade resurser. Deltagarna 

antyder emellertid att uttrycken inte är helt utbytbara, då ”att vara gata” oftare 

                               
67 Att Aisha säger koftan, och inte till exempel tröjan, kan kanske förvåna och upplevas som 
lite gammaldags i det ungdomliga sammanhanget. Ordet kofta förekommer dock även i hiphop-
låtar av de två förortsförankrade artisterna: Z.E (i låten GFLOW från 2020) och 1.Cuz (i Länge 
leve vi från samma år). Dessa artister vill troligen uppfattas som allt annat än gammaldags. Vad 
Aishas användning av ordet kofta indexerar i förortskontext blir därför osäkert, och i materialet 
förekommer det endast en gång. Tröja/hoodie används normalt annars för att beteckna den typ 
av plagg Hevin bär.  
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hänvisar till kriminell aktivitet.68 Betydelseskillnaden till trots förmedlar båda 

uttrycken att man kan förkroppsliga förorten och bli den genom att använda 

vissa resurser.  

8.1.2  Förortens innergård  

Ett av de många tillfällen då deltagarna lyfter fram förmodade eller upplevda 

skillnader mellan dem själva och så kallade ”svenskar” är när Amina, Deniz, 

Gabriella, Maryam, Natalie och jag sitter på ett kafé i en av Stockholms inre 

stadsdelar. Jag tog först med dem till ett litet konditori, men där kände de sig 

obekväma. Så i stället slår vi oss ner på ett större kafé, vars entré är försedd 

med en logotype från en välkänd multinationell kedja. Genom den ordväxling 

som föregår bytet av fikaställe framkommer tydligt att platser – liksom språk, 

klädstilar, musikpreferenser osv. – indexeras. Mitt förslag på fikaställe index-

erar till exempel ”svenskhet”, vuxenhet och ekonomisk stabilitet, medan deras 

präglas av större mångfald, ungdomlighet och med sina halverade priser också 

en bredare ekonomisk tillgänglighet.69  

På deltagarnas önskan slår vi oss alltså ner i den ungdomligare miljön. 

Samtalet flyter som vanligt snabbt och taltempot är generellt rappt. Efter att 

ha pratat om slangord – exempelvis gäcda (fest från somaliska) och miskin 

(stackare/fattig från arabiska/somaliska) – som enligt deltagarnas karaktär-

iserar förortsindexerat tal, försöker jag styra in samtalet på andra inom- och 

utomspråkliga aspekter som kan indexera förortsförankring. Gabriella berättar 

då om när hon var på skolresa utomlands tillsammans med några major-

itetselever.  

Exempel 68 

1 Gabriella: man märker också sk:illnaden mellan oss och dom  

2    till exempel↑ ja du vet när ja åkte ja åkte ju med  

3    två asså ºsvenska tjejerº å ja ja vet (de) efter  

4    att ja har hängt med de här tjejerna= 

5 Maryam: mhm 

6 Gabriella: de kändes så: konstigt när ja var med dom asså de  

7    första dom frågade mig va såhär dricker du sen ja  

8    va såhär= 

                               
68 Den innebörden uttrycks också mycket tydligt hos till exempel den förortsförankrade rapp-
aren Z.E i låten Låter B Hänga från år 2020. 
69 Deltagarna skulle dock i den aktuella situationen inte ha hindrats av en eventuell begränsad 
ekonomi, eftersom jag bjöd dem. De uttryckte ändå att det var ”totalt onödigt” att betala så 
mycket för en kanelbulle. Att bjuda forskningsdeltagare på saker är inte helt oproblematiskt. 
Jag gjorde övervägandet att om det var jag som initierade en träff utanför skolan var det jag 
som betalade; det skulle inte kosta deltagarna något att medverka i projektet. Jag bjöd dem 
däremot aldrig om det var jag som hakade på dem under någon aktivitet utanför skolan. De fem 
tillfällen då deltagarna bjöds på fika var förlagda sent under projektet, och utgjorde därmed 
inget motiv för dem att medverka i projektet i stort. Jag ser därför inte att min för deltagarna 
uttalade regel om att bjuda dem under aktiviteter som initierats av mig som ett äventyrande av 
forskningsprincipen om frivillighet. I övrigt fick inte deltagarna någon ersättning för sin med-
verkan. 
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9 Deniz: nä 

10 Gabriella: ja ba ja ba nej dom ba röker du sen ja va såhär ja  

11    ba nej= 

12 Deniz: e:h 

13    *skratt*  

14 Gabriella: direkt direkt ja va såhär nej= 

15 Deniz:       [mm] 

16 Gabriella:  dom va såhär aha (.) X å sen du vet när vi var där  
17    i [skolresedestinationen] asså= 

18 Deniz:                  [de e]=  

19 Gabriella:  ja hängde ju med min tjej= 
20 Deniz: [andra andra konversationer] 

21 Gabriella: dom dom gick dom dricker vi:n å såna där grejer de  

22    va såhär fancy ställe ja ka- asså 

23 Deniz:                   [vet du (.) vi] snackade om de  

24    här med (tje-) dom vet inte hur det är= 

25 Gabriella:  [harklar]  
26 Deniz: att ba chilla i en bä:nk med= 

27 Gabriella:          [bara chilla](.) exa:kt= 

28 Deniz: med en festi:s dom vet inte↑ dom där känslan↑= 

29 Gabriella:                                           [dom] vet  
30    inte asså de såhär= 

31 Maryam: power king [energidrycksmärke] 

32 Gabriella: de går ut på fika↑ de såhär vi:n= 

33 Deniz:              [ah de där är känsla] 

34 Maryam: mhm 

35 Gabriella: vi såhär vi går till Donken eller vi går u:t 

Indelningen i vi med förortsbakgrund och dom utan är grundläggande för 

Gabriellas berättelse, och den ges stor betydelse. Hon beskriver att umgänges-

formerna och de platser man väljer att besöka skiljer sig beroende på vilken 

bakgrund man har. Under den skolresa hon redogör för umgicks hon med ”sin 

tjej”, det vill säga den tjej från värdlandet som hon blev hopparad med och 

bodde hos under vistelsen (rad 19). Majoritetseleverna, däremot, gick enligt 

Gabriella till någon bar och drack vin (rad 21).  

Till en början rör samtalet just de ”svenska” ungdomar som Gabriella har 

kommit i kontakt med under resan. Men snart hamnar samtalet på en mer 

generell nivå, och kategorin ”dom” pekar då mot ”svenska” ungdomar som 

grupp. Deniz kommentar om att hon har pratat om det här tidigare utgör skiftet 

(rad 23–24). När Gabriella i slutet av exemplet säger ”de [majoritetsung-

domar] går ut på fika↑ de såhär vi:n” (rad 32), pratar hon således inte längre 

om de enskilda majoritetseleverna från skolresan, utan om ”svenska” ung-

domar i stort.  

Att hon associerar att gå ut och ta en fika med ”svenskhet” kan upplevas 

som motsägelsefullt, eftersom hon och hennes kamrater ju faktiskt sitter på ett 

kafé i den stund hon säger det. Men att besöka kaféer är inget deltagarna gör 

regelbundet, och när det sker är kafét oftast placerat i någon shoppinggalleria 

i stadens utkant. Med tanke på att kafémiljöer indexeras kan de ställen dit 

majoritetsungdomar antas gå, och de ställen dit deltagarna själva eventuellt 

går, dessutom laddas med olika innebörder. Att besöka ett innerstadskonditori 

är, utifrån deltagarnas reaktion på mitt förslag på fikaställe, till exempel inte 

detsamma som att besöka ett fik som ingår i en multinationell kedja. Dessutom 
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är det jag som har initierat dagens träff – som i teorin är tänkt att bli ett 

semistrukturerat fokusgruppsamtal, men i praktiken är mindre strukturerat än 

så. 

Förskjutningen från individ- till gruppnivå leder till att ”svenska” ung-

domar över lag antas dricka alkohol. Deltagarna själva, däremot, dricker Festis 

och energidryck – vissa av dem regelbundet (rad 28, 31). Flertalet av deltagar-

na utövar, som tidigare nämnts, islam och avstår från alkohol av (bland annat) 

religiösa skäl. Gabriella som är kristen dricker, som framgår av exemplet, inte 

heller. Alkohol associeras i stället med unga ”svenskar” utan förortsbakgrund, 

som går till något ”fancy ställe” (rad 21–22). De själva går till Donken (Mc-

Donalds’) eller så går de ut (rad 35), och då inte i betydelsen ”ut på krogen”. 

Att gå ut innebär för deltagarna att samlas utomhus på någon innergård i hem-

förorten, prata, lyssna på musik på telefonen och inta alkoholfria drycker. 

Deniz säger med något längtansfullt i rösten: ”att bara chilla i bä:nk […] med 

en festi:s dom [majoritetsungdomar] vet inte↑ dom där känslan↑” (rad 26, 28). 

Känslan framställs härigenom som förortspatenterad, som något bara en in-

vigd kan förstå.  

Av utifrånkommande ses ibland trångboddheten i förortsområden som en 

anledning till varför ungdomar umgås på förortens innergårdar i stället för 

hemma hos varandra (se även 5.3.1). Brist på fritidsgårdar eller andra ställen 

där ungdomar kan vara, utan att det krävs större monetära medel, ses som en 

annan. Trångboddhet och brist på gemensamma aktivitetsytor är två rimliga 

förklaringar till varför unga befolkar förortens innergårdar. Men dessa förklar-

ingar fångar inte den affektiva dimension som Deniz relevantgör. Att förortens 

innergård kan bli till ens egen trädgård är möjligen lite svårt att greppa för 

utifrånkommande. Men när det gäller att känna tillhörighet till en plats verkar 

lite grönska inklämd mellan betong fylla samma funktion som exempelvis 

verandor, hammockar och äppelträd gör för socioekonomiskt överordnade 

grupper. 

Den känsla och den kärlek som framkommer i deltagarnas beskrivningar 

verkar göra avtryck på deras estetiska preferenser. När vi till exempel passerar 

några äldre trävillor som ligger längs vägen mellan stationen och skolan, tittar 

Diana på ett ljusgrönt trähus och säger: ”vem vill bo i ett hundra år gammalt 

hus”. Någon annan lägger in ett bekräftande ”mm”. Jag frågar hur Diana själv 

vill bo. ”I ett nytt hus”, blir det snabba svaret. Sedan undrar jag vad hon tycker 

om utseendet på sin hemförort – en förort som ur majoritetssamhällessynpunkt 

nog inte betraktas som något arkitektoniskt föredöme. Diana säger att förorten 

är finare än ”de hä:r” och tittar sig samtidigt runt med skeptisk blick.  

Min reaktion blir ett neutralt okej. Men jag är ändå, under ytan, något 

förundrad över de stora skillnader som finns i den informella men ständigt 

pågående arkitekturtävlingen, där motsatspar som nytt–gammalt, fint–fult, 
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påkostat–billigt osv. förekommer som betygskriterier.70 Områden, och de 

livsstilar som anses utmärka (eller utmärker) dem, är således högt indexerade. 

För att inte råka säga något allmänt ogenomtänkt i min förundran över hur 

differentierad smakfrågan är förblir jag tyst en stund. Diana släpper dock inte 

ämnet, utan tittar på mig och frågar vad jag tror att husen längs gatan kostar. 

”Minst femton eller så”, säger jag och tänker att min gissning är snålt tilltagen. 

”Vad då femton”, undrar Diana. ”Miljo:ner”, förtydligar jag. En förbluffad 

Diana reagerar då med: ”shit asså (.) vilka sju:ka människor som bor här”.71  

8.1.3 Klass är också kultur 

”Wallah han va som oss”, utropar Anto om Zlatan Ibrahimović när klassen har 

sva-lektion och ska skriva ett referat om klassamhället utifrån artikeln ”Den 

nya klassdebatten” av Thomas Lerner ur Dagens nyheter 2012-06-19 samt en 

text ur Zlatan Ibrahimović biografi som berättats för David Lagercrantz (se 

vidare 8.7). Den senare texten handlar om Ibrahimovićs skoltid på en av 

Malmös statusfyllda innerstadsskolor och den krock han upplevde på grund 

av sin Rosengårdsbakgrund. Referatet ska, som brukligt, inte innehålla några 

egna tankar och åsikter, utan deltagarna ska sakligt återge innehållet i de två 

texterna. 

Som jag uppfattar det föregås inte referatskrivandet av någon mer allmän 

diskussion om klass som tillvaratar deltagarnas egna erfarenheter av att leva i 

ett underordnat område och komma till en skola i ett överordnat område. Men 

Aida och Sara diskuterar sig fram till ett eget exempel, och exemplet utgör ett 

av väldigt få tillfällen då klass nämns explicit. 

Exempel 69 
1 Aida: klasskillnader har funnits 

2 Sara:                   [funnits] asså (.) länge: typ hur  

3    ska vi säga # de har funnits över alla (.) ’år’  

4    (.) förstår du va ja menar asså 

5 Minna: [parallellt tal] 

6 Aida:        [a:h] ja fattar↑ 

7 Sara: de va som förr förut man tänker om man säger X= 

8 Aida:         [ah] 

9    man tänker som förut 

10 Aida: ekonomi:n å sånt här men dom här dom snackar om kult-  

                               
70 Ett exempel på hur åsikter om arkitektur kan ges ideologisk laddning är Arkitekturuppropet 
(http://www.arkitekturupproret.se/om-au/om-au/). Arkitekturuppropet beskriver sig själva som 
”en ideologiskt obunden ideell folkrörelse som arbetar för vackrare arkitektur, trivsammare 
städer och mänskligare boendemiljöer”, och utser bland annat Sveriges ”vackraste” respektive 
”fulaste” stad. Uppropet har emellertid anklagats för att vara elitistiskt, osympatiskt och för att 
framhålla förträffligheten hos äldre, traditionella kulturmiljöer i stället för att se det värdefulla 
i restaurerade industristäder. Utnämnandet av Borlänge som fulaste stad skapade till exempel 
debatt i dt (Dalarnas Tidningar) (2018–2020), och den Borlängebaserade musikern Gustaf 
Norén menade till och med att uppropets ideologi vilar på rasbiologisk grund (Häggström 
2018). 
71 För en diskussion om smakriktningars differentiering utifrån klass, se Bourdieu 1984. 

http://www.arkitekturupproret.se/om-au/om-au/
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11    ah ehm: 

12 Sara:   [dom] snackar om m- pengar å sånt man snackar om  

13    pengar 

14 Aida: ah men de e också: kultu:r och hur dom har växt upp  

15    (.) att e:h (.) såhära du ve- jag sa till Gabriella  

16    exempel såhära som vi: och eleverna på [skolans namn]=  

17 Sara: ah exakt 

18 Aida: vi kommer aldrig känna såhär att vi tillhör samma  

19    grupp= 

20 Sara: [ah] de har funnits hela (.) (tiden) 

21 Aida:      [för vi] vi växte inte upp 

22    på samma sätt  

Sara försöker sig på en inledning på temat klasskillnader och är inne på att 

skillnaderna har funnits länge (rad 2–3). Aida ger till en början mest samtals-

stöd, men från rad 10 och framåt argumenterar hon för att klass inte endast 

handlar om ekonomiska tillgångar, utan även om kultur. Sara hakar på. Aida 

refererar därefter till ett samtal hon har haft med Gabriella, där de har pratat 

om – eller Aida snarare har sagt till Gabriella – att deras skolklass och andra 

elever på den nya skolan aldrig kommer att känna att de tillhör samma grupp, 

eftersom de inte växte upp på samma sätt (rad 18–19, 21–22). 

Liksom i diskussionen om språklig anpassning, som återgavs i förra 

kapitlet (se 7.4), förväntas eleverna behandla ett för dem aktuellt och kanske 

brännande ämne på ett distanserat sätt. Detta kan diskuteras i termer av 

symboliskt våld, alltså i detta fall att en överordnad institution i form av skolan 

påtvingar elever vissa tankesätt och analysmodeller utan att beakta elevernas 

egna erfarenheter och ge dessa erfarenheter utrymme i klassrummet (se även 

3.10). Men skoluppgiften kan också ses som en ambition att ge eleverna en 

chans att arbeta med ett ämne som relaterar till deras egen vardag. Deniz 

tycker exempelvis att referatskrivandet blir intressantare för att texterna 

handlar om något hon kan relatera till. 

Isse hanterar uppgiften genom att, troligen, ironisera över förortens villkor. 

På inspelningen hörs han ensam säga: ”Rosengård ett riktigt utsatt område” 

och jag kan se att han samtidigt ler snett. Med sin kommentar antar han ett 

utifrånperspektiv på både Rosengårds och sin hemförorts status och förhållan-

den, vilka liknar Rosengårds. Man kan därmed säga att han förhåller sig lite 

distanserad och också initierad i relation till texten om Ibrahimović. Han 

relevantgör uppgiften på sitt sätt, men kanske inte enligt uppgiftsbeskriv-

ningen. Det gör däremot Aida och Sara som konkretiserar uppgiften genom 

att relatera till sin egen klassmässigt stratifierade skolvardag. 

8.1.4 ”Fint å rent” 

Maryam fäller en illustrerande kommentar när hon, Hodan och jag fikar till-

sammans i innerstan. Till skillnad från dem har jag bott i mer eller mindre 

överordnade områden under uppväxten, och de frågar därför vilka skillnader 

jag har uppmärksammat mellan områden som kallas förorter och områden som 
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inte gör det. Jag säger kort att det alltid är människor ute i den förort där jag 

bor – människor som umgås och är i rörelse. Så har det inte riktigt varit i de 

områden där jag tidigare har bott. Detta är, känner jag, en skillnad som är 

relativt ”ofarlig” att lyfta; den upplevs förhoppningsvis inte som direkt 

essentialiserande eller värderande. 

Maryam och Hodan uppfattar emellertid att det ligger en starkt positiv 

värdering i min iakttagelse. Maryam stärks till exempel i sin övertygelse om 

att folk i förorten har förstått vad som är viktigt: social samvaro. Hon menar 

att invånarna i ”svenska” områden endast bryr sig om att ”de ska va rent (.) 

*fint* å rent (.) de ska va lugnt”. Hon uttalar fint med frikativt i, ett ljud hon 

annars mycket sällan använder. Därigenom framgår att hennes indexikala 

medvetenhet rymmer kunskap om den koppling som ofta görs mellan frikativa 

i-ljud och samhällelig överordning (se 3.3). Hennes stilisering ger också 

yttrandet en ironisk klang, och signalerar därigenom ett avståndstagande från 

personer som antas värdera ordning och lugn högre än social samvaro. 

Båda är av åsikten att det är positivt att förortens utomhusytor är sociala 

platser. De förmedlar – vilket jag redan har berört – att den kollektiva, och för 

dem ofta spontana, rörligheten inom förorten är något som utmärker områd-

ena. I en beskrivning av förortens sociala samvaro förmedlar Maryam samma 

känsla som Deniz i exempel 68 ovan, med skillnaden att Maryams beskrivning 

blir mer detaljerad. 

Exempel 70 

1 Maryam: asså att gå till [hemförorten] du ser såhär du kan  

2    bara chilla nånstans såhära *ah vad händer* du ser  

3    alla dina vänne:r↑ köper pipa:s energidryck och  

4    äter chips å sånt där (.)ni chilla:r tar prome- 

5    nade:r↑ du ser (ju) barn som leker på (gå-) asså de  

6    e känsla 

I ännu ett samtal dyker alltså energidrycken upp. Dricks den till pipas – oskalat 

solrosfrö – hamnar förortsindexeringen på hög nivå. Skalen spottas ut och 

ligger ofta spridda kring de bord ungdomarna har suttit vid. ”Det e inte skräp 

de (e) fågelmat”, säger Maryam glatt när jag skämtsamt kommenterar mäng-

den skal.  

Tonen blir skämtsam även när Deniz och Latife berör den positiva känsla 

innergårdgemenskapen ger. Latife berättar att de har sina favoritgårdar. En 

gård där det finns bra bord, där inte någon i sällskapet bor direkt i närheten 

och där få så kallade ”svenskar” bor uppfyller kriterierna för en bra gård. Det 

sista kriteriet kan kanske upplevas som anmärkningsvärt – och till och med 

som ett uttryck för så kallad ”omvänd rasism” av dem som förbiser rasismens 

maktdimension (se även 7.5). Latife ger dock uttryck för pragmatism. Hennes 

erfarenhet är nämligen att ”svenskar” – som enligt Latifes definition utgör en 

minoritet i hennes hemförort – är mer benägna att klaga på ungdomars närvaro 

och eventuella ljudlighet.  
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Huruvida ”majoritetssvenskar” som bor i förortsområden faktiskt är mer 

benägna att framföra klagomål på ungdomarnas närvaro i det offentliga 

rummet går inte att säga. Men det går däremot att säga att en del deltagare 

känner en anspänning, och ibland nästan en vaksamhet, inför och under möten 

med ”svenskar”. Aisha berättar exempelvis om när hon flyttade från en förort 

till en annan och hur den nya förorten upplevdes som något ”he:lt annat”. För 

första gången fick hon en granne med namnet Andersson72, som dessutom 

hade hund. Det kändes främmande för Aisha som aldrig tidigare hade bott 

granne med en ”svensk”, och inte heller stött på någon hund i trappuppgången. 

I början gjorde därför hennes ”svenska” granne henne nervös. Hon var osäker 

på vad hon skulle prata med grannen om och hur hon skulle prata. Hon var 

också osäker på vad grannen skulle tänka om hennes muslimska klädsel.  

Aishas osäkerhet kan beskrivas som minoritetsstress (minority stress, Mey-

er 2003). Minoritetsstress betecknar den känsla som kan uppkomma ur en 

stigmatiserad minoritetsposition. Alla människor, oavsett bakgrund och sam-

manhang, känner förvisso stress. Men personer i en stigmatiserad position 

kan, utöver den generella stress som alla kan uppleva, leva med en särskild 

anspänning på grund av den underordnade position de befinner sig i. Minor-

itetsstress blir därför ”additive to general stressors” (s. 676). Den är alltigenom 

socialt grundad och inbäddad i sociala och kulturella strukturer och samhälls-

institutioner. Meyer beskriver den som kronisk, då de kulturella och sociala 

strukturer som ger upphov till känslan av minoritetsstress är (eller upplevs 

som) relativt stabila. 

I Aishas fall har minoritetsstressen lett till ett undvikande av vissa platser 

och personer. Hon går exempelvis inte ner till centrum i sin nya förort, för där 

sitter ”svenska fyllegubbar” som kan säga n-ordet till henne eller kommentera 

hennes slöja. Det har aldrig hänt henne själv, och kanske beror det på att hon 

undviker att vistas i centrum, tänker hon. Vittnesbörd från personer som har 

drabbats av rasism och islamofobi, i form av verbala kränkningar och hot, 

utgör Aishas skäl att ändå välja en omväg.  

Lägger man samman deltagarnas iakttagelser kan man se att de är medvetna 

om platsers olika indexering, och att de tydligt föredrar förorten framför andra 

ställen såsom innerstan, skolan och i Aishas fall centrum i hennes nya bostads-

område. Ur ett bourdieuskt perspektiv (se 3.7.1) kan man även se att de visar 

medvetenhet om att det som utgör symboliskt kapital för en grupp inte behöver 

göra det för en annan. I sina diskussioner om till exempel alkohol- och 

energidryckskonsumtion, innergårdshäng osv. visar de helt enkelt en känslig-

het inför vad som tillskrivs värde av vem. Alkoholdrickande, exempelvis, 

indexerar en typ av ”svenskhet” som deltagarna upplever att de inte innefattas 

i. Det symboliska kapital som delar av majoritetssamhället tillskriver känne-

domen om och konsumtionen av vin erkänns sålunda inte av deltagarna 

                               
72 Namnet är fingerat. Ett traditionellt ”svenskklingande” namn har bytts ut mot ett annat tradit-
ionellt ”svenskklingande” namn. 
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(Silverstein 2004). De värderar i stället sin egen praktik – att sitta utomhus 

tillsammans och dricka icke-alkoholhaltiga drycker eller besöka en ham-

burgerrestaurang. På det sätt konsumtionen av dyra viner indexerar att en 

majoritetsperson är initierad och uppbär status (alternativt söker status), 

indexerar innergårdshänget detsamma, fast i en annan kontext. Innergårds-

hänget visar att du är upptagen i ett kompisgäng, med andra ord initierad, samt 

införstådd med en praktik som tillskrivs ett högt värde bland förortens unga. 

8.1.5 ”Old school”  

Utöver skillnader i dryckesintag och val av umgängesform betonar deltagarna 

att de är mer familjeorienterade än ”svenska”, sekulära personer. Familj 

kopplas till kultur, religion och tradition. De deltagare som delar med sig av 

sina framtida familjeplaner säger att den person de gifter sig med ska ha 

samma religion som dem själva, men inte nödvändigtvis samma etnicitet. 

Gabriella motiverar varför hennes framtida man ska vara kristen med ”yani 

man gifter sig me he:la familjen (.) då de viktigt man går i kyrkan tillsam-

ma:ns↑ firar samma sake:r↑ uppfostrar ba:rnen↑”. Att en framtida partner ska 

ha samma religion, och därutöver att sex anses höra äktenskapet till, kan 

kanske uppfattas som begränsande ur ett ”majoritetssvensk” perspektiv. Jag 

får emellertid intrycket att deltagarna upplever att deras framtidsplaner 

genomsyras av en frivillighet. I några av de situationer där de liksom kommer 

på sig själva med att argumentera utifrån normer som de vet kan väcka 

reaktioner i majoritetssamhället betonar de att de vill följa dessa normer och 

att de har ett fritt val. 

Existensen av sann fri vilja kan dock ifrågasättas, och har så rikligt gjorts. 

Läraren Jonas gör det till exempel i den intervju jag håller med honom ett 

drygt år efter fältarbetets avslutande. Han ser att deltagarna gärna vill fram-

ställa sig som självständiga subjekt i förhållande till föräldrar, andra ungdoms-

grupper och till majoritetssamhället i stort, men att de går lika mycket bet på 

det som alla andra. Den frivillighet som bland andra studiens deltagare skattar 

så högt, framställs i Jonas berättelse således som reglerad. 

Under projektets deltagande observationer i klassrummet lyfter endast en 

lärare, Jonas, att normer kan vara tvingande och att allas livsval inte bygger 

på frivillighet. Aida reagerar på Jonas formulering och säger ”om man kan 

göra val↑ är man inte fri då”. Jonas förklarar att det som vi kallar för val oftast 

är påverkade, och ibland hårt styrda, av någon annan. Som jag förstår Jonas 

resonerar han kring livsval på ungefärligen samma sätt som jag resonerar 

kring språkliga val; ordet val kan alltid sättas inom citattecken (se 3.3). 

Jonas går, efter den korta diskussionen om ”den fria viljan”, vidare med att 

säga att det är förbjudet att förtrycka och begränsa sina barn och ger klassen 

kontaktuppgifter till Origo som arbetar mot våld i namn av heder. Han berättar 

sedan om Pela Atroshi, som mördades av sin pappa och två farbröder, och 

Fadime Şahindal som mördades av sin far. Några i klassen har hört talas om 
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mordet på Fadime, men ingen har hört om det på Pela. Tysta och med allvar-

liga ansikten lyssnar de på det Jonas berättar.  

Maryam säger efteråt att det är ”sju:kt ovanligt” att föräldrar förtrycker sina 

barn. Men om en av hundra ungdomar är drabbad är det värt att berätta om 

hedersförtryck för alla, för på så sätt kan kanske den hundrade ungdomen få 

hjälp. Också Aida är inne på att hedersförtryck är rätt ovanligt och dessutom 

på att media ger en skev bild av ”invandrartjejers” situation. Hon uttrycker 

med bestämdhet att ”dom där programme:n↑”, och syftar då specifikt på en 

reportageserie i SVT:s Uppdrag granskning om hedersförtryck och -våld,73 

inte kan tillämpas på alla. Amina säger i sin tur att tv-reportagen om tjejer som 

gifts bort ger fel bild av ”invandrare”. Ingen av dem ifrågasätter att våld i 

namn av heder förekommer, utan pekar alltså på att det ges oproportionellt 

stort utrymme i media på bekostnad av andra, positivare berättelser om för-

ortstjejer. 

Det deltagarna uttrycker är att det finns brister i både kvantitet och kvalitet 

i medias rapportering om förortsförankrade tjejer. För det första upplever de 

att de osynliggörs av medierna. För det andra upplever de att när väl tjejer med 

förortsbakgrund synliggörs lyfts fel saker fram – saker som stärker narrativet 

om ”förortstjejen som förtryckt”. När de själva får välja lyfter de i stället över-

vägande positiva aspekter av att vara tjej och bo i en förort. Och de före-

kommande negativa inslagen framställs sällan som självgenererade, utan som 

resultatet av förortens underordning i relation till överordnade områden samt 

en orättvisande mediabild.  

Som utifrånkommande forskare med majoritetstillhörighet känns risken för 

andrafiering överhängande i beskrivningen av de normer som deltagarna för-

håller sig till och hur frivilligt de gör det. Men under fältarbetet fick jag i vilket 

fall inga indikationer på att de relationsmönster deltagarna förhöll sig till 

upplevdes som tvingande. Om det hade varit annorlunda, och jag hade följt 

sekulära majoritetstjejer i ett överordnat område, skulle den fria viljan kanske 

inte ens ha kommenterats – inte av mig och inte av läraren. Men att jag här 

känner mig tvungen att göra det handlar om att jag måste förhålla mig till ”big 

things” (se även 3.5), det vill säga till det faktum att bakgrund, livsåskådning, 

ekonomisk situation osv. påverkar hur fri du uppfattas vara av andra. Och i 

narrativet om ”förortstjejen” är just ofrihet ett huvudinslag (se 5.3.1). 

Deltagarna tycker rent av illa om narrativet ”förortstjejen som förtryckt”, 

och verkar inte riktig anlägga samma perspektiv som Jonas på att frivillighet 

är ett relativt begrepp. Det finns, som jag uppfattar det, en dualitet i deras 

positionering. Å ena sidan kan de uppmärksamma till exempel rasistiska 

strukturer, white privilege och majoritetssamhällets nedvärdering av förorten. 

Å andra sidan verkar behovet av att hävda sin autonomi i relation till för-

tryckande och bromsande strukturer vara stort. Det tycks helt enkelt som om 

det är eftersträvansvärt att framställa sig själv som ett självständigt subjekt, 

                               
73 Aida och Amina syftar främst på ett program om bortgifte. 
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och det pågår ständiga förhandlingar mellan positiva (självvalda) och negativa 

(tillskrivna) identiteter.  

Viljan att se sig själv som ett självständigt subjekt blir synlig i nedanstående 

fältanteckning, där Diana och Hodan argumenterar för att det råder jämställd-

het mellan tjejer och killar i dag. De har läst en novell, och på grund av andra 

deltagares frånvaro samtalar endast de två om den. Minna och en VFU-

kandidat sitter med och bedömer deras insatser. Jag sitter tyst och antecknar 

lite, vilket resulterar i följande rader. 

Fältanteckning 20XX-05-10 

I novellen finns beskrivet att ingen tidigare har trott på Hanna [huvud-
karaktären] och att tjejer har det jobbigare i skolan än killar. Diana och Hodan 
tar tydligt avstånd från den beskrivningen och säger att det kan ha varit så förr, 
men att man nu pratar om jämställdhet. Hodan använder ordet ”feminist-
skiten”.  

Diana, och kanske framför allt Hodan som bär sjal, representerar ju en grupp 
som utifrån ibland kan uppfattas som förtryckt. Blir behovet av att hävda sin 
självständighet därmed större? Jag sitter och funderar på det. Alltså hur de 
konstruerar sig själva genom att ta avstånd från berättelsen om att tjejer på det 
stora hela fortfarande är underordnade i samhället. Kommer att tänka på de 
strategier ungdomarna i Kahlins studie använder, bland annat den om att man 
gärna beskriver sig själv som fri. 

Kahlin (2008) ser hur ungdomarna i hens studie demonstrerar sin individu-

alitet och framställer sig som självständiga i relation till sin omgivning. Det är 

också vad mina deltagare gör när de argumenterar på en individuell i stället 

för en strukturell nivå. Detta individfokus gäller framför allt för identitetskate-

gorin kön och anläggs som sagts inte på samma sätt när det kommer till frågan 

om rasifiering. Diana och Hodan reagerar exempelvis på formuleringen om 

att tjejer skulle ha det jobbigare i skolan, och uttrycket ”feministskiten” sam-

manfattar rätt bra hur de ser på feminism. Feminismen har enligt dem gått för 

långt och har blivit synonymt med att män ska få en lägre ställning än kvinnor, 

och att kvinnor ska låta bli att raka sina ben och armhålor. Däremot är Diana 

och Hodan, liksom övriga av de tjejer som deltar i projektet, för jämställdhet 

mellan kvinnor och män.74  

När det gäller kategorin etnicitet och/eller frågor om migration anlägger 

deltagarna alltså oftast ett perspektiv som innefattar gruppen och samhället. 

De tar helt enkelt hänsyn till ”big things” när det gäller vissa identitetskatego-

rier, men inte när det gäller andra. En anledning till det kan, som just berörts, 

vara att de vill framställa sig själva som självständiga subjekt så långt de finner 

möjligt. De reproducerar således narrativet om Sverige som jämställt, men inte 

                               
74 När jag under en member-checking diskuterar den här passagen med Hodan säger hon att hon 
i dag, tre och ett halvt år senare, kallar sig feminist, men att hon då inte kände att feminismen 
tillvaratog svarta, muslimska kvinnors intressen. 
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föreställningen om att Sverige skulle vara ett inkluderande land där rasism är 

ett marginellt fenomen.  

Föreställningen om ”svenska” ungdomar är att de redan söker en partner 

och känner stress om de aldrig har haft någon. ”Vi tar de lu:gnt”, säger 

Maryam, som berättar att hon vill dejta ”old school”. När jag frågar vad det 

innebär förklarar hon att hon vill veta vem personen är typ ett år före för-

lovning, för att kunna spana in honom och avgöra om han är bra. Under tiden 

kan de gå och fika ibland och träffa varandras familjer, som enligt deltagarnas 

synsätt ska bli en familj vid giftermålet. Maryam kommer, berättar hon, inte 

att umgås helt ensam med killen innan de gifter sig.  

Diana skämtar vid ett tillfälle om att dejta ”old school” och alltså inte träffa 

den man ska gifta sig med avskilt före bröllopet. Hon intar en svärmorsroll 

och säger med stiliserad, kurdisk brytning: *kom ni kan si:tta i vår vardags-

ru:m (.) hä:r ta te: dadlar nötter*. Alla skrattar igenkännande åt troligen både 

Dianas tillfälliga brytning och det hon säger; det är, förklarar de, så det 

fungerar enligt den tradition som de uttrycker att de vill hålla på.  

Stiliserad brytning – oftast föräldrarnas – förekommer på flera ställen i 

materialet. I någon mening skulle man kunna kategorisera den som self-

styling, alltså en stilisering av sig själv och den ”egna” gruppens tal, ofta i ett 

gemenskapande och humoristiskt syfte (se 3.4). I språkvetenskaplig mening 

bryter visserligen inte deltagarna själva (se 6.1.1), men de omges av personer 

som gör det och har, så att säga, dessa brytningar som en vanligen outnyttjad 

språklig repertoar. Endast en gång har jag uppmärksammat att en deltagare 

verkligen stiliserar sig själv. I ett möte med ett företag lägger Gabriella in ett 

övertydligt yani, ler, rör lite på huvudet och får de närvarande att skratta.  

Det likhets- och skillnadsgörande som löper som en röd tråd genom deltag-

arnas berättelser kan uppfattas som såväl stärkande som nedbrytande. En 

lärare ger till exempel uttryck för den senare uppfattningen när hen säger till 

Deniz att hennes poesi om relationerna mellan under- och överordnade 

områden – som hon vid ett tillfälle delar med sig av inför hela skolan – kan 

spä på uppdelningen i ett vi och ett dom. Deniz håller inte med. Hon menar att 

strukturerna redan är satta av någon annan och att hennes uppgift är att synlig-

göra dem.  

Lärarens och Deniz skilda tankegångar visar att det finns två parallella 

diskurser om uppdelningen i vi och dom. Inom den ena ses uppdelningen som 

endast divisiv, och i värsta fall destruktiv; inom den andra ses den som 

uppbygglig och som användbar för att stärka vi:et och uppvärdera förorten 

genom ett slags motberättelser (jfr counter narratives, Bamberg 2004). Det 

förklarar Bucholtz (2003) som strategisk essentialism ur ett ingrupps-

perspektiv.  
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8.1.6 Inte bära päls 

Bucholtz och Hall (2005) visar i sina principer för hur identitet kan studeras 

att identitetsskapande kan iakttas och beskrivas bland annat utifrån likhets- 

och skillnadsgörande och indexering (se även 3.7). Dessa båda hänger nära 

samman. För att något ska tillskrivas värde krävs exempelvis att annat inte gör 

det. Och för att likhets- och skillnadsgörandet ska få effekt krävs det att de 

positioner som intas, och de språkliga resurser och attribut som används för 

att inta dem, ingår i ett slags differentierande skattningssystem. Likhets- och 

skillnadsgörande och indexikalitet blir i min analys därför sammanlänkade. 

Deltagarna pekar ut en del föreställda eller upplevda skillnader som kan 

betraktas som ytligare i jämförelse med synen på familjen och graden av 

religionsutövning. Mat utgör ett sådant område. Längtande kan de tala om sin 

mammas, mormors eller farmors mat, men de kan också äcklas över sådant 

som äldre släktingar äter. Amina berättar till exempel vid lunchbordet om när 

hennes mormor tillagade ett helt får med inälvor och allt inomhus. Därefter 

håller några deltagare ett brandtal mot kamelmjölk som bordsdryck. Det 

smakar vidrigt. De pratar – i analogi med hur de talar om sitt tal – också om 

mat som de inte upplever hör hemma i deras kök. Flera av dem har exempelvis 

aldrig haft tacokväll hemma, eftersom det importerade konceptet nu är 

”svenskt” eller ”svennigt”, förklarar de. 

De spårar också skillnader i klädstil mellan unga med och utan förorts-

förankring, men för den oinvigda kan dessa skillnader te sig subtila. Anto 

uttrycker spontant att han tycker att majoritetseleverna ”är fula”. ”Vad är de 

som är fult”, frågar jag, varpå han svarar ”allt (.) dom går fu:lt pratar fu:lt klär 

sig fu:lt”. Jag förundras återigen över de stora skillnader som finns när det 

gäller smak. Anto har förvisso dyra kläder. Han bär denna vinterdag en Cana-

da Goose-jacka och en typ av nättare curlingkänga märkt med ett lönnlöv i 

Kanadas färger. Flera av majoritetstjejerna bär utsvängda jeans och stora dun-

jackor. De tjejer som deltar i projektet föredrar i stället raka byxor, tajta som 

vida, eller kjol, och konstaterar att lätt utåtställda jeans, jeans med så kallad 

bootcut, är ”svenskt”.  

Läraren Minna fäller vid ett tillfälle en illustrerande kommentar som bara 

jag hör: ”på den här skolan är handväskorna äkta” (underförstått, till skillnad 

från dem i den skola i förorten som hon tidigare arbetat på). Även jag har 

uppmärksammat detta. Det är påkostat läder prytt med exklusiva märkes-

emblem. Under en rast i korridoren underhåller jag mig med att göra en över-

slagsräkning av korridorens samlade väskvärde och får det till närmare 

120 000. Deltagarnas väskor, däremot, är generellt inte äkta. De är inköpta på 

någon av de billigare klädkedjorna och saknar oftast emblem helt. Natalie 

verkar dock ha fått en begagnad, dyr väska av sin syster. Minnas iakttagelse 

synliggör därmed det samband som kan skönjas mellan klass, status och stil. 

Sett till hur en del majoritetselever klär sig finns i övrigt vissa rätt tydliga 

skillnader mellan dem och deltagarna. Deltagarna går exempelvis inte i päls; 
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det gör några majoritetselever. Amina reagerar på användningen av päls ur ett 

djurrättsperspektiv. Ibland får hon med sig någon av de övriga, men de flesta 

verkar hänga upp sig på att päls är något för dem stilmässigt märkligt och 

snobbigt. Särskilt reagerar de på en majoritetselev, som de läser som kille, 

som bär rävpäls. Natalie häver ur sig – men inte så att killen hör – att ”han ha:r 

penga:r↑ men köper fu:la kläder↑”. Kommentaren tyder på att Natalie provo-

ceras av killens klädval, som för henne blir än mer svårförståeligt sett i relation 

till killens förmodat starka ekonomi.  

Vilka stilmässiga val gör då deltagarna själva? Det finns lite förenklat fem 

representerade stilriktningar bland tjejerna i klassen. Den första innefattar tajta 

jeans, neutral tröja och ofta någon form av sneakers; Deniz och Asels stil kan 

föras till denna riktning. En andra stilriktning är mer proper med tajta byxor, 

stiligare tröja och svarta stövlar som slutar strax under knät; Dianas, Gabri-

ellas, Latifes och Natalies stil ryms inom denna riktning. Den tredje, som 

framför allt syns hos deltagare som bär sjal, är en rätt formell klädstil med 

svart långkjol eller svarta, vida byxor och någon form av långärmad överdel; 

Maryams, Aminas, Hodans, och Saras stil utgör exempel. En fjärde stil-

riktning är den Hevin står för i kapitlets inledning. Den innefattar (ofta dyra) 

mjukiskläder och alltid med en väl synlig logga. Den femte och sista rikt-

ningen samlar dem som inte förefaller investera lika mycket i normativ femin-

initet. Inom denna sista riktning kan Aida, som nästan alltid bär jeans och 

huvtröja, och Aisha och Muna, som alltid bär svart långkjol, placeras. Men 

vissas stil är svårplacerbar, vilket blottar att det inte finns några vattentäta 

skott mellan stilriktningarna. Deltagarna kan förstås överskrida dem och en 

dag komma i sneakers och huvtröja, för att en annan ha en proprare fram-

toning. Alla har dock ett slags ”standardstil” och det är den de har kategori-

serats utifrån.  

Gemensamt för flera deltagare är, utöver ett intresse för kläder, intresset för 

hudvård och smink – som de förmodligen delar med rätt många av majoritets-

eleverna. Det syns dock skillnader även på detta område. Hos majoritets-

eleverna verkar idealet vara att ha långa ögonfransar, men bland deltagarna 

”ska” de vara ännu längre. De kan förlängas med hjälp av någon kunnig 

kompis, eller skulpteras med hjälp av ordentligt med mascara. Maryam ropar 

till exempel vid ett tillfälle till mig tvärs över klassrummet hur länge jag tror 

att en mascara räcker. Jag svarar henne att jag inte har någon aning, men att 

jag har hört att det är bra att byta ibland oavsett om den är slut eller inte.75 

”Slu:t” gapar då Maryam, och säger skrattande att Natalies mascara räcker i 

max två veckor. Maryam lägger sedan av ett högt skratt och Natalie hakar på. 

                               
75 Det hände att deltagarna pockade på min uppmärksamhet under lektionstid. Det gjorde mig 
alltid lite nervös. Å ena sidan ville jag bibehålla en avslappnad relation till dem och svara på 
deras frågor; å andra sidan ville jag vara en diskret, ”skötsam” forskare som inte bidrog till 
oroligheter. Oftast lyckades jag nog vara det, men ibland svarade jag så kort det gick på 
frågorna, som nästintill aldrig hade någonting med skolarbetet att göra (se 5.2.1) 
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Även om intresset för smink är stort hos vissa deltagare, och en del av dem 

lägger en noggrann make-up varje dag, anses det viktigt att kunna gå ut utan 

smink. Man ska helt enkelt inte vara slav under rådande skönhetsideal. Gabri-

ella, som ofta driver med Natalie och vice versa, berättar till exempel om ett 

tillfälle då Natalie inte ville släppa in henne i sitt hem eftersom Natalie inte 

hade hunnit sminka sig. Då har det, menar flera, gått för långt.  

Hår kan bidra till lika engagerade diskussioner som smink. Maryam kom-

menterar till exempel sina hårblekningar genom historien, varav några har 

”dödat håret”, Aida berättar att hon färgar håret blått och därmed trotsar andras 

föreställningar om hur en beslöjad tjej ska se ut under sjalen. Aisha talar om 

sin hårresa, ett uttryck som hon har snappat upp från olika internetforum som 

samlar personer som rasifieras (se Pérez Aronsson 2020). Hon vill starta ett 

eget hårvårdsmärke för afrohår. De märken som finns nu är, enligt Aisha, all-

deles för dyra.  

Utöver en hårresa kan man som muslimsk tjej göra en sjalresa. Aida 

berättar om sin. Hon har burit sjal sedan hon var liten, men hon gillade inte 

det hon kallar för ”bebissjal”, det vill säga en sådan enkel sjal som träs över 

huvudet. Som äldre har hon varierat mellan att använda nålar för att fästa 

sjalen, eller fästa den genom att bara vika den. Hon berättar att hon i perioder 

har fastnat vid tanken om att nålen ska tränga in i örat och då övergått till den 

senare tekniken. Ingen av dem som bär sjal har någon i övrigt ”traditionell” 

muslimsk klädsel till vardags, men de slipper likväl inte undan människors 

blickar och kommentarer. Själva huvudduken retar folk, alternativt får den 

dem att ställa dumma frågor som till exempel hur hijabis (sjalbärare) går till-

väga när de duschar.  

Det som verkar ifrågasättas mest av utifrånkommande personer är frivillig-

heten i bärandet av sjalen och praktiserandet av religion och tradition över 

huvud taget. Återigen måste deltagarna förhålla sig till ett narrativ de inte 

själva dikterar eller ställer upp på: ”den muslimska tjejen som förtryckt”. 

Narrativet skapas utifrån en intersektion av kön, religiös utövning, kulturella 

praktiker, etnicitet och ålder. Deltagarna reagerar starkt mot den typen av 

interaktiva positionering narrativet bidrar till. De har, betonar de tydligt, själva 

valt att bära slöja och hänvisar till Koranens skrivelse om att det inte finns 

något tvång i religionen (Koranens budskap, sura 2:257).  

Maryam och Amina förklarar också att de aldrig skulle utöva påtryckningar 

på sina eventuella framtida döttrar och att man ska vara så gammal att man 

kan förstå vad slöjan står för när man börjar bära den. Amina berättar att 

hennes mamma fick vetskap om att Amina hade börjat bära sjal när hon såg 

sin dotter slöjbeklädd på ett skolfoto, en berättelse som ur Aminas perspektiv 

förmedlar ett slags autonomi i slöjbärandet. Dessutom är det, säger Maryam, 

inte alla muslimska tjejer som bär sjal; Deniz, Diana, Latife, Asel och Hevin 

utgör exempel på det.  

Min ambition är inte att föra en diskussion om slöjans vara eller icke-vara, 

men deltagarnas bemötande av narrativet om den muslimska, förtryckta för-
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ortstjejen bör ändå kommenteras. Det kan, som visats ovan, leda till exem-

pelvis undvikande, eller att man som Hodan får ta emot utropet ”fuck islam” 

från ett främmande, vuxen person i Stockholms innerstad. Narrativet har så-

ledes en direkt inverkan på deltagarnas tillvaro. De upplever att det ständigt 

reproduceras av utifrånkommande och att det när en fientlig inställning till 

deras religion och person.  

Vad som också bör lyftas fram i redogörelsen för det oönskade narrativet 

är hur deltagarna bemöter det genom motberättelser. I dem ingår gemen-

samma berättelser om muslimska kvinnors frivillighet till religion, om 

mammor som – trots att de får glåpord kastade efter sig – stolt fortsätter att 

bära slöja. Stärkande kan också de forum som har skapats av och för hijabis 

vara. Dessa forum samlar unga tjejer och innefattar allt från utbyte av erfaren-

heter när det gäller att ta emot hat, till tips om var de bästa sjalförsäljarna finns. 

Och även om den religiöst motiverade sjalen i grunden inte har funktionen av 

en modeaccessoar kan estetiska aspekter som färg, mönster och tygkvalitet 

ges betydelse. 

Likhets- och skillnadsgörandet berör, som framgått ovan, alltså både ”det 

stora” och ”det lilla”, det vill säga både livsåskådning, familjerelationer, mat 

och jeans. Liksom när det gäller deltagarnas metaspråkliga beskrivningar 

landar ofta samtalen om ”oss” och ”dom” i vad deltagarna inte gör, i stället 

för i vad de faktiskt gör (jfr 6.4). Om man vill skapa stärkande berättelser om 

förorten framträder det därmed som centralt att positionera sig mot någon eller 

något. Vilka positioner andra, utifrånkommande, intar har därför relevans för 

det reglerande system som flera av deltagarna uppger att de vill ändra på.  

Att inta ”fel” position som förortsförankrad ungdom – alltså en sådan posit-

ion som till exempel uppfattas indexera ”svenskhet” – kan, som nämnts i 3.3, 

leda till sanktioner. Det framgår tydligt i uttrycket ”svennefierad”. Uttrycket 

visar att det inte endast är förorten som görs, också ”svennigheten” är 

inbegripen i det ständiga görandet – något som kan ses som självklart, men 

riskerar att missas om ”svensk-” och vithetsnormer lämnas oproblematiserade 

(jfr Ambjörnsson 2004). ”Svennefierad” kan tolkas som en fixerad position 

och är hos deltagarna negativt konnoterad. Men participformen visar att den 

person som tillskrivs positionen ändå är, eller i alla fall någon gång har varit, 

inbegripen i en process. I denna process anses alltså förortskheten ha mattats 

av och ett ”svenneindexerat” tal och beteende ha mejslats fram.  

För att ”svennefieringsprocessen” ska kunna ”fullbordas” (om den nu över 

huvud taget kan göra det i ett identitetsskapande som i grunden är föränderligt, 

flytande och rörligt) krävs att de föreställningar som omgärdar ”svenskhet” 

kontra förortskhet upplevs som stabila. Indexeringen av talet och talarna måste 

således vara ganska genomskinlig, förutsägbar och förankrad i språkbrukarnas 

indexikala medvetenhet för att tillskrivningar som ”svennefierad” ska ha be-

tydelse och effekt. Det verkar den också vara. Den gemensamma indexikala 

medvetenheten kan därför användas för att peka ut vem som är förort och vem 
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som inte är det och därigenom synliggöra ramen för det reglerade system 

deltagarna befinner sig inom.  

Som framkommer i kapitelinledningen blir identitetsskapande genom 

indexering, som i fallet med ”svennefiering”, och likhets- och skillnads-

görande aktuellt för min analys. Det är, för att återknyta till den, relevant att 

greppa att såväl stora som små saker – som att lägga stor vikt vid religion och 

familj, chilla utomhus på en bänk och som Hevin bära en Armani-huvtröja – 

uppfattas som förortsindexerade.  

8.2 Trakten min 

Viss musik – såsom musik från de länder utanför Sverige som deltagarna har 

bakgrund i samt förortsförankrad hiphop – kan också indexera en förorts-

tillhörighet. På fredagarna, efter sista lektionen, sätter Deniz ibland på turkisk 

musik högt i korridoren, som framför allt hon och Maryam dansar till. Det drar 

majoritetselevernas ögon och öron till sig. Deniz dans kan beskrivas som 

ganska diskret. Hon rör sig i sidled och stampar taktfast i golvet. Maryam, 

däremot, tar ut svängarna och lutar sig så långt bakåt som tyngdlagen tillåter, 

för upp ett ben, himlar med ögonen och sätter sedan ner foten så att kroppen 

liksom rör sig i en båge. Ibland hakar de i varandra, synkroniserar sina 

danssteg och drar in fler klasskamrater i en glädjedans över att skolveckan är 

slut.  

Deltagarna kan också rappa med i hiphop-texter, vilka ofta dignar av för-

ortsslang. Under tiden för fältarbetet är hiphop-artisten Z.E populär, en artist 

som har rönt medial uppmärksamhet bland annat efter en musikvideo-

inspelning i Södertörns tingsrätt. Förortsförankrad hiphop är emellertid popul-

ärt även bland unga utan förortsbakgrund och skulle i dag kunna ses som 

ungdomligt folklig. På skolan kan majoritetselever till exempel sitta i korri-

doren och lyssna på Rinkebyrapparen Yasin – också han omskriven i media, 

framför allt under tiden efter fältarbetets avslutande. Deltagarna tycker då att 

majoritetseleverna är fåniga, som utan att ha någon egentlig aning om vad 

Yasin rappar om försöker iscensätta en förortsstil.  

Vid ett tillfälle sitter Aida, Aisha, Amina och jag på en bänk i korridoren. 

En majoritetselev öppnar ett närliggande klassrum och ut strömmar förorts-

förankrad hiphop. Aida fäller en kommentar om att majoritetseleverna driver 

med henne och de andra. Amina säger att ”dom” vill vara som ”oss”, varpå 

alla skrattar. Hennes kommentar visar, tillsammans med berättelsen nedan, att 

deltagarna upplever att de har en självklarare tillgång till den förortsför-

ankrade hiphopen, och det eftersom de upplever sig ha bättre förutsättningar 

än majoritetsungdomar när det gäller att förstå artisternas bakgrund och 

låtarnas textinnehåll. Analysen av vilka som deltagarna menar bör ha självklar 

tillgång till förortens musikartister liknar således analysen av vilka som bör 

ha självklar tillgång till förortsindexerat tal (se 6.6).  
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När Amina ovan konstaterar att de majoritetselever som lyssnar på förorts-

förankrad hiphop vill vara som förortsungdomar skrattar alla. I en senare 

situation fastnar dock skrattet i halsen. Situationen utspelar sig under en kort-

filmsvisning i skolans aula. Samtliga av skolans klasser har diskuterat norm-

kritik under sin mentorstid, och de elever som har velat har i anslutning till det 

fått producera egna kortfilmer på temat. Det är dessa filmer vi nu sitter och 

tittar på under skolans egen filmfestival.  

Vissa elever verkar uppspelta, andra smått ointresserade, men de skiner upp 

och jublar när de själva eller någon de känner figurerar på duken. Mobil-

telefonerna lyser upp bänkraderna, vilket lite förtar den biokänsla som skolan 

nästan har lyckats skapa genom dov belysning och servering av popcorn. 

Mobilerna används dock (åtminstone delvis) för att rösta fram bästa film, då 

filmfestivalen har ett tydligt tävlingsinslag.  

Av deltagarna är det bara Gabriella som figurerar på duken. Hon gör det 

tillsammans med några elever ur klassen över, som Gabriella känner sedan 

tidigare. De gick tillsammans i den tidigare skolan och den klassen har alltså 

genomfört samma ofrivilliga skolbyte som den klass jag följer. Filmen som 

Gabriella medverkar i handlar om mobbning. Hon fäller en annan elev i skol-

korridoren som ramlar på ett trovärdigt sätt. Flera av filmfestivalsbesökarna 

skrattar. Slapstick-numret är troligen en tungt vägande anledning till att filmen 

tar hem festivalens förstapris. Jublet går inte att ta miste på i den bänkrad där 

jag sitter tillsammans med deltagarna och eleverna från klassen över. Maryam 

utför en yvig segerdans och ropar högt ”go [namn på hemförorten]” upprepade 

gånger. Med risk för övertolkning visar Maryams utrop att den verkliga täv-

lingen inte har stått mellan de olika filmskaparna, utan mellan majoritets- och 

minoritetselever. Den tolkningen skulle vara i analogi med hur deltagarna ser 

på sin närvaro på skolan. Fastän de vid fältarbetets slut gått på skolan större 

delen av sin gymnasietid benämnde de sig själva, och benämndes av en del 

lärare (framför allt lärare som inte undervisade klassen), som [namn på den 

tidigare skolan]-eleverna. 

I en film av några av skolans majoritetselever, de som Maryam antyder är 

de verkliga tävlingsmotståndarna, pågår drogförsäljning. Det normkritiska, 

eller kanske snarare normbrytande, inslaget är att ”kranen” – alltså den som 

tillhandahåller drogerna – är tjej. Denna droghandlande tjej är bland annat 

benägen att ta till våld för att säkra sitt illegala pengainflöde och lägger i 

filmens slutscen in en snus under läppen. Förväntade iscensättningar av kön 

framstår således som filmskaparnas huvudsakliga fokus, och är antagligen det 

som gör att filmen anses passa in på festivalens tema.  

Mitt fokus, som efteråt ska visa sig vara detsamma som deltagarnas, 

hamnar i stället på de killar, spelade av majoritetselever, som försöker att köpa 

droger i filmen. I en scen står de och väntar på att ”kranen” ska dyka upp. 

Deras väntan ackompanjeras av Yasins låt ”Trakten min”, som ligger som en 

ljudmatta. De har en något vaggande gångstil och kallar varandra för bror, 

vilket indexerar förortsförankring, menar deltagarna (se 8.3).  
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Deltagarna upprörs över filmen, vilket för mig framgår först efteråt utanför 

aulan. Deniz tycker att det var onödigt av majoritetseleverna att spela Yasin 

och säga bror, Maryam är så arg att det är svårt att hänga med i vad hon säger 

och Aida säger återigen att ”dom” driver med ”oss”. Aisha är inte lika ljudlig 

i sin kritik, men fäller kommentaren: ”vi ve:t ändå vilka som köper mest 

droger”. Hon syftar då på en uppmärksammad nyhet om att unga i överord-

nade områden konsumerar mer illegala droger än unga i underordnade om-

råden. Hon inflikar sedan att majoritetseleverna gör sig skyldiga till ”cultural 

appropriation”. Begreppet ”cultural appropriation” har Aisha och några andra 

deltagare tillägnat sig via sociala medier, och de gånger jag har hört det 

användas har uttalet alltid varit amerikanskt. Det används till exempel i 

diskussioner om att turban har blivit modernt bland tjejer som normalt inte 

täcker håret, att vita personer har dreadlocks (kulturminister Amanda Lind 

nämns särskilt), och att en viss typ av flätor eller braids, som tidigare synts i 

framför allt afrohår, nu har blivit populärt också bland personer med andra 

hårtyper.  

I det stök som uppstår när några hundra elever ska ta sig ut från en skolaula 

är det svårt att uppfatta allt vad deltagarna säger, och den bullriga ljudinspel-

ningen är i vissa fall inte till mycket hjälp. Det framgår, som ovan nämnts, 

ändå tydligt att deltagarna är upprörda över att majoritetseleverna på filmen 

”härmar” dem och framställer dem som knarkare. De upplever även att den 

vinst som Gabriella och eleverna i klassen över kammar hem inte tas emot 

med glada miner av somliga majoritetselever. Några majoritetselever på 

bänkraderna framför går exempelvis mitt i prisutdelningen. Om det är ett 

tecken på avståndstagande från dessa elevers sida, eller bara ett sätt att sluta 

lite tidigare en fredag, vet jag inte. Maryam är dock säker och säger upprört 

att majoritetseleverna ”inte har nån respekt”. Sammantaget infrias således inte 

skolans ambition med filmfestivalen enligt Aida, Aisha, Deniz, Maryam och 

övriga deltagare. De upplever inte att skolans ”svenskhetsnorm” problemati-

seras, utan snarare att fördomar om förortens unga reproduceras. 

8.3 Den prototypiska talaren 

I majoritetselevernas film framträder – oavsett om det var med mening eller 

inte – en stereotyp bild av förortsungdomar, eller mer exakt av förortskillar. 

Utifrån filmen framstår det som om ett slangbetonat språk, en vaggande gång, 

yvig gestik, en stor svart jacka och ett par Adidasbyxor är vad som behövs för 

att iscensätta stereotypen. Lägg där till ett narkotikaköp och iscensättningen 

framstår som total. Men är då denna stereotyp helt felaktig, enligt deltagarna?  

De menar att det finns ett uns sanning i stereotypen, och de killar de anser 

lever upp till den benämns ”ortengrabbar”. Det är ”ortengrabbarna” som syns 

i förortens centrum och vid tunnelbanan, och att vara en kan ge status. Men 

”ortengrabbarna” är även föremål för deltagarnas skämt. De driver exempelvis 
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med att grabbarna har ett heltidsjobb men knappast någon karriär, att de sliter 

sönder sina skor genom allt sitt springande76 och att deras framtidsutsikter är 

begränsade. 

Vad dessa killar gör är det som kallas att ”vakta orten”, det vill säga att de 

uppehåller sig på offentliga ytor och ser vilka som rör sig i området. Det är 

absolut inget uppdrag Maryam vill att hennes lillebror ska få när han blir lite 

äldre. På grund av de allvarliga saker som kan drabba de unga killar som 

”vaktar orten”, är Maryam mån om att visa sin tonåriga lillebror att man kan 

ägna sig åt legal verksamhet, få ut en lön och sedan köpa det man behöver och 

vill. En del av lönen från hennes extrajobb har därför gått till att köpa mode-

riktiga skor till brodern, som därigenom förväntas lära sig att det finns säkrare 

karriärvägar än den gatan erbjuder.  

Maryams berättelse visar att hon tvingas förhålla sig till något som personer 

i överordnade områden mer sällan behöver göra – risken att ens bror ska dras 

in i ljusskygga aktiviteter. Sina småsystrar verkar Maryam inte vara bekymrad 

för, utan hon vaktar allra mest på sin lillebror och investerar både ekonomiskt 

och socialt i hans framtid. Hon har i ett samtal mellan henne och mig gett en 

förklaring till varför unga killar söker sig till gatan. Den lyder: ”all:a vill bli 

som Zlatan”, men de misslyckas och därför hamnar de där de hamnar.  

”Ortengrabben” kan ses som den prototypiska talaren av förortsslang, 

enligt deltagarna. Det bekräftar därmed ett förhållande som har uppmärk-

sammats i tidigare forskning om förortsindexerat tal, då förortsindexerat tal 

tidigare har visat sig vara associerat med kaxighet, bristande skötsamhet, en 

(av somliga) oönskad iscensättning av maskulinitet samt med gangsterkultur 

(se 2.1.3). Associationen spiller enligt deltagarna över också på dem själva. 

Deras tal blir, liksom dessa grabbars, högt indexerat, tydligt markerat och i 

majoritetssammanhang ofta negativt konnoterat.  

Att det är en han, och inte en hon eller hen, som utgör prototypen gör 

dessutom att tjejers användning av förortsslang hamnar i skymundan. Deltag-

arna framhåller ibland rätt tydligt att de språkliga förväntningar de möter är 

annorlunda än dem som förortens killar möter och att dessa skilda förvänt-

ningar kommer såväl in- som utifrån. Deniz beskriver till exempel hur hon 

hanterar inifrånkommande killars förväntningar på henne som tjej. 

Exempel 71 

1 Diana: de känns som att killar tycker de är mer okej att 

2    dom pratar slang än tjejer pratar slang 

3 Amina:    [mm] 

4 Deniz: asså om dom (såhä-)om dom när dom (säger) eller typ  

5    om jag snackar med en kille och sen börjar använda  

6    slang han kommer va såhär asså *tror du du är kille  

7    eller va är de=  

8 Diana: [ah du är tjej] 

9 Deniz: här* driver du 

10 Aida:   [ah X] 

                               
76 Springare är ett uttryck för, oftast yngre, killar som går ärenden åt äldre kriminella. 
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11 Deniz: du snackar fett fult  

12 Amina: ah 

13 Deniz: *du snackar fett fult* man ba håll käften bre 

14 Amina: du snackar likadant 

15 Deniz: ah de är den 

Diana inleder dock först med att uttrycka en känsla – den om ”att killar tycker 

det är mer okej att dom pratar slang än tjejer pratar slang” (rad 1–2). Deniz 

slopar Dianas garderande ”det känns” och beskriver vilken reaktion hon skulle 

få ifall hon skulle använda slang i interaktion med en kille. Killen kommer, 

enligt Deniz, att ifrågasätta henne. Med en stiliserad, mörkare röst säger hon 

”han kommer va såhär *tror du du är kille eller va är de*” och fråga om hon 

driver med honom (rad 6–7, 9).  

Killen kommer, enligt Deniz, också vara av åsikten att hon ”snackar fett 

fult”, men kommentaren som följer därpå antyder att Deniz ändå håller fast 

vid sin förortsslang. Hennes tänkta, och möjligen tidigare använda, svar till 

den kille som fäller en sådan kommentar är: ”håll käften bre”, vilken Amina 

följer upp med ”du snackar likadant” (rad 13–14). Deniz avslutar därefter 

diskussionen om språkliga förväntningar utifrån kön med uttrycket ”de är den” 

(rad 15). ”De är den” hörs relativt ofta och används för att bekräfta och 

understryka det någon annan eller man själv har sagt. Det har därmed en 

liknande funktion som vissa uttryck inom jag svär-diskursen (se 6.3). 

En annan förortsindexerad diskurs, eller snarare praktik, som realiseras i 

den kortfilm som diskuterats ovan är den att kalla varandra bror – fastän 

biologiska släktband saknas. Vid ett tillfälle skojar läraren Jonas om denna 

avsaknad. Han observerar hur en kille som inte delar etnisk bakgrund (i 

betydelsen hudfärg) med Anto sträcker in huvudet genom den öppna klass-

rumsdörren och gastar ”bror” i riktning mot honom. Sedan försvinner han lika 

snabbt som han dök upp. Minna, som också är i rummet, undrar vad som står 

på. Jonas förklarar då lugnt att en kille skrek bror till Anto, men spelar oför-

stående inför denna, ursprungligen manligt homosociala praktik, och säger: 

”men ja tror inte de var hans biologiska bror”.  

Att kalla någon för bror, vilket sker tämligen ofta, är alltså ett sätt att visa 

samhörighet oavsett om det finns ett släktskap eller inte, och enligt deltagarna 

indexerar användningen förortsförankring. Bror och syster fungerar som 

gemenskapande epitet i en del religiösa sammanhang, och man kan spekulera 

i om de ungas användning är influerad av religiös praktik.77 En profan för-

klaring är att ungdomarnas användning av bror skulle komma av det ameri-

kanska (och från början troligen religiöst konnoterade) bro, som associeras 

med populär- och ungdomskultur och primärt med manlig homosocialitet. 

                               
77 Under ett föredrag med Guleed Mohamed i Folkets hus i Rinkeby år 2015, som föregick 
forskningsprojektet, användes bror och syster konsekvent för att fördela ordet mellan de för-
samlade som önskade ställa en fråga eller kommentera något. Den förortsförankrade föredrags-
hållaren hade ingen uppenbar religiös ingång i sitt föredrag, men är själv, tillsammans med flera 
av åhörarna, religiöst praktiserande. 
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Utan en närmare undersökning kan jag inte avgöra vilket alternativ som är det 

riktiga, och det kan inte heller uteslutas att alternativen är kombinerade eller 

att ingetdera stämmer. 

Bror, och det parallellt använda mannen, har ju i allmänspråket maskulin 

referens. Det gäller i första hand också i förortskontext, men här har epitetet 

även kommit att användas för att visa vänskap tjejer emellan – bland annat av 

deltagarna i föreliggande studie. De använder bror och mannen för att uttrycka 

närhet och påkalla uppmärksamhet. Det reagerar ibland Minna på, som tycker 

att tjejerna stolt ska kalla varandra syster i stället. Liksom tjejers användning 

av slang är deras användning av bror dem emellan omdiskuterad i ingruppen. 

Enligt deltagarna uppskattar inte alla killar att tjejer använder det maskulint 

kodade epitetet78 – inte riktat till varandra, och inte heller riktat till killarna 

själva. Bror kan, förutom att signalera gemenskap, nämligen fungera som ett 

sätt för en tjej att ”friend zona” en kille, det vill säga positionera honom som 

heterosexuellt ointressant. 

De deltagare som identifierar sig som tjejer kallar inte endast varandra för 

bror; det händer att också jag får ta emot hedersutnämningen och ingå i ett 

kvinnligt brödraskap (ex. 73). I ett samtal med Hodan och Maryam initierar 

jag en diskussion kring hur de ser på sin medverkan i forskningsprojektet, vars 

huvudsakliga fältarbete vid detta tillfälle var över sedan en dryg månad. De 

hade båda, som beskrivits i 7.6, praktiserat på ett företag i innerstan, och vi 

sågs efter deras praktikperiod så att jag kunde ta del av deras nyvunna 

erfarenheter av den. Först pratar vi om språklig anpassning relaterat till deras 

nyvunna erfarenhet av arbetslivet, och då hörs inget bror. Maryam lyfter bland 

annat språklig anpassning i den formella arbetsmiljön, och båda pekar på 

ensamheten i att bära sjal på en arbetsplats som i stor utsträckning befolkas av 

”majoritetssvenskar”. Hon säger: 

Exempel 72 

1 Maryam: de känns som att dom [på företaget] är födda med de  

2    här [standardnära] uttalet såhär u: så ja var såhär  

3    ni är från orten↑ (.) asså enligt e- en gång i  

4    tiden så hade ni vår: dialekt (.) tips på liksom  

5    hur man ändrar de där för att asså förlåt om ja  

6    ska jobba i ett sånt här land [Sverige] så måste  

7    ja: försöka anpassa mig 

Hon har alltså frågat efter tips på hur hon kan gå tillväga för att dämpa sin 

förortsklang. Hon berättar att hon inte har fått något konkret svar, utan fått 

höra att anpassningen till språkliga standardnormer kommer av sig självt.  

Därefter tar diskussionen om forskningsprojektet vid och användningen av 

bror aktualiseras. Både Maryam och Hodan tycker att det har varit ”soft” att 

                               
78 Att tjejers användning av bror kan irritera killar framgår av raderna: ”till alla gussar som äter 
somaliska traddar / sluta bete er som somaliska grabbar / och sluta säga bror till varandra” ur 
hiphop-låten Stora namn av JB (Jaffar Byn) och Blizzy (2018). (Traddar är slang för det 
narkotikaklassade läkemedlet tramadol, som cirkulerar som illegal drog).  
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delta. De säger att projektet inte har inneburit någon särskild insats, eftersom 

de ju ändå är i skolan och det knappast är jobbigt att hänga och ”snacka skit”. 

De säger sig inte ha mottagit några förminskande frågor, och att de inte heller 

har känt att de behöver censurera sig själva inför mig som forskare. Deras 

utlåtande kan förstås diskuteras utifrån det omöjliga, och dessutom icke-

önskvärda, i att som forskare bli en fullvärdig medlem av den grupp man 

studerar (se även 5.3, 5.3.1). Men Maryam hävdar i vilket fall med bestämdhet 

att hon hela tiden har ”varit sig själv” och pratat som hon normalt gör – något 

hon har påtalat även i ett tidigare samtal mellan henne och mig (se ex. 2).  

När vi diskuterar deras deltagande säger Hodan – möjligen av artighet, även 

om min känsla är att den har släppt lite vid det här laget: 

Exempel 73 

1 Hodan: asså de (e) fett bra att f:- f- folk vettere: (.)  

2    asså Karin såhär snackar (om) så- såna här grejer  

3    (.) asså att vi kan säga vad vi: känner X 

4 Maryam:                                       [mm] wallah  

5    sanningen↑ (.) Karin min broder 

6 Forskare: *skratt*  

7 Maryam: asså på rikti:gt↑ (.) wall:ah wall:ah wall:ah 

Det är, enligt Hodan, ”fett bra” att personer som jag skriver ”(om) så- såna här 

grejer”, och att deltagarna kan få uttrycka vad de känner (rad 1–3). Maryams 

följande kommentar visar sedan, som ovan antytts, att det alltså inte endast är 

tjejerna som deltar som kan vara bror med varandra; också jag kan dras in i 

förortens kvinnliga broderskapsrörelse. Maryams ”Karin min broder” (rad 5) 

får mig att skratta till, vilket i sin tur får Maryam att aktualisera jag svär-

diskursen genom ett ”asså på rikti:gt↑”, efterföljt av ett trippelt wallah (rad 7). 

Hennes försäkrande kommentar kan tolkas som ironisk, men är den det – 

vilket Maryam med sitt svärande försöker övertyga mig om att den inte är – 

visar den likväl att bror kan riktas till någon som läses som kvinna, och som 

dessutom är lite äldre och vit. 

8.4 Ofrivillig positionering och upplevelser av 
marginalisering 

Att tjejers bidrag till förortsslangen osynliggörs, och att deras användning av 

bror och mannen ibland ogillas, irriterar deltagarna. De är dock inte överens i 

sin tolkning om vad som ligger bakom detta irriterande förhållande. Några 

uttrycker att det är generella, ojämlika könsmönster som ligger bakom de 

förväntningar som finns på tjejer att exempelvis tala mer ”vårdat” och vara 

allmänt skötsammare – förväntningar som knappast är unika för förorten. 

Andra väljer mer individualistiska förklaringar. Aisha, Deniz och Maryam 

anlägger ett strukturellt perspektiv, medan Diana och Hodan ger individuellt 

orienterade förklaringar, och förefaller uppleva att tidigare jämställdhets-
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strävanden varit så framgångsrika att ojämlikheten mellan könen har ut-

raderats (se fältanteckning s. 196). 

De är ändå, vilket kan te sig något förvirrande, överens om att tjejers hand-

lingsutrymme i vissa avseenden är stramare reglerat än killars.79 När tjejer 

överskrider normer, genom att till exempel prata slang, upplever de att tjejerna 

bedöms hårdare än killarna – både av in- och utifrånkommande personer. 

Samtidigt lever förstås också förortens killar med belastande stereotypa före-

ställningar. De kan handla om förväntade skolmisslyckanden och, som visats 

i avsnittet ovan, om kriminalitet som ofta förklaras av destruktiv maskulinitet. 

I deltagarnas berättelser framträder, oavsett om de anlägger ett strukturellt 

eller individuellt perspektiv, således det klassiska narrativet om ”skötsamma 

tjejer” och ”ordningsstörande killar” (se Jonsson 2007, 2014, 2015). 

De deltagare som identifierar sig som tjejer upplever också att förortens 

killar ges mer uppmärksamhet och medieutrymme än tjejer med samma 

bakgrund (se 5.7.6). De vill att tjejer som grupp ska synas mer, men önskar 

inte bli uppmärksammade för samma saker som ”ortengrabbarna” blir, det vill 

säga för kriminalitet och allmän ohörsamhet. I stället vill de se en mer nyans-

erad mediebild, där förorten uppmärksammas för något mer än skjutningar, 

mord och utsatthet. De vill inte att de mördade killarna – som de i flera fall 

har gått i samma skola som, bott grannar med och bett tillsammans med i 

kyrkan eller moskén – ska porträtteras som skyldiga till sin egen död. ”Det 

finns inga sk:yldiga offer” proklamerar Maryam när morden i förorten kom-

mer på tal.  

Ingen av dem uttrycker att media ska låta bli att rapportera om morden i 

förorten, men berättelsen om förorten måste också få handla om personer som 

lyckas i skola och karriär, om förortens föreningsliv och om att en poesi-

tävling, som Deniz deltar i, kan samla hundratals unga i publiken. I dessa 

berättelser skulle tjejer kunna ges plats, menar deltagarna. Som det är nu är de 

enda ställen där positiva aspekter tas upp en nättidskrift som rapporterar om 

både glada och sorgliga händelser i förorten, och ”den där papperstidningen 

[Mitt i]”, fyller Deniz i. Men de nyheterna når bara dem som bor i området, 

och det är väl över huvud taget ingen som läser den tidningen, konstaterar hon 

krasst. 

Att deltagarna osynliggörs och att de positioneras interaktivt på ett oönskat 

sätt hör inte till ovanligheterna, varken när det gäller språk eller beteende (se 

även 6.4). Det sker både i och utanför skolan. Maryam berättar till exempel 

att en skolbibliotekarie ska ha kommenterat hennes ljudvolym, och frågat om 

det är okej att vara så ljudlig i ”Maryams kultur”. Maryam tilldelades då positi-

onen som ”den andra”, som antas leva under ”andra” kulturella normer inom 

                               
79 Jag diskuterar endast binära könskategorier (se 8.6.2). Detta beror på att deltagarna har upp-
gett att de identifierar sig som antingen tjej/kvinna eller kille/man, och att de i stort sett aldrig 
diskuterar könsidentiteter utöver de binära. Likväl finns vissa inslag av överskridande i 
deltagarnas samtal, men de diskussionerna aktualiserar fortfarande endast kategorierna tjej– 
kille eller kvinna–man. 
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en bestämd, avgränsad kultur. Hon ska då, enligt egen utsago, ha förklarat att 

det kanske inte är okej i Somalia – hennes föräldrars födelseland – men att 

hon lever i Sverige och här är det är annorlunda. Hon uppfattade bibliotek-

ariens kommentar som irriterande, men sa till mig att hon ändå föredrar att 

folk ställer raka frågor framför att de ”tittar snett”. Att Maryam inte reagerade 

nämnvärt – vilket hon annars kan ha en tendens att göra – kan också bero på 

att hon är medvetenhet om sin ljudlighet.  

Exempel 74 

1 Maryam: […] högljudd inte högljudd men ja har ju asså en  

2    såhär hög ton när ja pratar 

Ett annat exempel, där den oönskade positioneringen framstår kanske än 

tydligare, är när en ur skolpersonalen gör ett försök att få med klassen i skolans 

luciatåg. Som ovan behandlats har kategorin ”svensk” en alldeles särskild 

ställning när det kommer till deltagarnas positionering i förhållande till andra. 

Men i nedanstående exempel (ex. 75) byts ”svensk” ut mot en minoritets-

position.  

Att klassen känner sig exkluderad i skolan är känt hos både rektor, klassens 

lärare och den skolövergripande personal som bland annat arbetar för att öka 

elevernas trivsel. Under en sva-lektion kommer en person ur den skolöver-

gripande personalen oannonserat in och inleder med att säga att hen är med-

veten om att klassen känner sig ”undanskuffad” på skolan. Varmt och enga-

gerat föreslår hen sedan att klassen ska delta i skolans luciatåg, för att på så 

sätt bli mer inkluderade. Hen fortsätter med att säga att eleverna ju är födda i 

Sverige, varpå flera nickar, och drar därmed slutsatsen att de kan julsånger.  

För att ytterligare locka eleverna understryker sedan personalen att luciatåg 

inte är något kristet, och att flera elever på Språkintroduktion80 har tackat ja 

till att delta. Vad personalen inte verkar vara införstådd med är att deltagarna 

i klassen på olika sätt disidentifierar sig med eleverna på Språkintroduktion. 

Elevgrupperna må ha det gemensamt att de rasifieras. De delar kanske också 

vissa språkliga resurser och religiös inriktning, men genom att hävda en större 

så kallad ”kulturell kompetens” – i form av en djupare kunskap om det 

svenska samhället – upprättar deltagarna ett tydligt vi och ett avståndstagande 

dom. 

Fastän personalen sammanför deltagarna med eleverna på Språkintroduk-

tion, åtminstone implicit, är klassen väldigt lugn. Hodan svarar tydligt, med 

en nästan överdriven artighet, ”vi ska tänka på det” när personalen avslut-

ningsvis frågar om de vill vara med. Lektionen återgår därefter till det vanliga. 

Men med ett underfundigt leende och något pillemariskt i blicken ställer sig 

Muna i dörren och ropar på ett för henne ovanligt utåtriktat sätt: ”ey tjejer 

                               
80 Språkintroduktion (ofta förkortat SPRINT eller Språkintro) är ett introduktionsprogram för 
nyanlända ungdomar som leder till gymnasiebehörighet. Undervisningen sker alltså på grund-
skolenivå, men den förläggs vanligen till gymnasieskolor. 
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vilka ska va med på lucia”. Då bryter klassen ut i det skratt som länge har 

hängt i luften, och det hörs skämt om att ha glitter på hijaben. Under den efter-

följande rasten berättar Aisha om luciatågsförslaget också för Salma, som är 

den deltagare som går i en annan klass och därför inte var med i rummet. 

Salma vill så gärna att Aisha ska gå i tåget, vilket hon upprepar gång på gång 

ackompanjerad av Aishas skratt. 

De många skämten till trots sker i situationen en – från deltagarnas sida sett 

– oönskad, interaktiv positionering (jfr Åhlund & Jonsson 2016; se även 2.3, 

3.8). Att klassen sammanförs med en ofta marginaliserad elevgrupp (de nyan-

lända) motverkar knappast känslan av annorlundahet. Sammanförandet av 

klassen och Språkintroduktion kan, men måste inte, dessutom vila på en 

uppdelning av elever i ”svenskar” och ”icke-svenskar”, där deltagarna och 

eleverna på Språkintroduktion i sådana fall förs till den senare gruppen. Men 

samtidigt förväntas de elever som är födda i Sverige ha självklar tillgång till 

landets traditionella musikskatt, vilket några av de såväl in- som utrikesfödda 

deltagarna också har. Förorten är inte hermetiskt tillsluten på det sätt som den 

ibland kan framställas. Luciasånger har till exempel sjungits i förskolan. Då 

gick de luciatåg, berättar Aida och Amina som båda praktiserar islam. Det var 

”innan vi visste va de va”, inflikar Aida, men poängterar snabbt att hon inte 

har något emot att förskolan arrangerade det. Nu avstår hon dock av flera skäl. 

Hennes ålder samt en uppfattat hög pinsamhetsgrad verkar vara minst lika av-

skräckande som luciafirandets religiösa konnotationer – som dessutom måste 

anses ha bleknat genom en sekulariseringsprocess.  

Avståndstagandet från nyanlända ungdomar tar sig konkret språkligt ut-

tryck i benämningen ”import/-er”, som också kan anta adjektivformen 

importig (jfr illegal, Jaspers 2008:95). Deltagarna är inte ensamma om att 

använda denna benämning. Den används, vilket jag vet av lärarerfarenhet, 

också av andra gymnasieungdomar med utländsk bakgrund och lång vistelse-

tid i Sverige. Det finns något tvetydigt över ordet import. Ofta betecknar det 

någonting efterfrågat och välkommet, som eftertraktade varor, arbetskraft osv. 

Använt som en beteckning av en individ får det däremot en förtingligande 

klang, och i deltagarnas (tämligen lågfrekventa) användning av ordet verkar 

den positiva konnotationen vara frånvarande. De nyanlända beskrivs visser-

ligen som ”gulliga” av Amina när de tränar sin svenska i skolkorridoren – en 

beskrivning som kan tolkas som både bekräftande och aningen förminskande. 

Generellt fylls dock positionen ”import” med en tydligt negativ betydelse. Isse 

kan exempelvis skämtsamt säga att Anto är ”import” (alltså inte importerad). 

Det väcker alltid viss irritation hos Anto och resulterar i kommentarer om att 

Isse ljuger.  

Utöver den språkliga aspekten rör avståndstagandet också utomspråkliga 

stilval. Diana uttrycker nedan att hon tycker att färgade linser är fint – alltså 

linser som skapar illusionen av en ljusare eller mörkare ögonfärg. Diana pratar 

i det aktuella fallet om att linserna skulle göra hennes bruna ögon några nyans-

er ljusare, en estetisk förändring som ligger i linje med en vithetsnorm. Hon 
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har ”fastnat på de”,81 alltså på tanken om linserna. Men trots att Diana, i 

exemplet nedan, säger att hon ”har fastnat jättemycket på” färgade linser, drar 

hon sig för att införskaffa sådana – och det på grund av att de indexerar en 

”importposition”. 

Exempel 75 

1 Diana: hallå ja vill köpa linser (.) som en import ja  

2    (har) asså ja har fastnat på de jättemycke 

3 Gabriella: skit i linser har du dålig syn 

4 Diana: nej asså färger 

5 Gabriella: ah varför 

6 Diana: ja ve:t inte ja tycker de är fi:nt men de= 

7 Gabriella:          [vilken färg] 

8 Diana: är jätteimportigt (.) mamma säger till mig såhär  

9    grå: (.) ice grey 

De flesta deltagare är, som tidigare nämnts (se 5.7), födda i Sverige, och 

tillskriver därmed inte varandra någon ”importposition” – annat än på skämt. 

Men de betraktar sig inte, och betraktas heller inte som, fullt inkluderade 

”majoritetssvenskar”. Att de rasifieras till icke-vita och har namn som klingar 

”utländskt” är skäl som deltagarna anger till andras exkludering av dem.  

Något som regelbundet förs på tal är också vikten av vilken adress man bor 

på. Deltagarna uttrycker att deras förortsadresser försvårar för dem att till 

exempel få ett jobb. Risken finns, förklarar de, att de blir bortvalda på grund 

av sin förortsförankring, vilket spär på minoritetsstressen. Latife tror till 

exempel inte att rekryterare ger någon återkoppling till arbetssökande med 

förortsbakgrund, och får medhåll av Deniz.  

Exempel 76 

1 Latife: ja tror inte ens asså ja tror alla typ såhär läser  

2    vart du kommer ifrån från= 

3 Deniz:               [mm] 

4 Latife: från för att börja med typ i cv(:n) eller nåt 

5 Deniz: mm 

6 Latife: sen↑ när dom ser [namn på hemförort] ja tror inte  

7    ens att dom (gör) asså dom dom [smackljud] ger  

8    nån såhära respons 

Av både jobbskäl och sociala skäl finns det, enligt Deniz, de som i majoritets-

sammanhang  undviker att svara på var de bor. I den förort där hon och Latife 

bor är inte postorten densamma som namnet på förorten. Postorten betecknar 

i stället både ett större område, där deras hemförort innefattas, och ett när-

liggande, överordnat område. För boende i deras hemförort är det därför 

möjligt att, utan att direkt tumma på sanningen, uppge postorten när någon 

frågar var de bor – alltså att strategiskt undvika förortens namn. Hen som gör 

                               
81 Uttrycket att ”fastna på” något är relativt vanligt bland deltagarna. Betydelseskillnaden 
mellan ”fastna på” och det mer standardisera ”fastna för” är liten. Att ”fastna på” någon, som 
också hörs, kan innebära att man dröjer kvar med blicken (jfr att fastna med blicken vid någon), 
eller att man inte kan släppa tanken på en person. 
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det förflyttar sig därmed i andras ögon från förorten till ett socioekonomiskt 

välmående område. Denna strategi är dock inte att föredra, menar Deniz, som 

uttrycker att det är viktigt att stå för sin bakgrund, och oavsett vilka förvänt-

ningar som ställs på dem säger både hon och Latife att de aldrig kommer att 

dölja sin förortsbakgrund. 

Även om man använder postortsstrategin kvarstår dessutom det faktum att 

ens namn inte klingar ”majoritetssvenskt”. Det lyfter Sara i ett muntligt anför-

ande i sva under rubriken namn och diskriminering. I sitt anförande anger hon 

viss statistik över hur personer med ”utländskklingande” namn behandlas i 

rekryteringsprocesser. Hon påpekar att statistiken ”talar sitt tydliga språk”, 

och att personer med ”utländskklingande” namn sorteras bort just på grund av 

sitt namn. Det förekommer därför, förklarar Sara, att människor byter till mer 

”svenskklingande” namn för att undvika diskriminering på arbetsmarknaden, 

eller avancera på en hierarkiskt organiserad arbetsplats.  

Det här är knappast några nyheter för deltagarna, som alla riskerar att råka 

ut för det Sara berättar om. Hon själv uttrycker dock starkt att hon aldrig skulle 

kunna byta till ett traditionellt ”svenskt” efternamn, fastän det kanske skulle 

resultera i fler jobberbjudanden. Att ge upp sitt namn skulle, enligt henne, vara 

att ge upp sin identitet – vilket kan jämföras med Deniz och Latifes vilja att 

aldrig dölja sin förortsbakgrund, eller med Aidas vilja att bibehålla sin förorts-

klang (se 7.1). Identitet, stolthet och lojalitet med andra med liknande 

bakgrund är helt enkelt överordnat en enklare väg in i arbetslivet, vilket för 

tankarna tillbaka till Maryams och mitt samtal där hon retoriskt frågar varför 

hon inte kan vara sig själv vid en anställningsintervju (se 6.5.2). 

Genom att behålla sitt efternamn, vilket Sara tydligt säger att hon kommer 

att göra, utövar hon ett slags passivt motstånd. Hon utför ju ingen direkt hand-

ling, utan motståndet utgörs av en icke-handling som består i att låta bli att 

logga in på Skatteverkets hemsida och ansöka om en namnändring. Också 

Latife och Deniz gör motstånd, fast på ett aktivare sätt. De söker enträget 

extrajobb på en arbetsmarknad som de inte känner sig välkomna på. Avslagen 

har varit flera, men Deniz arbetar nu i en butik. Där upplever hon att chefens 

bemötande varierar beroende av om hen pratar med henne eller med några av 

hennes icke-förortsförankrade kollegor. Chefen, som tidigare har bott i en 

förort nära den där Deniz bor, verkar tycka att hen och Deniz står varandra 

närmare än Deniz upplever att de gör. Deniz tror att det beror just på att de 

båda har förortserfarenhet. Chefen gör sig till, berättar hon, genom att säga 

exempelvis tjo och bre till henne – men aldrig till dem som saknar förorts-

bakgrund.  

Dessutom använder chefen ett delvis annat kroppsspråk i interaktion med 

henne. Chefen tar till exempel initiativ till att hälsa med en så kallad fist-bump 

– en hälsningsgest där man möter varandras knutna nävar. Deniz finner 

beteendet pinsamt och lite irriterande, men hon kommenterar det inte. Hon 

bibehåller enligt egen utsago den formella språkliga nivå, i form av förorts-

svenska, som hon alltid säger sig hålla på jobbet. Det som skulle kunna 
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fungera som en språklig resurs i kommunikationen med chefen, alltså förorts-

slangen, lämnar Deniz helt enkelt därhän eftersom chefen upplevs som löjlig 

och eftersom hon inte uppskattar att känna sig utpekad som den enda anställda 

med förortsbakgrund.  

På jobbet har Deniz förortssvenska tal uppmärksammats av en kollega utan 

förortsbakgrund, då kollegan har gett Deniz komplimanger för hennes sätt att 

tala.  

Exempel 77 

1 Deniz: ja vettere typ ja har en kollega som va såhär (.)  

2    ja ja snackade inte slang men hon va såhär *oh my  

3    God ja älskar sättet du pratar på↑* (.) sen ja blev  

4    såhär va menar du så hon ba asså de sättet du ut- 

5    talar orden på: hu- hur du såhära asså hur du säger  

6    dom: hit och dit så man märker (ah) 

7 Forskare: mm 

8 Deniz: man gör de 

Kollegans komplimang återges med direkt anföring: ”*oh my God ja älskar 

sättet du pratar på↑*” (rad 2–3). Kollegan ska ha syftat på hur Deniz uttalar 

orden. Deniz avslutar sin tur med ”man märker (ah)” (rad 6). Vad ”man 

märker” framgår inte här i transkriptionen, då exemplet är taget ur sin 

samtalskontext. Men det vi samtalar om är huruvida hon upplever att det hörs 

att hon har förortsbakgrund. Och det gör det, enligt Deniz (jfr 6.1.2). 

Exemplet med Deniz och hennes kollega är ensamt i sitt slag, det vill säga 

det är det enda exemplet där någon deltagare berättar att en utifrånkommande 

har bekräftat förortsklangen positivt. Det förortsindexerade talet – primärt 

förortsslangen – bekräftas förvisso också på Deniz poesikurs, men där är alla 

som deltar, inklusive kursledarna, förortsförankrade (se 6.5.1). Även Aisha 

har fått komplimanger för sitt sätt att tala, men då på grund av sin (relativa) 

avsaknad av förortsklang. I övrigt är det ingen som säger att deras tal har 

kommenterats på ett positivt sätt. Har kommentarer fällts har de snarare antytt 

att förortsindexerat tal är alltför informellt och ett exempel på en otillräcklig 

svenska, vilket Maryam och Hodan skämtar om i avsnittet nedan (se ex. 78). 

8.5 Humor för nöjes skull – och som strategi  

Humor beskrivs vanligen som något kulturbundet, men kulturbegreppet 

lämnas ofta oproblematiserat. Kultur kan, som framgått i 3.8, hänvisa till såväl 

föreställningar om en större, ”bestämd kultur”, som till en mindre (praktik)-

gemenskap och de kulturella normer som reglerar den. Ur ett konstruktiv-

istiskt perspektiv blir humor någonting man gör snarare än har, och det som 

intresserar mig är hur deltagarna i föreliggande undersökning gör humor i det 

mindre, partikulära sammanhanget.  
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Billig (2005) skriver att humor är viktigt och eftertraktat i dagens sen-

moderna samhälle. Hen (se s. 16–17 och där anförd litteratur) ser att veten-

skapliga, ofta psykologiska, humoranalyser tenderar att utelämna den elaka, 

mörka, sarkastiska humorn – så kallad negativ humor – för att fokusera på en 

typ av positiv humor som bättre stämmer överens med ett levnadsglatt ideal. 

Negativ humor, ofta ironi och sarkasm, behandlas emellertid i flera av de 

studier som har genomförts bland förortsförankrade unga (se t.ex. Jonsson 

2007, 2014, 2018; Jaspers 2005, 2008; Åhlund & Jonsson 2016). Och bland 

mina deltagare utgör så kallad negativ humor ett stående inslag i gemen-

skapandet och hanteringen av ouppskattade normer och stereotyper.  

Att hantera stereotypifiering genom att skämta är till exempel mer regel än 

undantag bland deltagarna. Amina säger skämtsamt att majoritetselever vill 

vara som henne och de andra deltagarna – alltså förortsförankrade – och det 

ligger något förlöjligande över majoritetselevernas försök (se även 8.2). Del-

tagarna skojar också – vilket framgår i exemplet med Hevins tröja – om varan-

dras iscensättning av förort, och kastar då en utifrånblick på sin egen tillhör-

ighet. Maryam riktar också en pik ”inåt” i ett skämt om att ”ortengrabbar” vill 

vara Zlatan, men misslyckas och därför ”blir gata” (se 8.3).  

Isse skämtar också med bilden av förortskillar som kriminella, det vill säga 

med bilden av sig själv, när han av oklar anledning har med sig en pannlampa 

in i klassrummet. Han sätter den på Antos huvud och läraren Jonas ber lugnt 

Anto att stänga av den; den har ett obehagligt blått ljus. När Jonas ställer den 

rimliga frågan vad Isse har tänkt att ha pannlampan till, svarar Isse kort ”bank-

rån”, ett svar Jonas nöjer sig med. Deltagarna skämtar helt enkelt åt alla håll.  

8.5.1 Att skämta om migrationserfarenheter 

Alla deltagare har migrationserfarenheter, förvärvade genom egna och/eller 

föräldrarnas upplevelser. Amina är skojfrisk, men utan att vara särskilt ljudlig. 

En skojfriskhet går annars ofta hand i hand med en större ljudlighet. Hon 

skämtar vid ett tillfälle om att alla ”somaliska” mammor kan fira gemensam 

födelsedag, för ”all:a somaliska mammor är födda första januari”. Hon verkar 

inte vara helt fel ute, även om ”alla” är en överdrift. Två av fyra av de samtals-

deltagare som har ”somalisk” bakgrund har mammor som enligt svensk folk-

bokföring är födda första januari. Aminas seriösa förklaring till det är att 

somaliska myndigheter inte alltid har kunnat utfärda identitetshandlingar, och 

att Sverige därför har angett årets första dag i folkbokföringsregistret.  

Det Amina gör humor av är ju faktiskt erfarenheter av det krig och det sam-

hällskaos som hon och hennes föräldrar har flytt från. Dessutom driver hon 

med svenska myndigheters pragmatism, men det är kanske inte lika uppenbart 

för henne själv och de andra. Vid ett annat tillfälle skämtar hon om hur invand-

rade personer som ännu inte har fått uppehållstillstånd (det vill säga människor 

i samma situation som Amina var som väldigt liten), skulle kunna bemötas på 

ett skojigt sätt. Hon föreslår, högst skämtsamt, att man skulle kunna busringa 
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till dem och tala om att de ska utvisas. Därefter lägger hon av ett stort, varmt 

skratt.  

Att skämta om migrationserfarenheter på det sätt Amina gör sker ganska 

ofta, och skämten verkar tas emot som roliga bland deltagarna. I Aminas fall 

syftar det senare skämtet på förhållanden och situationer som deltagarna inte 

längre är i – om de någon gång har varit det. Samtliga har svenskt medborgar-

skap och eventuella erfarenheter av flykt ligger längre tillbaka i tiden. Det 

förekommer dock att de skämtar om sin egen minoritetsstatus i det svenska 

samhället. Det gör till exempel Maryam och Hodan när de diskuterar vilket 

politiskt parti de ska rösta på i det kommande riksdagsvalet.  

Exempel 78 

1 Hodan: (ja) ba nej asså Jimmie [Åkesson] nej du (ska)  

2    kasta ut oss 

3 Maryam:                                   [Jimmie ändra på  

4    (dig) Jimmie] Jimmie du får ändra på uttalet SEN 

5 Hodan: ah 

6    *skratt* 

7 Maryam: annars måste du va på vår sida 

Hodan säger med bestämdhet att hon inte kommer att rösta på Sverige-

demokraterna, vars partiledare Jimmie Åkesson är skämtets huvudperson. 

Tillsammans med Maryam skapar hon en sekvens på temat språk, minoritets-

tillhörighet och villkorad vistelserätt. När Hodan har sagt ”Jimmie [Åkesson] 

nej du (ska) kasta ut oss” (rad 1–2) – och i oss inkluderar sig själv som född i 

Sverige – tar Maryam vid. Hon vänder på diskursen om att personer med 

migrationsbakgrund skulle ha en otillräcklig svenska samt narrativet om att 

unga i förorten måste ändra sitt sätt att tala. Retoriskt riktar hon sig till 

Åkesson och säger att det är hen, och inte dem, som måste ändra på sitt tal. 

Det fungerar som en pik mot Åkessons politik och kanske också mot hens 

sydsvenska dialekt. 

Skämtet om och med Åkesson, som för övrigt endast nämns vid förnamn i 

samtalet, kan vid en första anblick tolkas som divisivt, det vill säga att det 

delar upp människor i olika kategorier och att man gör sig rolig över någon 

eller några av dessa (se Byrman 2001). Min förståelse är dock att skämtet 

också kan ha en subversiv sprängkraft, då Maryams kommentar vänder på två 

förekommande narrativ och bidrar till ett ögonblicks maktförskjutning. Det är 

plötsligt hon som har tolkningsföreträde när det gäller hur man bör prata 

svenska och inte, och det är Åkesson – inte hon – som förväntas ändra på sitt 

tal.  

Den förskjutning som sker avseende makt och tolkningsföreträde måste 

dock ses som både tillfällig och spatialt avgränsad till där vi sitter och 

samtalar. Likväl kan skämtet vara subversivt på så sätt att det riktar sig ”upp-

åt”, har maktutjämnande effekt och för en liten stund får Maryam, Hodan och 

mig att föreställa oss en annan maktordning än den som normalt råder. Skämt-
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et blir således subversivt på det mentala planet, även om det inte får några 

praktiska och samhällsomstörtande följder. 

8.5.2 ”Asså är du man eller kvinna?” 

Kategorin kön och iscensättningen av den är ibland föremål för skämt. Kate-

gorin uppfattas, som tidigare påpekats, som ganska statisk av deltagarna (se 

3.7.1). Kön är, menar de; det görs inte. Överskridande könsuttryck diskuteras 

ibland, men i dessa diskussioner är de traditionella, binära könskategorierna 

konstanta. Deniz anses till exempel ha ett könsuttryck som inte passar in i den 

normativa femininitetens ideal, och på grund av det får hon ta emot 

kommentarer på både sin kropp och sitt beteende. Det framgår av följande två 

fältanteckningar. 

Fältanteckning 20XX-03-29 

Eleverna har rast och Amina skämtar med Deniz. Amina: Asså är du man eller 
kvinna? [Klämmer på Deniz överarm] / Amina fortsätter med att dra av Deniz 
ena skon och Deniz drar då vad jag uppfattar som ett avskräckande skämt. / 
Deniz: Wallah mina fötter luktar illa! Deniz fortsätter med att demonstrera att 
hon är plattfotad. De andra skrattar. Pikarna fortsätter. / Amina: Fy fan vad fula 
skor du har. Deniz: Käften!  

Aminas kommentar i det första utdraget – asså är du man eller kvinna – visar 

vilka reglerande normer tjejer, här Deniz, har att förhålla sig till när det 

kommer till kroppen. Det finns något slags ”lagomtänk”. Den kvinnliga 

kroppen ska vara tränad och disciplinerad, men är den det i ”för hög grad” 

tippar den över mot manlig. Amina är inte ensam om att skämta om och med 

Deniz, som på grund av sin vältränade kropp får ta emot kommentarer från 

flera håll. Diana påpekar till exempel skämtsamt att Deniz kommer att ”bli 

man” om hon fortsätter att träna så mycket. 

Replikerna i den första fältanteckningen är ungefärliga eftersom situationen 

inte har ljudinspelats. Men det man kan utläsa av anteckningen är för det första 

att pikarna haglar. De gör ju ofta det, och det är rent av något av en sport att 

sätta in dem där det känns, men kanske inte gör som mest ont (jfr Jonsson 

2007; Hyttel-Sørensen 2017). För det andra låter Deniz bli att bemöta kom-

mentaren om sin kropp och sitt könsuttryck. I stället övergår situationen till 

en dragkamp om hennes ena sko – vilket säger något om den röriga stämning 

som råder. Deniz säger då i skämtsam ton att hennes fötter luktar illa, som för 

att avskräcka Amina.  

I den andra fältanteckningen om Deniz är det inte hennes kropp som är 

uppe till diskussion, utan hennes beteende. 
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Fältanteckning 20XX-03-24 

Deniz har, som jag förstår det, några bröder, men inga systrar. Detta förklarar 
enligt Maryam varför Deniz är som hon är. SKRATT. (Får intrycket av att 
Maryam menar att Deniz skulle vara lite maskulin i sin framtoning: rak, 
djupare röst, vältränad.)  

Också Maryams kommentar i det andra utdraget ur fältanteckningarna verkar 

vara tänkt som en pik. Det har av tidigare diskussioner framgått att den stora 

merparten av deltagarna sätter likhetstecken mellan kvinna och femininitet och 

man och maskulinitet (se Butler 2006 [1999]).82 Undantaget är möjligen Aisha 

som kan visa bilder på könsöverskridande herrkläder i sin telefon och säga att 

de kläderna kan komma att ”reta homofoberna”. Men sett till att den hetero-

sexuella matrisens logik generellt genomsyrar deltagarnas föreställningar om 

kön, kan Maryams förklaring till varför Deniz har blivit som hon har blivit – 

att hon är uppvuxen med flera bröder – uppfattas som en pik. De församlades 

skratt stärker den uppfattningen. Deniz kan dessutom ibland också själv 

kommentera sin iscensättning av kön. Med skratt i rösten berättar hon till 

exempel om ett tillfälle när en kompis filmat henne bakifrån när de var ute och 

gick och att hon såg ut som en man på filmen.  

Ålder är i kombination med kön en intersektion som skapar vassa, humor-

istiska meningsutbyten – så kallade verbala dueller, tjafs eller battles (se 2.1.5, 

7.2). Gabriella och Natalie är, som tidigare nämnts, nära vänner. Ofta driver 

Gabriella med Natalie, och nästan lika ofta svarar Natalie tillbaka. En 

ljudinspelning i materialet består exempelvis av ett cirka 20 minuter långt 

skrattanfall, då Gabriella har ”hjälpt” Natalie med en skoluppgift och avsikt-

ligt lett henne helt fel.  

Vid en lunch, där Natalie är närvarande, tar Gabriella även upp sin telefon 

för att läsa upp en lista över roliga saker Natalie har sagt. Vid ett tillfälle ska 

hon sorgset ha berättat för Gabriella att Tupac Shakur har dött, och fått den 

ikoniska rapparens död år 1996 att framstå som en dagsfärsk nyhet. Gabriella 

ska först ha sett ledsen ut och sagt något i stil med ”åh nej”, för att sedan ha 

upplyst Natalie om att han dog ”för länge sen”. Minna sitter med vid bordet. 

Hon uppskattar den ikoniska 90-talsrapparen Tupac, och hon skrattar ljudligt. 

Jag själv håller tillbaka lite eftersom jag där och då inte är säker på om vi 

skrattar med Natalie eller åt Natalie.  

Gabriellas tilltag att läsa upp listan inför alla vid lunchen kan framstå som 

en smula elakt, men som jag förstår det ingår den här typen av pikar och tjafs 

i Gabriellas och Natalies kamratskapande. Och det kan sägas att Natalie inte 

är sen att ge svar på tal, som i nedanstående situation som utspelar sig i tunnel-

banan.  

                               
82 Deltagarnas syn på kön är troligen den dominerande i såväl minoritets- som majoritets-
sammanhang. Att den redogörs för här beror således inte på att den skulle vara kännetecknande 
för just deltagarna, utan den lyfts fram för att beskriva den kontext där skämten om kön och 
kropp fälls. 
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Fältanteckning 20XX-03-24 

De andra retar Natalie för att hon inte kan cykla. Hon ber de andra att hålla 
käften; hon kan faktiskt cykla! Då retar Gabriella i stället Natalie för att hon 
ser ut som en kärring. Natalie svarar att Gabriella inte kommer vara en kärring 
när hon blir gammal, för hon är redan kärring (ingen obest. artikel). Tonen är 
rätt hård på samma sätt som den var vid ett tidigare tillfälle under dagen då 
Natalie sa att Gabriellas smink var fult. Jag får ändå känslan av att ingen av 
dem riktigt tar det den andra säger på allvar.  

Till en början består alltså tjafset i att flera retar Natalie för att hon inte kan 

cykla. Det är, enligt Natalie själv, inte sant. Hon ber de andra att hålla käften, 

men då fortsätter Gabriella med att säga att Natalie ser ut som en ”kärring” – 

ett ord som länge har använts om ”ilskna kvinnor”, och som inte verkar gå ur 

tiden (se Svahn 1999:65–66). Intersektionen mellan kön och ålder (kärring för 

tankarna till en äldre kvinna)83 har troligen också relevans för att den rituella 

skymfningen ska fungera som just en skymfning. Dess effektivitet utgår i 

sådana fall från den ställning äldre kvinnor ges på en heterosexuell marknad. 

Natalie svarar dock Gabriella med besked; Gabriella kan aldrig bli en kärring 

för hon är redan en. Natalie må alltså se ut som en kärring, men Gabriella är 

(en) kärring. 

Denna typ av skymfning skulle kunna te sig elak och apart inom en annan 

talgemenskap. I deltagarnas gemenskap är dock verbala dueller ett återkom-

mande, närmast givet inslag. Det verkar inte resultera i några långvariga 

konflikter, och alla är på något sätt med – antingen utför de själva praktiken 

eller så utgör de en intresserad publik (se även 7.2). Det är dessutom så att 

man måste vara ”invigd” för att bli häcklad, vilket skiljer sig mot en typisk 

mobbningssituation. Kompisskap kan rent av ses som själva grunden för 

denna sorts verbalt duellerande. 

Det förekommer också att deltagarna driver med intersektionen kvinna–

muslim. Under en lektion skämtar till exempel Maryam och Gabriella om en 

gemensam kompis.  

Exempel 79 

1 Gabriella: ey: sa hon tappa bort alla mina sjalar ja kan inte  

2    gå ut [Gabriella och Maryam pratar om en gemensam  

3    bekant] 

4 Maryam: *skratt* dom kommer ba ta på dig luva 

5    *skratt* 

6 Gabriella: säg ja har inga 

7    [parallell konversation mellan Natalie och Isse] 

8 Maryam: tänk dig ja säger sådär ja skulle va ja skulle va  

9    såhär dum  

10 Gabriella: du skulle va ’eh’ 

11 Maryam: (fan) ja har tappat bort a:ll:a mina sjalar (.) dom  

12    skulle ba ah (har du) tappat bort all:a: dina  

13    sjalar (.) wo:w 

                               
83 Svahn (1999:137) diskuterar att kärring även används nedsättande om den man som inte 
anses leva upp till ett hegemoniskt manlighetsideal. 
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Kompisen har, av oklar anledning, inte velat hänga med ut. Enligt Gabriella 

ska kompisen ha dragit en (vit) lögn om att hon har tappat bort alla sina sjalar 

och därför inte kunnat gå utanför dörren (rad 1–3). Maryam skrattar och säger 

att ”dom” – troligen i betydelsen några av kompisens andra vänner – ”kommer 

ba ta på dig luva” (rad 4). De skrattar och Gabriella föreslår att kompisen kan 

säga att hon inte har några. Maryam intar sedan perspektivet av de andra 

vännerna, som enligt henne kommer replikera: ”ah (har du) tappat bort a:ll:a 

dina sjalar (.) wow” (rad 12–13).  

Här visar, särskilt Maryam som själv bär sjal, en självdistans. Sjalen är 

visserligen religiöst motiverad och bärs på fullaste allvar, men den avhandlas 

också ibland på ett skämtsamt sätt. Någon skämtar till exempel om att få sina 

fästnålar inkörda i örat. Någon annan skojar om den nedsättande samman-

sättningen ”slöjmadam”. En tredje skämtar om att hon inte får ha sina slöjor i 

fred för att systrarna går och rotar, och en fjärde om att äldre, slöjbärande 

kvinnor får en kal fläck på huvudet för att sjalen konstant gnider mot håret. 

Humorn blir på så vis självriktad och okej att använda i ingruppen, men ofta 

mer problematisk om (eller snarare när) den förekommer i utgruppen. 

För att som utifrånkommande kunna greppa (och kanske underhållas av) 

hur deltagarna gör humor behöver man för det första beakta deltagarnas 

erfarenheter och livsvärldar. För det andra vara medveten om att bara för att 

de i sin ingrupp kan skämta om till exempel migration och religion upplevs 

det långt ifrån okej om utifrånkommande skämtar på samma teman. Risken 

finns, som jag förstår deltagarna, att utifrånkommandes skämt signalerar av-

ståndstagande och att skämten vilar på en stereotyp bild. Skämten kan bli rent 

rasistiska och/eller islamofobiska, och det gör att deltagarna blir lite på sin 

vakt. För det tredje blir det viktigt att anlägga ett intersektionellt perspektiv. 

Deltagarna skämtar sällan om endast en identitetskategori. För det fjärde, och 

kanske viktigaste, måste man beakta att skymfningar och verbala dueller är ett 

till synes givet och självklart inslag i deltagarnas sätt att interagera. Missar 

man det, och i stället tror att exempelvis Natalie och Gabriella bråkar på allvar, 

blir deras kompisrelation svårförståelig. 

8.5.3 Jag vill ha sovmorgon 

Religion är, som framgått ovan, en kategori som är öppen att skämta om. När 

Hodan ska bemöta föreställningen om att alla muslimer är terrorister tas 

exempelvis hennes kommentar emot på ett humoristiskt sätt. 

Exempel 80 

1 Hodan: vi är svart vi har sjal och [smackljud] vi är en  

2    tjej å vi är kvinna så de dom tre värsta typ  

3    grejerna inom i samhället så: de de är mycke svå- 

4    rare för oss till exempel att få jobb (.) eller ka-  

5    eller de är så vi känner i alla fall de (är) mycke  

6    svårare eftersom att= 

7 Maryam: XX [viskar] 
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8 Hodan: eftersom att de: många ser *ah men hon är  

9    terrorist* för att många människor ser ehm islam:  

10    isis som muslimer och alla eh som har sjal eller  

11    alla som är religiösa muslimska människor är blir  

12    klassade som terrorister (.) och eh jag personligen  

13    har aldrig gjort nånting ja vågar inte ens röra en  

14    fluga= 

15    *skratt* 

16 Hodan: så det är synd att många tänker så och ehm ja vet  

17    själv att Maryam (ti- ex-) skulle aldrig göra nåt  

18    sånt dära↑ 

19 Minna: vilken tur 

20 Hodan: exakt 

21 Minna: ja var lite orolig där 

22 Hodan: ah 

23    *skratt* 

24 Maryam: (ja ba) wow 

25    *skratt*  

Hodan diskuterar med allvarlig röst den missuppfattning som hon upplever 

finns om muslimer. Men först anlägger hon ett intersektionellt perspektiv. ”Vi 

är svart vi har sjal och [smackljud] och vi är en tjej å vi är en kvinna”, säger 

hon och syftar på henne själv och Maryam. Därefter tillägger hon ”de dom typ 

tre värsta grejerna inom samhället” (rad 1–3), och att de försvårar att få jobb. 

Men hon garderar sig sedan och säger att det i alla fall känns så (rad 4–6).  

När Hodan motiverar varför det känns så rör hon sig bort från ett inter-

sektionellt angreppssätt. I stället fokuserar hon tydligt på sin och Maryams 

religionstillhörighet – som visserligen är visuellt sammanflätad med kön, då 

de båda bär en religiöst motiverad och kvinnligt konnoterad sjal. Många 

människor kopplar, enligt Hodan, samman terrorgruppen IS84 med muslimer i 

stort, och tänker ”*ah men hon är terrorist*”. Inför Maryam, Minna och mig 

börjar Hodan sedan att argumentera för att det antagandet inte stämmer. ”Ja 

vågar inte ens röra en fluga”, säger hon (rad 13–14), varpå Maryam skrattar 

till. Hodan drar sedan in Maryam i argumentationen och intygar att inte heller 

Maryam skulle kunna ”göra nåt sånt dära” (rad 17–18). Minna säger då torrt: 

”vilken tur […] ja var lite orolig där” (rad 19, 21), varefter ett skratt bryter lös.  

Vid ett annat tillfälle förbereder några av deltagarna ett utbyggt skämt – ett 

så kallat prank85 – med religionstema. Ett prank går ut på att någon ska bli 

(lagom) lurad och bortgjort, och det prank som beskrivs i nedanstående fält-

anteckning är intressant av flera skäl. För det första framkommer hur del-

tagarna använder sina språkliga resurser och sina religiösa tillhörigheter för 

att skapa humor. För det andra visar det att ungefär inget är för heligt för att 

                               
84 Hur terrorgruppen IS (islamiska staten) benämns varierar. Jag har i denna text valt att skriva 
IS, som också är den benämning som oftast används i svenskspråkig media. Deltagarna, varav 
några har bakgrund i de områden IS vid tiden för fältarbetet kontrollerade, använder både IS, 
Isis och Daesh.  
85 Det engelska ordet prank är likställt med svenskans blåsning, ett ord deltagarna troligen inte 
skulle använda. 
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kunna driva med. För det tredje aktualiserar det den problematik som kan 

uppstå om skämtet kanske går aningen för långt. 

Fältanteckning 20XX-04-13 

Gabriella berättar om när hon, Deniz, Hodan och Latife lurat Natalie att Natalie 
har blivit muslim [Natalie är kristen.] Natalie är med när hon berättar om det. 
På sin mobil visar Gabriella mig också en hemligt inspelad video från till-
fället.86 Gabriella ropar typ: ”Karin, Karin har du hört vad vi gjorde med 
Natalie?!” Nej, svarar jag.  

Gabriella förklarar att alla [ovanstående] skulle ses hemma hos henne och 
grupparbeta. Natalie blev sen och de andra passade på att planera ett prank. 
När Natalie kom in i vardagsrummet började Hodan prata om att hon kände en 
energi, och de tog varandras händer och drog med sig Natalie. Gabriella 
berättar att Hodan och Latife började säga saker på somalisk-turkisk-arabiska 
i stil med jag vill ha godis, jag vill ha sovmorgon – i stort sett allt helt oför-
ståeligt för Natalie. När de ”reciterat” klart sa de till Natalie att hon nu blivit 
muslim. Gabriella [också kristen] spelade med som om hon inte fattat att det 
var det ”ritualen” handlat om. Natalie fick panik, blev vansinnigt arg och var 
på väg att lämna lägenheten och springa till kyrkan och döpa om sig. Hennes 
blick i videon gick inte att ta miste på. Inte heller Hodans uppspärrade ögon 
och hand framför munnen var möjlig att tolka som något annat än ”nu är det 
fara å färde”.  

Genom att använda sina breda språkliga resurser, som utöver svenska inne-

fattar somaliska, turkiska och högarabiska, lyckas Deniz, Latife och Hodan 

lura Natalie att tro att hon har genomgått en konverterings- (eller reverterings-

ritual) från kristen till muslim. Både resurser de församlade har tillägnat sig i 

sin hemmiljö (turkiska och somaliska) och så kallade utom och bortom-

resurser (religiöst associerad högarabiska) har således nyttjats i situationen (se 

4.1).  

Att Natalie, som har arabiska i sin flerspråkiga repertoar, har svårt att förstå 

sina kompisars kreativa kombination av språkliga resurser är en förutsättning 

för att pranket ska fungera. Att inte alla i gruppen delar religiös praktik är 

förstås en andra. En tredje är att Natalie känner tilltro till att hennes kamrater 

har så stor kunskap och ett sådant mandat att de kan leda en muslimsk initier-

ingsritual. En sista förutsättning är att Natalie inte kommer på hur man faktiskt 

konverterar till islam, det vill säga att man uttalar islams trosbekännelse, 

shahada. Själv är hon tyst vid ”ritualen”. Men hon vet egentligen hur man blir 

muslim, säger hon surt i skolan efteråt när ritualens inverkan på hennes relig-

ionstillhörighet diskuteras. Men hon kom inte ihåg det eftersom hon blev så 

arg. 

                               
86 Att hänvisa till en video som Gabriella har spelat in utan Natalies vetskap är känsligt. Men 

som framgår har Gabriella visat mig den med Natalie närvarande, och Natalie är därför med-

veten om att jag har fått ta del av den.  
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Arg blev hon verkligen, och snabbt ut från lägenheten skulle hon för att 

springa till kyrkan och döpa om sig. När en arg och skärrad Natalie är på väg 

ut fastnar den dolda mobiltelefonkameran på Hodan, som ser skrämd ut med 

uppspärrade ögon och handen över munnen. Och det är Hodans uttryck som 

får mig att fundera över om de upplevde sig ha gått lite för långt den här 

gången. Men även om de kanske kände så i stunden delar Gabriellas generöst 

med sig av berättelsen om hur de lurat Natalie.  

Liksom dem runt omkring Natalie, Gabriella och mig skrattar jag åt videon 

och Gabriellas livfulla berättelse. Pranket är noggrant utfört, de använder sina 

språkliga resurser och sina religiösa erfarenheter på ett kreativt sätt och de 

lyckas hålla masken. När jag ser Natalies reaktion på videon känner jag mig 

dock tvungen att be henne om ursäkt för mitt skratt. För det är, och kanske 

särskilt när det gäller situationen där Natalie ”blir muslim”, som ovan nämnts 

en fin gräns mellan att skratta med och skratta åt (se Glenn 1989). Med 

ordentligt med temporal distans kunde dock också Natalie, under den 

member-checking som genomfördes med henne och Gabriella tillsammans, 

skratta och konstatera att pranket var väl utfört.  

Att språkliga utom och bortom-resurser kan användas för att skapa humor 

visar också Maryam och Hodan exempel på. Maryam använder dem för att 

iscensätta en arabisk kvinna och Hodan för att driva med en tigrinjatalande 

kille. 

Fältanteckning 20XX-02-09 

På väg hem i kollektivtrafiken pratar Maryam nån sorts ”låtsasarabiska”. I 
mina öron låter den uttalsmässigt övertygande. Hon har inlevelse och ett väl-
digt yvigt kroppsspråk. De andra skrattar högt, särskilt Gabriella som är en av 
dem som kan arabiska. En passagerare bakom Maryam tittar på henne. 
Maryam säger att det är skitkul att prata arabiska och att hon därför imiterar 
arabiska kvinnor som hon har mött.  

Hodan berättar om hur hon en gång satt på tunnelbanan. En kille trodde att hon 
var ”habish” och började prata tigrinja med henne. Hon spelade med och sa 
bara typ ”lä, lä”. Efter ett tag stannade killen av. Han fattade väl att Hodan drev 
med honom. Alla gapskrattar.  

Maryam skapar humor i stunden. Hennes iscensättning av en arabisk kvinna 

– som är ljudlig och tar plats genom sina stora rörelser – är övertygande och 

fantastiskt rolig att iaktta. Det är tydligt att Maryam är tillräckligt bekant med 

arabiska för att iscensättningen ska bli underhållande också för dem som har 

större resurser i språket. Man kan argumentera för att Maryam både ägnar sig 

åt ett slags självstilisering och att hon stiliserar någon annan. Det förra skulle 

kunna motiveras med att hon stiliserar personer i sin närhet som hon är till-

räckligt bekant med för att göra sig en bild av och iscensätta. Den motiv-

eringen har dock en essentialiserande slagsida. Även om Maryam är insatt i 

hur arabiska låter och kan stilisera en extrovert arabisk kvinna har hon inte 
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nödvändigtvis särskilt mycket gemensamt med denna kvinna. Därför är det 

rimligare att betrakta Maryams humoristiska iscensättning som ”styling the 

other” och alltså inte som ”styling one’s own” (se Canagarajah 2012:126). 

Detsamma gäller för Hodan som driver med den kille som pratar tigrinja 

med henne. Hodan, som har somalisk bakgrund, blir ibland tagen för ”habish”, 

det vill säga för en person med bakgrund i Eritrea. Hennes skämtsamma 

berättelse har ett ofta uppskattat innehåll: att driva med killar som visar 

intresse. Hodans berättelse blir således rolig i dubbel bemärkelse, då den inte 

endast innehåller stilisering, utan stilisering i syfte att driva med och kanske 

förlöjliga en kille. Den heterosexuella marknaden kommer därigenom lite i 

gungning, då den som uppvaktas ser uppvaktningen som ett tillfälle till att 

skämta med och om den andra. 

8.6 Klassrumskollektivism 

Deltagarna är, som troligen redan har framgått, väl sammansvetsade. När det 

gäller skolarbetet fungerar kollaborativ stöttning som ett outtalat ledord. Med 

det menar jag att deltagarna hjälps åt – både när det är och inte är tillåtet. Vad 

som är typiskt för många lektioner är också att studieinriktade samtal blandas 

med samtal om allt och inget. Under en lektion vänder Anto till exempel sitt, 

och de andras, fokus bort från det skrivarbete som ska utmynna i ett referat av 

ett kapitel ur biografin över Zlatan Ibrahimović. 

Exempel 81  

1 Anto: skulle du hellre skjuta↑ ett litet barn i benet  

2    eller en häst i huvet 

3 Natalie: en häst i huvet 

4 Gabriella: en häst i huvet 

5 Anto: men: men hästen dör å barnet dö:r inte om du  

6    skjuter den i benet 

7 Isse: hur vet du: tänk den förblöder 

8 Anto: nej= 

9 Gabriella: visst  

10 Anto: den förblöder inte 

11 Gabriella: å tänk om hästen inte dör 

12 Anto: hästen kommer dö↑ å barnet dö:r inte 

13 Gabriella: ah va skulle du göra 

14 Anto: skulle skj:uta- (.) frågan kom till di:g 

Helt orelaterat till skolarbetet ställer Anto den hypotetiska frågan om Natalie, 

Gabriella och Isse hellre skulle skjuta en häst i huvudet än ett litet barn i benet 

(rad 1–2). Natalie och Gabriella responderar snabbt och väljer alternativet att 

skjuta en häst i huvudet (rad 3–4). Anto börjar då att problematisera deras svar. 

Hästen kommer att dö; barnet kommer inte att göra det (rad 5–6). Isse invänder 

och säger ”tänk den förblöder”, men det kommer den inte att göra, enligt Antos 

hypotetiska resonemang (rad 7–8). Gabriella säger då ”tänk om hästen inte 

dör” (rad 11), men Anto fastslår att det kommer den att göra. Hästen kommer 
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alltså att dö; barnet kommer att överleva. Gabriella frågar Anto vad han skulle 

välja. Anto behåller kontrollen över diskussionen, och svarar allvarligt: 

”frågan kom till di:g” (rad 14). 

Exemplet med hästen och barnet är en av många samtalssekvenser som 

saknar relation till lektionsinnehållet och inte är kontextuellt förankrat i 

samtalet i övrigt. Ett skämt som däremot har kontextuell förankring syns i 

följande exempel, där Natalie upprepar Minnas instruktioner för disposition 

av referatet om Zlatan. 

Exempel 82 

1 Gabriella: ska man skriva den första så där 

2 Minna: [parallellt tal i bakgrunden] 

3 Natalie: va då 

4 Gabriella: ska man skriva så där på början↑ (.) (om:) 

5 Natalie: du skriver din egning (.) din egen (.) å sen= 

6 Gabriella:  *skratt* 

7 Natalie: efter den dä- s- 

8   *skratt*  

9 Natalie: (.) jävla tönt varför skrattar du 

10 Gabriella: *du skriver din egning* 

11   *skratt*  

12 Natalie: min egning 

13   *skratt* 

[…] 

14 Hodan: (hur man) förklarar den 

15 Natalie: inledningen till X sen efter den sista den där som  

16    man strukit under= 

17 Hodan:              [mm]  

18 Natalie: den ska du skriva 

19 Gabriella: mm e:h 

20 Hodan: min egning 

21 Natalie: ah din egning 

Det som utvecklas till ett skämt är Natalies felsägning av ordet egen, som hon 

uttalar egning (rad 5). Hon korrigerar sig själv, men Gabriella driver ändå med 

Natalies felsägning, och upprepar hennes ”*du skriver din egning*” (rad 10) 

på en stiliserad bruten svenska – ett slags självstilisering (se 3.4). Gabriellas 

stilisering genererar sedan en skämtsam sekvens, och Natalie upprepar sin 

felsägning i ”min egning” (rad 12). Därefter följer några turer där Gabriella 

och Natalie återgår till att ha fokus på uppgiften. Men Hodan har överhört 

skämtandet om din och min egning, och när hon ger sig in i samtalet på rad 14 

aktualiseras felsägningen ännu en gång. Natalie instruerar Hodan hur hon ska 

strukturera referatet och Hodan säger då lugnt ”min egning”, varpå Natalie 

leende fyller i med ”ah din egning” (rad 20–21). Därefter kommenteras inte 

Natalies felsägning mer. 

Minna uppmärksammar att eleverna samarbetar i, vad hon uppfattar som, 

alltför stor utsträckning med referatet om Zlatan. Men stark röst säger hon: 

Exempel 83 

1 Minna:  SAMTLIGA tänker på att de inte är nån gruppuppgift  

2    (.) de är en individuell uppgift 
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Deltagarna brukar vara lyhörda inför det Minna säger, men när det gäller sam-

arbete kring skoluppgifter är de inte det. I stället samarbetar de så mycket att 

de ibland överskrider det tillåtnas gräns. Isse frågar exempelvis Gabriella om 

hon har börjat ”skicka till honom”, alltså om hon har skickat sitt påbörjade 

referat.  

Exempel 84 

1 Gabriella: va ska rubriken vara X 

2 Isse: har du börjat skicka till mig 

3 Gabriella: *skratt* 

4 Natalie: koll:a du läser den här sen du gör en samman-  

5    fattning 

6 Minna: [parallellt tal i bakgrunden] 

7 Gabriella: klassdebatten [skriver samtidigt] 

8 Isse: men koll:a ja vill också jobba på [matvarubutiks- 

9    kedjan där Natalie arbetar extra] 

Gabriella skrattar, vilket får Isses kommentar att framstå som skämtsam. Isse 

framhärdar heller inte. Han vänder sig i stället till Natalie, som är den av de 

tre som verkar vara mest inriktad på att färdigställa referatet, och säger att han 

vill jobba extra i matvarubutik på samma sätt som hon gör. 

Att samarbete inte endast pågår inom utan även bortom det tillåtnas gränser 

synliggörs i två fältanteckningar från projektets slutskede. I anteckningarna 

lyfts min upplevelse av de återgivna situationerna fram, för just otillåten kam-

ratstöttning – eller, utan den förskönande omskrivningen, fusk – var något jag 

hade lite svårt att förhålla mig till. Inte på så vis att jag någonsin funderade på 

att kontakta lärarna, men jag blev nervös i stunden och även vid ett tillfälle när 

några av dem åkte fast. Den överhängande frågan i fusksituationen blev var 

någonstans min lojalitet egentligen låg. 

Fältanteckning 20XX-05-21 

Läraren går runt. Hon säger till: Hörni inga förflyttningar av papper här. Flera 
av eleverna säger nej. Så här i slutet av terminen förstår väl läraren att saker 
pågår i klassen. Jag har dock inte sett några pappersutbyten nu. Däremot kör 
de sin standard att någon påkallar lärarens uppmärksamhet och de andra 
gestikulerar, pekar och Gabriella, som är en av de starkaste i ämnet, gör så 
övertydliga munrörelser att man kan läsa på hennes läppar.  

Jag blir nervös och funderar på vem jag egentligen håller på. Som gammal 
lärare tycker jag ju att de ska åka fast, men det är en annan situation här och 
jag står närmare eleverna än lärarna. Skulle tycka att det var jobbigt om det 
blev en scen. Tänker i alla fall att det inte är jag som ska avslöja dem och 
undviker därför att snabbt titta till när någon rör sig. Mina huvudrörelser skulle 
ju kunna uppfattas av läraren.  

Den huvudsakliga frågan som dryftas i fältanteckningarna är helt enkelt inte 

om det är försvarbart att deltagarna fuskar utan: Vem håller jag egentligen på 

i situationen? Min relation till deltagarna är vid det här laget, och var nog 
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redan från början, betydligt starkare än den till deras lärare. I fusksituationen 

är jag därför ambivalent, och vill verkligen inte vara den som eventuellt bidrar 

till att fusket avslöjas. Därför rör jag så lite på huvudet som möjligt när del-

tagarna exempelvis skickar papper till varandra. För jag har avlagt ett 

diskretions- och tysthetslöfte när deltagarna tidigt kontrollerade att jag inte 

skulle orsaka dem problem i samarbetsfrågan. ”Du säger inget va?”, undrade 

de och jag svarade, givet forskarrollen, nej (se även 5.3.2).  

Inför ett prov sonderar de vilka som har pluggat, vem som eventuellt har 

en fusklapp och hur de ska placera sig i klassrummet för att dra maximal fördel 

av sina kompisars kunskaper. De föreslår till och med var någonstans i rummet 

jag ska placera mig för att inte störa deras upplägg. Första gången det skedde 

blev jag lite lagom perplex, men rättade mig efter instruktionerna. Det mot-

satta hade blivit konstigt, då mitt forskaruppdrag knappast gick ut på att störa 

deltagarnas vanor.  

Det fanns ett sätt för mig att undkomma nervositeten och undvika huvud-

rörelser; jag skrev ibland själv proven i de olika ämnena, och även om jag inte 

ingick i nätverket för utökat samarbete smälte jag på så sätt in lite bättre. Prov-

situationerna är de tillfällen då min lojalitet prövas mest, men det är ändå 

under dem jag kommer närmast att ”vara en i gruppen” (se även 5.3.1, 5.3.2). 

Det uppfattas dessutom som lite roligt att en tidigare gymnasielärare tar del av 

de otillåtna strategierna, och de skämtar ibland om det. 

Deltagarna blir sällan påkomna när de samarbetar utanför det tillåtnas 

gränser, men vid ett rätt plågsamt tillfälle avslöjar Natalie sig själv inför en 

lärare. 

Fältanteckning 20XX-10-13 

Något mycket pinsamt sker under lunchen. En stund efter att vi har satt oss 
kommer klassens nya lärare och frågar om hon kan sitta bredvid Hodan. 
Natalie, som sitter på andra sidan om Hodan, märker inte att läraren sätter sig. 
Eleverna pratar om [skolämnet som de har den aktuella läraren i] och Natalie 
säger att hon är glad över att ha klarat den förra kursen. Hon säger högt att hon 
”fuskade sönder” på nationella provet förra året. Läraren böjer sig då framåt 
och frågar om Natalie säger att hon fuskade. Natalie ser ut att få panik. Hon 
lutar sig bakåt så att hon försvinner bakom Hodan. De andra ser allvarliga och 
obekväma ut. Nästan helt tysta. Jag håller, som jag brukar när något pinsamt 
sker, på att få en skrattattack. Försöker kväva den, men det är svårt när Natalie 
spärrar upp sina ögon och tittar på mig. Lyckas halvt. Hoppar bara lite på 
stolen.  

Jag tappar lite rollen. Aningen jobbigt, särskilt med tanke på att läraren är när-
varande. Avseende deltagarna kanske det inte är något direkt problem. När 
läraren sedan gått undrar Natalie vad läraren kan göra med informationen. Hon 
tittar direkt på mig. Jag svarar att läraren förmodligen inte kan göra något. De 
andra säger att hon kan glömma att fuska igen. 
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Situationen där Natalie avslöjar att hon har fuskat på ett nationellt prov är en 

av de knepigare situationer jag har ställts inför under fältarbetet, och fält-

anteckningen kom att handla mer om min reaktion än om Natalies. Jag ”tappar 

lite rollen” i situationen, och är på väg att reagera på det ofrivilligt osmidiga 

sätt jag vanligtvis gör i pinsamma överraskningssituationer – skratta högt och 

länge. Deltagarna reagerar däremot med tystnad och allvar. 

Natalie konsulterar, vilket framgår av fältanteckningens andra stycke, mig 

om vad läraren har för mandat när det gäller att ändra ett redan satt betyg. 

Litet, tänker jag, vilket jag ungefärligen säger till Natalie. Men eftersom jag 

aldrig har varit i den situationen som gymnasielärare vet jag inte vad det finns 

för lagutrymme att ändra ett satt betyg, och kan därför inte svara säkert. 

Natalie kan ju heller inte gå och fråga rektorn; hon kan bara vänta och se. När 

hon senare får sitt slutbetyg i handen upptäcker hon att hennes blunder inte 

orsakat henne några problem annat än oro och djup pinsamhet inför att möta 

ämnesläraren. 

I ett annat samtal som sker sent under fältarbetet tar jag upp ämnet ”sam-

arbete över det tillåtnas gränser”. Jag frågar deltagarna hur de resonerar kring 

att hjälpa varandra på ett otillåtet sätt, särskilt när det finns en överhängande 

risk att samtidigt stjälpa sig själv och andra genom att bli påkommen. 

Exempel 85 

1 Maryam: för de är den hära ifall ja ska få bra varför kan  

2    inte all:a få bra 

3 Deniz: mm 

4 Gabriella: exakt 

5 Forskare: men de är de: ja tänkte= 

6 Gabriella:          [exakt] 

7 Forskare: för att ja ja ja har tolkat ert asså de är klart  

8    att ja vill ja fattar att ni vill klara er och ni  

9    vill ha betyg= 

10 Deniz: mm 

11 Forskare: så är de ju så funkar ju skolan men ja har också  

12    sett de som nån sorts såhär solidaritetsha:ndling  

13    nästan 

14 Maryam: [aha] 

15 Deniz: mm 

16 Maryam: ah 

17 Amina: *fniss* 

18 Forskare: kan man ställa sig utanför de här om du skulle säga  

19    nej det här provet ska ja inte dela med mig nån- 

20    ting av mina kunskaper skulle= 

21 Gabriella:                  [a:h] fett  

22 Forskare: du kunna göra de 

23 Gabriella: nej asså varför skulle man= 

24 Deniz:             [XX eh]  

25 Gabriella: ens göra de om ja: har svaren å ja ligger på vi  

26    säger B okej om ja har om ja har svaren det blir B  

27    alla andra kommer få F va- va- vaf- asså (ja) de är 

28    inte så att ja: får sämre betyg om ja hjälper dom  

29    [klasskamraterna]  
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Maryam inleder exemplet med att svara retoriskt på min fråga: ”ifall ja ska få 

bra varför kan inte all:a få bra” (rad 1–2). Hon syftar specifikt på skolresultat, 

vilket blir tydligt i den sista samtalsturen när Gabriella, i samma anda som 

Maryam, ifrågasätter varför hon inte skulle dela med sig av sina kunskaper 

(rad 23, 25–29). Hon säger: ”de är inte så att ja: får sämre betyg för att ja 

hjälper dom”, alltså klasskamraterna. Det har hon med dagens kriteriebaserade 

betygsystem rätt i. Men det hindrar enligt en av klassens lärare inte andra 

klasser bestående av (allra främst) majoritetselever från att vara konkurrens-

inriktade. Samma lärare uppmärksammar vid ett tillfälle den delningskultur 

som finns i den klass jag följer och att klassen skiljer ut sig från andra klasser 

på skolan på så sätt. Hon framställer deltagarnas samarbete kring skolarbetet 

– den typen av samarbete som skolan tillåter, det vill säga – som enbart positivt 

(se 5.4.4). 

Som jag uppfattar det är de betyg deltagarna når inte endast en fråga för 

individen, utan för hela kollektivet gemensamt. I exempel 85 ovan lyfter jag 

att jag har uppfattat klassens fusk som ett slags solidaritetshandling. Deniz och 

Maryam hummar som respons och säger ”aha” och ”ah”. Amina fnissar. 

Sedan går jag vidare och undrar om man kan ställa sig utanför gemenskapen 

och låta bli att dela med sig av sina kunskaper. Frågan verkar göra deltagarna 

förvirrade, och de tittar lite undrande. Gabriella tar ordet och säger: ”nej asså 

varför skulle man […] ens göra de” (rad 23, 25).  

Gabriellas kommentar är talande för den uppfattning jag har bildat mig om 

klassen under tre terminer i fält. De hjälper varandra med skolarbetet – och då 

inte bara utöver det tillåtnas gräns. De samarbetar och delar friskt med sig av 

sina kunskaper vid olika tillfällen och utövar regelbunden kollaborativ stött-

ning. Skolarbetet är, med andra ord, något av ett enda långt grupparbete. Det 

är förmodligen en viktig anledning till att deltagarna fortsätter att gå till en 

skola de uttrycker att de inte trivs i och fortsätter att lägga tid på skolarbetet. 

8.7 Att vara klar 

Deltagarna tar studenten – en del med goda betyg som kan ta dem in på hög-

skolan, en del med luckor i betygen som behöver kompletteras om de någon 

gång ska söka vidare till högre utbildning. Alla verkar dock vara glada på 

studentdagen. De springer högljudda runt i korridorerna, blåser i visselpipor 

och visar uppskattning mot de lärare som har hjälpt dem. Minna har exempel-

vis ”räddat mitt liv”, säger Deniz, som tackar för hennes förmanande tjat. 

Jonas är ”guldhjärtad”, säger Gabriella. Men skolan i stort är fortfarande illa 

omtyckt, och efter en händelse som återges i den långa, men ändå något för-

kortade, fältanteckningen nedan har den inte direkt stigit i kurs hos deltagarna. 
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Fältanteckning studentdagen 

Minna, Jonas och jag har kommit överens om att jag står för snackset när 
klassen samlas på studenten. Jag förbereder och köper bland annat fleras favo-
ritdryck: Powerking. Kyler den. Och den uppskattas. Deniz utropar ”vem har 
köpt?” när hon kommer in i klassrummet. ”Tack! Bästa!” Jag skojar och säger 
att jag har lärt mig. 

På vägen till skolan messar jag Minna och säger att jag är på väg med fikat. 
Hon svarar genom att skicka en gruppbild på eleverna tagen på förmiddagen. 
De är uppklädda och har flaggor över axlarna. Minna visar också det senaste 
som skett på skolan. En majoritetselev har tagit en bild på sig själv där hen 
heilar och har skrivit att invandrare ska dö. Blir väldigt illa till mods. 
Deltagarna har sett bilden. Minna har visat den för dem. Hon tycker att de bör 
veta detta för sin egen säkerhet.  

För ovanlighetens skull befinner jag mig i det arbetsrum som Minna och Jonas 
delar. Jonas är djupt bekymrad över att skolan reagerar så pass lågmält som de 
gör på hotet. Hade det varit exempelvis Anto som hade lagt ut motsvarande hot 
mot ”svenskar” skulle hela studentfirandet ha ställts in, säger han. Anto 
skämtar förresten om den här situationen senare i klassrummet. Han säger 
något om att han ska dö och flinar.  

Efter att ha pratat med Minna och Jonas går jag ut i korridoren. Aisha och 
Muna sitter där. Känner först inte igen Aisha. Hon är sminkad – mörkrött 
läppstift och lösögonfransar. Så har jag aldrig sett henne tidigare. Jag ställer i 
ordning i klassrummet och deltagarna dyker upp – alla utom Sara och Isse (som 
är sena). Deltagarna hörs verkligen. Det skriks, någon har en visselpipa, 
Maryam har en vuvuzela typ. Men de blir nästan helt tysta när någon lärare 
pratar. Det är plötsligt något andäktigt över det hela.  

Klassen lämnar sedan rummet. Minna, Jonas, en till av klassens lärare och jag 
pratar en stund. Vi pratar om projektet och om frågan om vem som har legitimi-
tet att använda slang. Jag påpekar att Minna och Jonas ju gör det ibland och att 
det verkar landa ”rätt”, till skillnad från när exempelvis majoritetselever gör 
detsamma. Det är intressant, konstaterar vi alla. Och Minna och Jonas säger att 
det handlar om relationen. Relation = okej att ”låna” ord. 

När klassen springer ut står jag precis bredvid vid dörren. (Hade inte fattat 
varifrån de skulle springa.) De skanderar, men inte överdrivet högt, ”fuck 
[namnet på skolan]”. När de sprungit ut säger Minna att man ser bäst från 
lärarrummet. Vi går dit och kan se deltagarna precis uppifrån. Maryam kliver 
inte av den lilla uppställda scenen som varje klass ska beträda – fastän hon via 
en högtalarröst uppmanas att göra det. Hon springer graciöst runt, runt i sin 
vita byxdress och med Somalias flagga vajande efter sig. Hon utstrålar ren och 
skär lycka.  

En lärare som jobbat länge på skolan kommer förbi där vi står och påtalar att 
Minnas och Jonas klass inte har skött sig, att de ropade ”fuck [namnet på 
skolan].” Han reflekterar inte över varför de ropade det. Ingen av oss andra 
säger något. Men när läraren försvunnit säger Minna att hon kommer att ”få 
skit för det här”, alltså för elevernas uppträdande. 



 231 

Vi går genom korridoren och träffar Solle och Sara. Önskar dem all lycka. 
Säger hejdå till Minna och Jonas. Kramar (?!) om dem och säger att jag 
återkommer om det blir aktuellt med någon intervju. Därefter rör jag mig 
hemåt, trött och tom. Det är slut på fältarbetet nu. Postar en bild på klassen på 
insta (den likeas frejdigt) och går hem. 

Den något förkortade fältanteckningen sammanfattar en hel dag – den efter-

längtade studentdagen. Egentligen ville deltagarna springa ut från sin gamla 

skola. Isse kollade upp möjligheterna att göra det, men fick ett nej från 

kommunen. Så nu befinner de sig på den skola på vilken en majoritetselev 

några dagar tidigare riktat ett hot mot ”invandrare”. Det lägger sordin på 

Minnas, Jonas och min upplevelse av dagen, men deltagarna verkar ändå upp-

sluppna. Aida säger dock, vilket hörs tydligt på inspelning, ”de ska bli så: 

skönt att lämna den här rasistskolan”. Antos förhållningssätt är, som vanligt, 

att skämta om situationen genom att berätta för mig att han ska dö. Jag skrattar 

inte. Det blir av Jonas hypotetiska resonemang om att byta ut den vita major-

itetseleven mot Anto, som då skulle rikta hot mot ”svenskar”, tydligt att 

måttstockarna inte är desamma för deltagarna som för majoritetseleverna. För 

hade det varit Anto hade pådraget blivit ett helt annat, säger Jonas. 

Att deltagarna (ganska diskret) ropar ”fuck [namnet på den nuvarande 

skolan]” strax innan de springer ut är kanske inte så uppseendeväckande – inte 

med tanke på en del av de saker de tidigare har upplevt på skolan, och inte 

med tanke på det allvarliga hot som har riktats bland annat mot dem. Men en 

lärare som arbetat på skolan en längre tid reagerar och fäller en kommentar till 

Minna, som inför Jonas och mig konstaterar att hon kommer att hållas ansvar-

ig för ropen. 

Dagen är, trots händelsen, mycket festlig. Det förortsförankrade uttrycket 

”att vara klar” personifieras i Maryams vägran att gå av scenen som har ställts 

upp för studenterna, och hon fördröjer på så sätt utspringet för nästa klass på 

tur. Hon springer runt, runt i sin kritvita byxdress med Somalias flagga vaj-

ande efter sig. Det är hennes tid, hennes utrymme och hon är klar – åtminstone 

med den här etappen av sitt liv. 

8.8 Sammanfattning 

Av kapitlet framgår att identitetskategorierna kön, etnicitet, förortsförankring 

och religiös utövning tillmäts stor betydelse i deltagarnas skapande av ett vi 

(se 3.7.1). Deras reflexiva positionering kan ses som delvis självvald, delvis 

tillskriven (se 3.7), vilket innebär att både positiva och negativa identitets-

praktiker förekommer. Vissa av de tillskrivna positionerna eller identiteterna 

upplevs som begränsande och marginaliserande. Frihet och frivillighet är 

något som deltagarna skattar högt, och de utövar på olika sätt agens för att 

vidga sitt handlingsutrymme. I denna vidgning har humor, såväl självriktad 
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som riktad mot det omgivande samhället, en central roll. Ytterligare en sak 

som lyfts fram är att studiens deltagare upplever att förorten genomsyras av 

en kollektivistisk anda. Denna anda genomsyrar också skolarbetet, inom vilket 

det råder ett slags delningskultur som gör lärandet högst kollaborativt. 



 233 

9. Sammanfattande diskussion 

Syftet med föreliggande avhandling har varit att synliggöra hur ett antal fler-

språkiga ungdomar med mångspråkig förortsbakgrund positionerar sig genom 

framför allt språk, men också genom andra resurser. Också frågan om språklig 

benämning ingår. Den sammanfattande reflektionen nedan struktureras utifrån 

studiens forskningsfrågor och de spår som har urskilts genom forsknings-

processen (se 1.1, 5.5). Dessutom kommenteras vanskligheten i att benämna 

tal samt den etnografiska metod som har använts för materialinsamlingen. 

Denna metod bygger, som visats i kapitel 5, på att forskaren upprättar 

relationer till deltagarna. Forskaren blir på så sätt en medskapare av de stu-

derade sociala processerna och därmed också en del av materialet – ett kompli-

cerat förhållande som avslutningsvis diskuteras (se även 5.3.1).  

9.1 Genomgående förortsklang 

Ett tydligt spår som har gått att följa genom hela avhandlingstexten är att för-

ortsklangen aldrig tystnar, vilket utgör ett av de centrala svaren på studiens 

första forskningsfråga: Vilka typer av svenskspråkiga resurser använder del-

tagarna – framför allt i, men också utanför skolan? Det spelar ingen roll om 

deltagarna diskuterar under en lektion, äter lunch eller genomför en anställ-

ningsintervju. Förorten är allestädes närvarande i talet. Denna iakttagelse är 

både etiskt och emiskt motiverad, då såväl jag som deltagarna själva 

konstaterar att det hörs att de är från förorten också när de inte talar slang (se 

6.1.2, 8.4). 

Att förortsklangen, eller förortssvenskan, är ständigt närvarande skiljer sig, 

som framgått i 6.1.2, från tidigare beskrivningar av unga, förortsförankrades 

tal – ett resultat som därför kan bidra till en ökad förståelse för ungas språkliga 

resurser och språkliga val i dag. Tidigare beskrivningar har i större utsträck-

ning framställt ungdomarnas språkbruk som en pendlingsrörelse, alltså som 

om de mer eller mindre tydligt rör sig mellan ett förortsförankrat och ett 

standardiserat tal. Kanske kommer den beskrivningen av att forskare tidigare 

lyssnat allra mest efter slang och inte lika mycket efter klang, och därmed inte 

riktigt registrerat nyanserna i förortsindexerat tal. Deltagarna i föreliggande 

studie pendlar förvisso språkligt på det sätt som Bijvoet och Fraurud föreslår 

i en artikel från 2016, alltså en pendling mellan slang och klang. I det finns en 

rörlighet. Men det finns också en (upplevd) språklig stabilitet, då även deras 
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mest standardnära repertoar placerar dem i förorten – både, som sagts, av dem 

själva och av utifrånkommande (jfr Bijvoet 2018).  

Att den förortsindexerade klangen är allestädes närvarande kan även tyda 

på att det har skett en förändring över tämligen kort tid, vilket skulle kunna 

vara ytterligare en orsak till att mina språkliga iakttagelser skiljer sig från flera 

tidigare forskares. Det är bland deltagarna i föreliggande studie exempelvis 

möjligt att i dag tala om V3 som ett konventionaliserat talspråksdrag, som inte 

röner någon särskild uppmärksamhet inom ingruppen (se 6.2). Uppmärk-

sammad skulle troligen i stället den bli som endast använde inversion, och 

kanske kan ordföljden utgöra en del i om någon uppfattas som ”svennefierad”. 

Flera av deltagarna har höga avgångsbetyg samtidigt som de alla har ett 

förortsförankrat tal. Det visar, i motsats till vissa förekommande före-

ställningar och associationer (se t.ex. Jonsson 2007, 2014, 2015), att det inte 

finns någon motsättning mellan att låta förortsk och nå betygsmässig skol-

framgång (se t.ex. 2.1.3, fotnot 44). Det visar också att ett skolrelaterat 

innehåll mycket väl kan avhandlas på ett slangbetonat språk, och att ett sådant 

språk inte behöver leda mindre rätt i lösningen av uppgiften (se ex. 7; jfr Botsis 

m.fl. 2020). 

Studien visar även på deltagarnas anpassningsförmåga när det gäller att låta 

mer eller mindre förortska. När Deniz ska hålla ett föredrag inför klassen 

inleder hon exempelvis med att skämtsamt prata om sin Spotify (ex. 41). 

Hennes ordföljd är då rak och ordet värsta läggs in på flera ställen. När hon i 

stunden strax därefter börjar att prata om det som ingår i skoluppgiften, Selma 

Lagerlöfs författarskap, ändras tonen, ordföljden och ordförrådet (ex. 42). 

Men hon är fortfarande språkligt förankrad i förorten genom förortsklangen. 

Att den aldrig tystnar innebär, självklart nog, alltså inte att deltagarna pratar 

likadant hela tiden. En förutsättning för att Deniz ska nå de högre kunskaps-

kraven, vilket hon gör, är att läraren, i det här fallet Minna, har förståelse för 

att ett förortsförankrat tal kan vara nog så utvecklat som ett ”majoritets-

svenskt”. 

Huruvida deltagarnas språk är i förändring på individnivå, och om deras 

förortsklang kommer att bestå, går inte att säga utifrån befintliga data. Det är 

tänkbart att studier, arbete och en generellt större kontakt med talare av 

majoritetssvenska skulle kunna föra deras svenska i en standardnärmare 

riktning. Vissa sådana tendenser till en individuell förändring har jag kunnat 

snappa upp under den member-checking som genomförts efter fältarbetets 

slut. Liksom Isse påpekar i 6.1 talar deltagarna dock inte med varandra under 

member-checkingen utan endast med mig87, vilket potentiellt kan medföra en 

rörelse mot så kallad standard. Men en försiktig iakttagelse är ändå att Mary-

am, tre år och ett antal högskolepoäng senare, talar långsammare och tydligare 

än hon gjorde vid tiden för fältarbetet. Hon använder dessutom frikativt i, 

vilket hon inte gjorde tidigare. Men hon kombinerar detta med bakre sje-ljud, 

                               
87 Undantagna är Gabriella och Natalie som träffar mig tillsammans. 
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tydligt tremulerande r-ljud, en svag staccatorytm och en förortsindexerad pro-

sodi.  

Aisha använder nu i stället för ett starkt tremulerande r ett r som mer liknar 

engelskans postalveolara approximant (ett r-ljud som inte rullar). Ljudet för 

snarare tankarna till brytning än till förort. Hon har dock fortfarande en 

förortsk prosodi. Sådana här individuella förändringsprocesser (alternativt 

kvarhållanden av en stark förortsklang) skulle kunna undersökas vidare ur ett 

språksociologiskt perspektiv, för att se huruvida yttre förändringar – såsom att 

studera på högskola eller komma ut i arbetslivet – kan påverka förortsklangen.  

9.2 Positionering genom språk och andra resurser 

Ett svar på forskningsfråga 2 om hur deltagarna positionerar sig språkligt 

skulle, utifrån resonemanget ovan, kort och gott kunna vara: genom att allt-

igenom låta förortska. Ett sådant svar blir dock lite väl tunt om man inte 

samtidigt tar hänsyn till den komplicerade frågan om intentionalitet. Nominal-

iseringen positionering kan ge sken av att intagandet av identiteter är en i 

huvudsak självvald, frivillig process. Men så behöver det, vilket har fram-

kommit både i 3.7 och i deltagarnas berättelser, inte riktigt vara. Individer 

positionerar sig på ett delvis självvalt, intentionellt sätt – delvis genom att de 

tillskrivs identiteter. En intressant fråga för föreliggande undersökning är 

därför att förstå dynamiken mellan de positivt självvalda identiteter och de 

negativt tillskrivna identiteter som deltagarna om möjligt undviker.  

Som hos de flesta är troligen deltagarnas tal till viss del intentionellt och 

medvetet, till viss del oavsiktligt och omedvetet. Slangen framställs exempel-

vis som valbar och alltså som möjlig att välja bort i mer formella situationer. 

Det är dock inte säkert att så sker. Maryam får exempelvis kritik av en 

rekryterare för att ha använt slang under en intervju – något som hon dock 

framhärdar att hon inte har gjort (se 7.5) – och Hodan kilar in slangordet abow 

under sin anställningsintervju (se 7.6).  

Enligt till exempel Aida har hennes och övrigas förortsförankrade tal 

”kommit naturligt”, och de pratar inte som de gör ”med flit” (se 6.6). Maryam 

ställer frågan vad förorten har gjort med henne när hennes uttal kommenteras 

(se 6.1.2). Därigenom framställs förortsklangen som oavsiktlig. Med slangen 

är det, som nyss nämnts, tvärtom. Man kan därför tolka det som om förorts-

svenskan står under lägre grad av kontroll, befinner sig på en lägre medvet-

andenivå och därmed blir svårare att frångå – om man så skulle vilja.  

Huruvida slangen är fullt valbar i ett sammanhang där alla har förortsbak-

grund kan förstås diskuteras ur ett socialt perspektiv. Uttrycket ”språkliga val” 

kan, som tidigare nämnts, med fördel sättas inom citattecken. Det intressanta 

är emellertid inte om slangen faktiskt är valbar, utan att deltagarna uppfattar 

den som så. Det får som tänkbar konsekvens att slangen i större utsträckning 

än klangen kan fungera som ett medvetet verktyg i den reflexiva position-
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eringen som förortsförankrad. Också det omvända är förstås möjligt, det vill 

säga att den som önskar fjärma sig från förortens talgemenskap kan avstå från 

att använda slang och då kanske uppfattas som ”svennefierad” (se 8.1.6). 

Frågan om avsiktlighet och frivillighet har emellertid ideologiska implika-

tioner, då den oftare verkar lyftas i diskussioner om minoritets- än om major-

itetssvenska sätt att tala. Att personer pratar en majoritetsskånska ges till 

exempel sällan någon större uppmärksamhet. Men att Zlatan Ibrahimović talar 

en förortssvensk skånska kommenteras nu och då. Det är således hen som 

pratar – en ibland stigmatiserad – minoritetssvenska som främst uppmärksam-

mas, vilket kan leda till att hen positioneras som ”den andra” i språklig och 

även kulturellt hänseende. Med terminologi hämtad från Gal (2006) och 

Jonsson (2018) kan man säga att Ibrahimovićs (och deltagarnas) tal blir en 

”icon for ethnic Otherness”, medan majoritetsskånska inte blir någon ikon 

över huvud taget, även om alla dialekter förstås kan väcka associationer. 

Möjligheten att utöva motstånd mot uppsatta normer, förväntningar och 

ethnic Otherness, alltså att utöva agens, påverkas av relationer, vilka position-

er individen tilldelas och av reglerande system (se 3.7.1). Det råder därför 

ingen total frivillighet när det handlar om att göra motstånd mot andras 

attityder och (miss)uppfattningar. Det är som Maryam säger i exempel 54, att 

hon trots ansträngningar fortfarande positioneras som samma gamla Maryam 

från förorten. Samtidigt uttrycker hon inte att hon vill bort från förorten – 

tvärtom. Det studiens deltagare efterfrågar är generellt inte ”paths out of 

town”, för att använda Cresswells uttryck (2015:73), utan en uppvärdering av 

förorten och dess invånare. Jag anar därmed inte samma typ av globala 

utåtriktning som exempelvis Harris (2006) eller Lundqvist (2010) gör bland 

de unga de följer. För även om jag på Instagram kan se att vissa av deltagarna 

är beresta, uttrycks ingen direkt längtan bort från det som fungerar som 

(nuvarande) place. Den utåtriktning som emellertid tydligt syns är att flertalet 

av deltagarna satsar mot högre studier, och den satsningen kommer att inne-

bära större kontakt med ”majoritetssvenskar”. 

9.2.1 Att orientera sig bland språkideologier  

Kontakten med ”majoritetssvenskar” aktualiserar ämnet in- och utifrån-

kommandes förhållningssätt till förortsindexerat tal. I avhandlingstexten åter-

finns flera kommentarer som pekar mot att relationen mellan den grupp som 

talar en så kallad sanktionerad, normenlig svenska och den som inte gör det 

präglas av ojämlikhet. Ett tydligt spår är, som framgått på flera ställen, att 

deltagarna upplever att deras tal nedvärderas och ligger dem i fatet i major-

itetssammanhang, vilket påverkar deras möjlighet att inta önskade positioner. 

De talar, enligt egen utsago, inte som man borde, antyder att deras tal är sämre 

och förmedlar att de måste ändra på sitt sätt att tala för att inkluderas och 

komma någon vart i majoritetssamhället (se 6.5). Det förortsindexerade talet 

framstår härigenom som en otillräcklig svenska och som en brist.  
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Bristsynsättet blir i allra högsta grad språkideologiskt och skapas när det 

förortsindexerade talet betraktas utifrån en standardspråksideologi som tillåter 

endast vissa typer av språklig variation – såsom skånska men inte en förorts-

indexerad sådan. De språkliga förväntningar som deltagarna berättar att de 

möter är starkt färgade av denna standardspråksideologi, vilket bland annat 

märks när Aisha och jag missförstår varandra när hon av erfarenhet utgår från 

att jag, liksom andra hon har mött, uppfattar hennes svagare förortsklang som 

”fin” (se 6.5). Förhållanden mellan så kallad standard och förortsförankrat tal 

stämmer således med iakttagelser gjorda av Madsen (2013) och Møller och 

Jørgensen (2013), som visar att användarna av den senare sortens sätt att prata 

själva värderar standard och förortsförankrat tal enligt motsatsparet hög–låg 

(se 2.1.3). 

Standardspråksideologins påverkan på deltagarnas syn på sitt eget tal fram-

går även tydligt när Maryam förklarar vad hon menar med ett aggressivt tal 

(se 6.4). Hon menar inte något negativt med det, men konstaterar att andra, 

utifrånkommande kan uppfatta det förortsindexerade talet på det sättet. Detta 

överensstämmer med tidigare attitydsstudier (se t.ex. Bijvoet & Fraurud 2013; 

Bijvoet 2018). Standardspråksideologin och utifrånkommandes (förmodade) 

negativa inställning till förortsindexerat tal internaliseras således av deltag-

arna. Men inte helt. Maryam ifrågasätter exempelvis standardspråksideologin 

explicit i en utsaga om formellt och informellt språk och beteende (se 6.5.2). 

Deltagarna pendlar dessutom mellan att vara stolta över sin förortsförankrade 

svenska och att vilja kunna frångå den i strategiska syften, bland annat för att 

öka sina möjligheter att få jobb. 

Standardspråksideologin ligger också till grund för det jag kallar en anpass-

ningsdiskurs. Diskursens målspråk, om man vill kalla det så, är en standard-

nära majoritetssvenska – i deltagarnas fall en standardnära majoritetsstock-

holmska. Det är den som deltagarna oupphörligen förhåller sig till. Att språk-

lig anpassning är nödvändigt förmedlas av skolan, det omgivande samhället 

och enligt Aida av storasyskon (se 6.5.1). Deltagarna anpassar sig, som de 

flesta språkbrukare, till situationen, vilket märks inte minst i kapitel 7. Men 

att de flesta språkbrukare anpassar sig och inte talar likadant med till exempel 

sin nära vän som med sin chef – för att ta ett självklart exempel – är någonting 

delvis annat än den anpassning deltagarna talar om. För i deras berättelser 

framkommer i större utsträckning en ideologisk dimension som rör vad som 

kan uppfattas som bra och dåligt språk, fint och fult osv. och den glidning som 

kan ske mellan föreställningar om språket i sig och om talaren.  

För vissa språkbrukare, oftast ”majoritetssvenska” sådana, kan nog anpass-

ningsdiskursen vara närmast irrelevant och inget de aktivt tänker på. Deras 

talspråk kräver kanske ingen radikal anpassning för att passera inom exempel-

vis högre utbildning. För andra, däribland deltagarna, krävs däremot en större 

ansträngning, vilket Maryam illustrerar i sin kommentar om att det kommer 

att utbryta kalabalik på högskolan om hon inte anpassar sig språkligt (se 

6.1.1). Anpassningsdiskursen utgör därför ett typexempel på en maktimpreg-
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nerad diskurs som inte alla har jämlik tillgång till, det vill säga alla har inte 

samma närhet till den och möjlighet att uppnå det sätt att tala som premieras 

inom den (se 3.5). Ojämlikheten kan till exempel förklara Maryams nederlag 

i arbetssökandet. Trots att hon upplever sig ha anpassat sig språkligt till inter-

vjusituationen ”räcker” inte hennes svenska för att övertyga rekryteraren om 

att hon är lämplig för jobbet (se 7.5).  

Anpassningsdiskursens dominerande karaktär bidrar troligen till den mot-

reaktion som hörs från en del av deltagarna. De tillskriver autonomi i förhåll-

ande till yttre förväntningar och påbud värde (jfr Kahlin 2008). Den bland 

deltagarna populära tanken om att ”vara sig själv” innefattar, enligt dem, bland 

annat att använda förortsförankrat tal utanför kamratkretsen. För att ”vara sig 

själva” fullt ut behöver de i någon utsträckning därmed bortse från anpass-

ningsdiskursen (jfr Aarsæther m.fl. 2015). Det är exempelvis det Hodan gör i 

den återgivna anställningsintervjun (se 7.6). Maryam argumenterar också för 

det när hon, som ovan nämnts, ifrågasätter motsatsparet formell–informell. 

Aida gör det lite försiktigare när hon konstaterar att hon inte vill frångå för-

ortsklangen, och Aisha gör det likaså när hon konstaterar att hon inte längre 

kopplar andras kommentarer om att tala en ”fin” svenska till att vara ”en bättre 

person” (se 6.5).  

Den innebörd deltagarna lägger in i att ”vara sig själv” gör att förvänt-

ningen om att anamma ett mer standardnära tal blir till en förväntning om att 

”vara någon annan”. Och även om jag själv är konstruktivist, och därför 

funderar på vad ”sig själv” egentligen innebär, är det tydligt att den språkligt 

manifesterade positionen som förortsförankrad är central för deltagarna. 

Bland annat därför skapar kommentarerna från den lärare som kritiserar 

deltagarnas språkanvändning reaktioner (se 6.2), och bland annat därför upp-

fattas den film som några majoritetselever skapar med förorten som fond som 

approprierande och nedvärderande (se 8.2). 

Vad gäller skolan ses den som viktig, men av vissa kanske som ett nöd-

vändigt ont. Skolans roll i upprättandet och bibehållandet av språkhierarkier 

är en av flera saker ur avhandlingen som kan utforskas vidare. För hur förorts-

förankrade unga blir bemötta i utbildningssammanhang kan ha betydelse för 

hur de uppfattar det tal de ser som ”sitt eget”. 

I syftesbeskrivningen lyfts att det är svårt att synliggöra språklig variation 

utan att benämna den, vilket är språkideologiskt relevant. En fråga blir om det 

över huvud taget är möjligt att benämna tal utan att fixera det. I föreliggande 

avhandling har benämningarna förortsförankrat/-indexerat tal använts som 

paraplybegrepp och förortsslang och förortssvenska som underordnade, mer 

specifika begrepp. Användningen av de mer specifika begreppen motiveras av 

att förortsindexerat språk kan vara såväl vardagligt och slangbetonat som 

standardnära och formellt. Benämningen förortsslang kan betraktas som 

användarinitierad, då den förekommer som ingruppsbenämning (se Bijvoet 

och Fraurud 2006). Den följer sålunda Cornips med fleras rekommendation 

(2015:65) om att språkliga benämningar ska genereras ur etnografiska data.  
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Mina deltagare nämner dock inte förortsslang när de uppger möjliga be-

teckningar för det slangbetonade talet, det som uppfattas som ”något eget”, 

utan ger benämningar som ”rinkebysvenska”, ortenspråk, ortenslang, slang-

språk eller bara slang. Alternativt säger de som Anto: ingenting (se 6.1.1). 

Ingen koncensus råder, vilket verkar skilja sig från det förhållande Botsis med 

flera (2020) beskriver i den gymnasieskola där de har bedrivit etnografiska 

studier. I den verkar Ortensvenska vara en allmänt spridd och vedertagen 

benämning för vardagsnära, förortsförankrat tal. Förortsslang är emellertid 

tillräckligt närliggande de benämningar mina deltagare anger för att kunna ses 

som en motsvarighet. När det gäller den standardnära förortsklangen finns, 

som tidigare nämnts, ingen ingruppsbenämning att tillgå över huvud taget. 

Klangen beskrivs, men benämns inte. Men det är inte frågan om en ren top 

down-benämning. Förortssvenska är en benämning som cirkulerar inom såväl 

ingruppen som bland forskare och är därför inte någon nyuppfunnen konstruk-

tion (se Bijvoet & Senter 2021).  

För mina syften fungerar de uppdelade benämningarna förortsslang och 

förortssvenska väl. De hjälper till att synliggöra de språkliga nyanserna som 

illustrerats i kapitel 6 och den formella svenska som dominerar i kapitel 7. Att 

benämna språk kan, som diskuterats i kapitel 4, fortfarande innebära att 

språket fixeras. Jag vill därför återigen betona att talet benämns av strategiska 

skäl för att kunna synliggöra att man kan låta förortsk och samtidigt vara 

formell i sitt tal, bemöta ett bristperspektiv och en ojämlik anpassningsdiskurs 

och även diskutera åtgärder för att förhindra språklig exkludering (jfr Bijvoet 

2018).  

Indelningen må vara en strategisk essentialistisk forskarkonstruktion, men 

den är gjord med ambitionen att vara genomtänkt, varsam och konstruerad 

med respekt och god intention. Det finns förstås inga oproblematiska 

benämningar. Men tills dess det eventuellt etableras en ingruppsbenämning 

för det jag kallar förortssvenska, och tills dess det eventuellt råder större 

koncensus kring benämningen av förortsförankrad slang, faller det strategiskt 

essentialistiska valet på förortsslang och förortssvenska.  

9.2.2 Likhet och skillnad 

Reaktioner på bland annat språkanvändning skapar, som påpekats tidigare, 

motreaktioner. Motreaktionerna kan medföra ett avståndstagande. Det är så 

jag förstår deltagarnas distansering från sådant som indexerar ”svenskhet”. 

Förhållandet mellan ”svensk-” och ”förortskhet” är till och med så centralt för 

deltagarnas positionering att det har skrivits in i studiens frågeställningar (se 

1.1). Som Deniz påpekar finns det inget egentligt intresse i att positionera sig 

mot ”svenskheten”, utan distansen beskrivs vara en konsekvens av att 

majoritetssamhället utestänger personer med förortsförankring (se 6.5.1). Och 

det sammanhang man inte får vara med i kan man vända sig emot. Men inte 

nödvändigtvis på ett uppenbart oppositionellt sätt. Det skillnadsgörande som 
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ständigt pågår mellan deltagarna (och kanske förortsförankrade unga i stort) 

och så kallade ”svenskar” innefattar visserligen allt från språk till vissa stilval 

och livsval, men det är inte något som nödvändigtvis kommenteras, pro-

klameras och basuneras ut.  

Det likhetsgörande som lika ständigt pågår bland deltagarna kommenteras 

knappt heller, annat än i diskussioner där jag är inblandad. Det ligger någon-

ting självklart över deltagarnas likhetsgörande, och saker som uppfattas som 

gemensamma och givna behöver sällan verbaliseras. Men det finns ändå en 

vilja att förklara för mig hur de ser på exempelvis familjebildning och hur de 

resonerar i trosfrågor. Även om min upplevelse har varit att deltagarna i stor 

utsträckning har känt sig som ”sig själva” i mitt sällskap har troligen min 

annorlundahet i sammanhanget ibland fört samtalen i en sådan förklarande 

riktning.  

Deltagarnas likhets- och skillnadsgörande kan ses som inifrånkommande 

homogenisering (se Runfors 2009:116; se även 2.3). Alltså att deltagarna 

lyfter fram likheter dem emellan, vilket resulterar i en (skenbar) enhetlighet. 

Förankringen i förorten lyfts exempelvis fram, och i det sociala samman-

hanget hamnar skillnader i exempelvis språklig repertoar, etniska tillhörig-

heter och religionsutövning mer i skymundan. Det kan förklaras som 

strategisk essentialism inifrån (se Bucholtz 2003), som inte innebär att grupp-

medlemmarna, i det här fallet deltagarna, måste vara rätt igenom lika, utan 

”sufficiently similar for current interactional purposes” (Bucholtz & Hall 

2005:599).  

När homogeniseringen och essentialiseringen sker utifrån, det vill säga när 

deltagarna betraktas som en sammanhållen grupp som på olika sätt skiljer ut 

sig från ”majoritetssvenskar”, reagerar de negativt. Ett exempel på det är 

Maryams reaktion på att rektorn uppfattat klassen som ”väldigt på” under ett 

möte. Det skulle hen, enligt Maryam, inte ha gjort om klassen hade bestått av 

”svenska” elever (se 6.4). Reaktionen på utifrånkommandes interaktiva 

positionering är kanske inte särskilt förvånande, då deltagarna, som tidigare 

nämnts, sätter stort värde på möjligheten att definiera sig själva (jfr Kahlin 

2008). 

På den skola där deltagarna går, och i övriga samhället, uppfattar de att 

”svenskhet”, vithet och majoritetssvenska, eller snarare majoritetsstock-

holmska, premieras. Det bidrar i vissa fall till ett slags stolthetens motdiskurs 

(jfr Haglund 2005:364). Den relevantgörs i det lilla, vardagliga samman-

hanget, bland annat när Deniz konstaterar att personer utan förortsbakgrund 

inte förstår känslan av att sitta på en innergård och dricka Festis (se 8.1.2). 

Den aktualiseras också när hon uttrycker stolthet över det förortsindexerade 

tal som av utifrånkommande kan uppfattas som negativt (se Bijvoet & Fraurud 

2013; Bijvoet 2018; Bijvoet & Senter 2021).  

Att en stolthetens motdiskurs realiseras i vardagssammanhang kan möjlig-

en vara en bidragande orsak till att jag uppfattar att deltagarna inte intar posi-

tionen som marginaliserad, eller i särskilt stor utsträckning baserar sitt ident-
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itetsskapande på upplevelser av ”otherness” (se Haglund 2005:91–92). Upp-

levelser av marginalisering, rasism och oönskad interaktiv positionering finns 

visserligen där. Men dessa upplevelser passiviserar inte deltagarna – snarare 

tvärtom. De framstår som handlande subjekt som till exempel fortsätter att 

söka jobb på en arbetsmarknad som beskrivs som rasistisk. De är tvungna att 

hantera samhällets rasistiska strukturer, men inrättar sig alltså inte efter dem 

genom att exempelvis låta bli att söka jobb eller ge upp tanken på att 

konkurrera om högskoleplatser med vita, majoritetstalande ungdomar vars 

kulturella kapital smidigt (eller smidigare) kan omsättas i symboliskt kapital 

inom högre utbildning. 

Likhet och skillnad kan, enligt Bucholtz och Hall (2005), användas som 

utgångspunkt för identitetsskapande. Så kan också indexikalitet. Allt från 

språk, platser och kläder indexeras, och genom sin indexikala medvetenhet 

orienterar sig deltagarna inom och mellan upprättade indexikalitetsordningar. 

Saker som indexerar ”svenskhet” väljs ofta, som anfördes i avsnittets början, 

(medvetet) bort inom deltagargruppen. Intressant nog väljs ibland också saker 

som särskilt tydligt indexerar förortsförankring bort, eller åtminstone driver 

deltagarna med positionen som ”så jävla orten” eller ”gata” – som i fallet med 

Hevins tröja (se 8.1) eller den teori som Maryam lägger fram om varför killar 

blir kriminella (se 8.3). 

Det finns alltså en idé om något slags ”lagomläge” när det kommer till 

förortskhet (jfr Doran 2004:117; Eliaso Magnusson & Stroud 2012). Mani-

festeras den i för liten grad kan man ses som ”svennefierad”. Manifesteras den 

däremot i för hög grad kan man, likt de ortengrabbar deltagarna skämtar om, 

positioneras som alltför orten. Deltagarna har att förhålla sig till damned if you 

do, damned if you don’t (se 7.4), med ett, vad jag förstår, relativt smalt 

utrymme däremellan. Var exakt gränsen går mellan ”för mycket” och ”för lite” 

är svårt att säga. Gränsen blir troligen uppenbart synbar först när någon 

överträder den. Att hitta det sanktionerade utrymmet, som skapas inom ett 

reglerande system, blir därigenom en delikat uppgift. Lägg där till de förvänt-

ningar och krav som kommer utifrån och ens plats inom det reglerande 

systemet blir än svårare att finna. 

9.2.3 Platsen 

Platsens, det vill säga förortens, betydelse för hur deltagarna exempelvis 

pratar, klär sig och kollektivt lär sig kan sammanfattningsvis inte nog under-

strykas. Det är förorten deltagarna utgår ifrån och ständigt återkommer till i 

sina berättelser, och den är central för deras positionering. I den finns, enligt 

dem, en kollektivistisk anda och all social samvaro bygger på denna anda. 

Man umgås exempelvis helst ute i större grupper. Kollektivismen manifest-

eras därigenom visuellt, och ungdomar som umgås i grupp blir en del av 

gatubilden. Denna kollektivism präglar också skolarbetet. Såväl tillåten som 

otillåten kollaborativ stöttning förekommer (se 8.6), något som ter sig helt 
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självklart för deltagarna. Det är som Maryam säger: ”ifall ja ska få bra varför 

kan inte all:a få bra”, ett uttalande som är väldigt talande för hur deltagarna 

förhåller sig till kollektivet. 

Platsen görs genom språk och språk påverkas av den plats där det talas. 

Aarsæther med flera (2015:255–256) beskriver sambandet mellan språk, plats 

(place) och identitet som ”a dialectical relationship between a physical place 

and a meaningful human space”. De poängterar således, som framförts i 2.1.4, 

att en plats formas och struktureras genom språkanvändning, men att platsen 

också inverkar på människors sätt att tala. Språket har således ett slags ”dubbel 

funktion” i konstruktionen av plats och känslan av tillhörighet. Det kan jäm-

föras med min iakttagelse av att slangen fungerar som ett redskap för att göra 

förort och även som en utkomst av görandet. Med andra ord ger deltagarnas 

koppling till förorten som plats och deras känsla av likhet upphov till en ökad 

användning av slang. Samtidigt sker troligen det omvända, det vill säga att 

slangen bidrar till känslan av likhet. 

Positionen som förortsförankrad kan, som i vissa av deltagarnas berättelser, 

fyllas med ett positivt innehåll, men också med ett negativt. Yttre beskriv-

ningar av förortens unga (främst killar) tenderar att ta fasta på problematiska 

och ordningsstörande beteenden (se t.ex. Jonsson 2007, 2014). Ett sätt för 

deltagarna att ta avstånd från destruktiva positioner är till exempel att sköta 

skolan och att skapa avstånd till och skämta om dem som anses ha denna typ 

av ordningsstörande beteenden, framför allt de så kallade ortengrabbarna. 

Deltagarnas place utgörs, som framgått på flera ställen i avhandlingen, 

tydligt av förorten som de talar om i främst positiva termer. Space utgörs av 

innerstan och andra överordnade områden. Förorten beskrivs, som framgått i 

kapitel 8, som ”något eget” i såväl språkligt, socialt som religiöst hänseende. 

Något man ibland kan höra när deltagarna beskriver detta ”egna” är att 

förorten, och de praktiker de uppfattar hör till den, uppvärderas i ett slags 

motberättelser. Det verkar helt enkelt finnas ett behov av att tala väl om den 

plats som utifrån ofta framställs i ensidigt negativ dager, och det positiva talet 

blir, som jag ser det, ett viktigt inslag i deltagarnas positionering som förorts-

förankrade unga.  

En intressant sak med deltagarnas upprättade place och space är att de är 

så spatialt närliggande, men i socialt hänseende ändå så långt ifrån varandra. 

Deltagarna behöver inte färdas långt för att människorna runt omkring dem 

ska tala annorlunda än de själva, ha andra konsumtionsmönster, klä sig delvis 

annorlunda osv. När det gäller talet kan förstås detta gälla även för personer 

som bor nära en dialektgräns, med den skillnaden att deras dialekt troligen är 

representerad i till exempel kommunhuset eller bland lärare. Deltagarna hör i 

stort sett inte någon annan som talar som dem i vare sig skolan, media eller i 

politiken. Även om representation är en komplicerad fråga – bland annat på 

grund av att individer förväntas representera ett helt kollektiv – är den inte 

oviktig. För vad sker med den vars röst inte representeras i majoritetssam-

hället?  
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Det en del deltagare gör är att de engagerar sig och hittar ett sammanhang 

i förortens verkliga liv (IRL) och/eller på sociala medier. Aisha är till exempel 

en av dem som finner en fristad och inspiration på internet (se 5.3). Utöver 

Deniz deltagande i en poesigrupp för förortsförankrade unga har inte del-

tagarnas fysiska organisering synliggjorts i denna undersökning. Den typen av 

organiserat engagemang bland förortsförankrade unga har dock studerats på 

annat håll (se t.ex. Sernhede m.fl. 2019). Att organiseringen inte ges någon 

framlyft plats här, annat än hos Deniz, innebär inte att en sådant helt saknas. 

Aida visualiserar exempelvis ett tidigare engagemang genom att ofta bära en 

huvtröja med ett tryck från en förening som anordnar tjejgrupper. Också 

Maryam har organiserat sig i den föreningen. Deltagarna är, oavsett om de är 

organiserade eller inte, knappast tysta. De diskuterar förortens förfördelade 

position, skärskådar maktförhållanden och kommer med stärkande motberätt-

elser. På det sättet motarbetar de det ovälkomna narrativet ”invandrartjejen 

som förtryckt”. 

9.2.4 Identitetskategorierna kön och etnicitet  

Två identitetskategorier framträder som mer intressanta än andra när det gäller 

den sociala organiseringen i deltagarnas klass. Dessa två är kön och etnicitet. 

Därmed inte sagt att övriga identitetskategorier som klass och religion saknar 

betydelse; religionsutövning framställs exempelvis som något essentiellt 

viktigt, och föreställningar om klass ligger som ett raster över deltagarnas 

likhets- och skillnadsgörande. Jag vill ändå hävda att kön och etnicitet bär 

särskild betydelse i klassens organisering och i deltagarnas resonemang, 

varför dessa två identitetskategorier kommenteras separat.  

Som tidigare diskuterats utgörs merparten av studiens deltagare av unga 

som identifierar sig som tjejer (se 5.7.6), vilket skiljer sig från många andra 

studier om förortsindexerat tal. Men spelar kön någon roll för deltagarnas 

positioneringsarbete och språkanvändning? Det går, enligt ett intersektionellt 

synsätt, inte riktigt att bryta ut en enskild identitetskategori och säga att den 

har generellt större betydelse än någon annan. Vad som dock går att säga är 

att kategorin kön är överordnad andra kategorier i organiseringen av just det 

sociala livet i klassen. Det går också att få syn på föreställningar om kön, 

bland annat den att killar talar mer slang än tjejer.  

Genom att ta hänsyn till omgivande ”big things” (se Blommaert 2007b:

120) kan man dessutom se att förutsättningarna för förortens tjejer respektive 

killar skiljer sig. Tjejerna måste, som ovan påpekats, exempelvis förhålla sig 

till narrativet ”den förtryckta invandrartjejen”, och det är detta narrativ 

Maryam värjer sig mot när hon säger att hennes medverkan i projektet har 

varit avhängig vilka frågor som har ställts, eller snarare inte ställts. Hade 

frågorna rört sådant som varför hon bär sjal och om hon får gifta sig med vem 

hon vill hade hon, enligt egen uppgift, hoppat av (se 5.3.1). Killarna behöver 

i stället förhålla sig till narrativet om ”den kriminella invandrarkillen” (se 8.4).  
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Föreställningar kan förstås reflektera en verklighet, men de kan också 

föregå och forma den på ett sätt som gör oss ouppmärksamma på alternativa 

iscensättningar av identitetskategorier. Därför lämnar jag öppet om killar 

faktiskt talar mer slang än tjejer, och förhåller mig högst kritiskt till 

dominerande narrativ som ”den förtryckta invandrartjejen” och ”den krimi-

nella invandrarkillen”. Men oavsett om kön faktiskt spelar roll eller inte för 

hur förortens unga talar känns det viktigt att bidra till en jämnare köns-

fördelning i forskningen om förort och förortsförankrat tal. Studiens tjejer 

påpekar dessutom själva att det oftast är killar som hamnar i förgrunden (se 

8.3, 8.4). Och den skevheten önskar jag inte reproducera. 

Samtliga deltagare i föreliggande studie rasifieras, men etnicitet utgör 

ingen indelningsgrund för hur deltagarna umgås i klassen. Att de alla etnifieras 

är i stället själva indelningsgrunden som skiljer dem ifrån den stora merparten 

av skolans elever. Etnicitet har, enligt Hyttel-Sørensen (2017:42), betydelse 

för om någon ska uppfattas som en ”autentisk talare” av förortsförankrat tal, 

och det är något som framkommer i föreliggande studie. Det finns inget ett till 

ett-förhållande mellan förortsförankrat språk och identitetskategorin etnicitet 

(se Aarsæther m.fl 2015), men i avhandlingstexten framställs ”majoritets-

svenskars” användning av förortsslang som oönskad och bristfällig, bland 

annat gällande uttal.  

Att använda förortsslang utan att vara förankrad i ett förortsammanhang är 

också kulturell appropriering, enligt deltagarna (jfr Årman 2018). Gruppen 

majoritetsunga upplevs alltså överta förortsungas ord på ett otillbörligt sätt. 

Att den ena gruppens (majoritetsungas) användning ses som ett övertagande 

utgör ännu ett tecken på hur åtskilda deltagarna upplever sig vara från 

majoritetsunga som saknar förortsförankring. Kontaktytorna är, som 

framkommit i avhandlingen, få. Exempelvis hälsar deltagarna mycket sällan 

på skolans majoritetselever, och majoritetseleverna hälsar heller inte på dem 

(se 5.7).  

Vad innebär då förortsförankring i relation till approprieringsdiskussionen? 

I första hand att vara från förorten med den levda erfarenhet det medför, och 

eftersom bostadssegregationen ser ut som den gör rasifieras många av dem 

som har denna levda erfarenhet (se 3.9). I andra hand innebär förorts-

förankring att ha kontakt med personer från förorten, vilket bland annat märks 

på att läraren Minnas användning av förortsslang beskrivs i positiv dager. Hon 

har majoritetsbakgrund, men flera års erfarenhet av att undervisa förorts-

förankrade unga. Det gör henne kanske inte till en autentisk eller fullt legitim 

talare av förortsslang, men väl till en accepterad. De som saknar kontakt med 

förorten och dess invånare gör, enligt deltagarna, däremot bäst i att låta bli att 

tala slang.  

Sammanfattningsvis ges alltså etnicitet betydelse för huruvida det förorts-

förankrade talet ska ses som autentiskt. Men etniciteten innehar ingen hege-

monisk status, utan dess betydelse kan utmanas av icke-rasifierade personer 

med eller utan förortsförankring som låter förortska eller, som nyss framgått, 
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av en lärare. Med andra ord bär inte etnicitet ensam betydelse. Det är i stället 

i intersektionen mellan etnicitet, ålder, kanske kön och troligen klass som 

autenticiteten och inautenticiteten uppstår. 

9.3 Så hur görs då förort? 

Frågan hur görs då förort bland studiens deltagare – en fråga som är synonym 

med frågeställning 2 om deltagarnas positionering – har, föga förvånande, 

inget enkelt svar. Verkligheten är komplex, och endimensionella svar är för 

övrigt inte eftersträvansvärda inom lingvistisk etnografi, som i stället beaktar 

tillvarons rörliga, röriga och mångfasetterade karaktär. Men likt språket både 

påverkar och påverkas av en plats kan man säga att förorten både görs och gör 

någonting med studiens deltagare (se Aarsæther m.fl. 2015:250). Det skapar 

ett dialektiskt förhållande där individer både påverkar och påverkas av den 

plats som de ser som ”sin egen”.  

Mer konkret varierar görandet, men det finns också en gemensam tematik. 

Som ovan poängterats hörs förorten hos samtliga deltagare, vilket är något av 

den här studiens huvudresultat. Alla talar förortssvenska i alla kontexter och 

alla använder slang i högre eller lägre grad. Språk och plats blir därigenom 

nära sammanknutet. Men förhållningssättet till det egna sättet att tala pendlar. 

Å ena sidan kan deltagarna signalera att de är trygga i sin hörbara förortskhet. 

Å andra sidan kan de framställa talet som en brist i relation till den språkliga, 

stockholmska omgivningen. Det är beklagligt men knappast konstigt att de 

internaliserar utifrånkommandes attityder, då de har att förhålla sig till en 

dominerande språkhierarki där deras sätt att tala underordnas majoritetens.  

Platsen i form av den mångspråkiga förorten verkar också ge upphov till en 

samstämmighet när det gäller hur deltagarna planerar sin framtid. De som till 

exempel diskuterar ämnet relationer, där en monogam heterorelation är den 

enda typ av relation som förs på tal, förordar till exempel en ”old school-

modell” (se 8.1.5). Modellen innefattar, vilket deltagarna är tydliga med, inget 

äktenskapstvång, utan den reglerar endast umgängesformerna mellan de två 

som planerar att gifta sig. Modellen måste betraktas som ovanlig i majoritets-

samhället, men framstår som utbredd i de sammanhang deltagarna befinner 

sig. 

Religion framhålls också som oerhört viktigt bland studiens deltagare. I 

flera fall manifesteras deltagarnas religiösa positionering visuellt. Majoriteten 

av de muslimska tjejerna bär, som sagts, sjal (hijab), medan de kristna tjejerna 

bär kors kring halsen och har bibelord i engelsk översättning som bakgrunds-

bild på mobilen och broderade på studentmössan. Den visuella manifest-

eringen av framför allt islam kan, med tanke på Gardells påpekande om att 

förorten associeras särskilt med den religionen (se 3.9), indexera platstill-

hörighet.  
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Men deltagarna associerar inte endast en större närvaro av islam med 

förorten. De förknippar sin plats med en generellt högre nivå av religions-

utövning och tillskriver majoritetsunga en sekulär position. Liksom flera 

andra aspekter är således religionen indragen i likhets- och skillnadsgörandet. 

För deltagarna ser religion som en självklarhet, och i det fall den religiösa 

åskådningen skiljer sig – som i fallet med Deniz, Hodan, Latife och Natalie – 

finns en öppning för skämtsamhet (se 8.5.3). 

Deltagarna delar också andra världsligare övertygelser och erfarenheter – 

som att förorten är nedprioriterad och schablonmässigt och negativt port-

rätterad i media. Samtidigt positionerar de sig inte, vilket jag påpekat tidigare, 

som direkt marginaliserade. Den reflektionen görs utifrån att de ständigt 

utmanar föreställningen om förorten och dem själva genom att till exempel 

satsa på skolan, sikta mot högre utbildning och ihärdigt söka olika jobb. Men 

när de gör det hörs en återkommande kritik att exempelvis jobbsökandet inte 

sker på deras villkor och att de måste ändra på sig själva för att bli anställ-

ningsbara. Maryam är, som sagts ovan, explicit i sin kritik av vem som 

egentligen bör uppfattas som formell och inte, och fångar den nyckfulla och i 

grunden godtyckliga ordningen för vem som passar in var (se 6.5.2). 

Görandet sker, om man ser till exemplen ovan, genom att vissa förhåll-

ningssätt och inom- och utomspråkliga resurser delas. Somliga resurser går på 

djupet. Alla delar till exempel en kärleksfull inställning till förorten – även om 

det råder en viss ambivalens – samt en stolthet över det som uppfattas som 

”det egna”. Andra aspekter kan uppfattas som ytligare. Exempelvis verkar 

deltagarna överens om vad som är underhållande – att hänga ute – och vad 

som inte är det – att dricka vin i en bar. De delar också musikpreferenser och 

-referenser och kan tillsammans stämma in i hiphop-texter. Däremot går 

smakfrågan delvis isär när det gäller klädstil, vilket har synliggjorts i 8.1.6.  

Det kan, som framkommit i kapitel 8, ske en glidning mellan att göra förort 

och att vara förort. Förorten kan liksom förkroppsligas genom användandet 

av förortsindexerade resurser på det sätt Hevin anses göra i exempel 67. På 

motsvarande vis verkar positionen ”svensk” – som i deltagarnas berättelser 

fungerar som ett slags motsats till att vara förort – tydligt indexeras och ibland 

förkroppsligas. Föreställningar finns om hur ”svenskar” rör sig och för sig, 

vilket knappast är märkligt i en relation som kännetecknas av segregation. 

Participet ”svennefierad” visar dock att relationerna inte är statiska, utan en 

del av en skillnadsgörande process.  

Men någon kanske reagerar på den ständiga uppdelning som görs i 

”svenskar” och ”invandrare”; det gjorde (förstås) jag. Men i ett samhälle som, 

som sagts, genomsyras av segregation är det inte direkt förvånande att 

uppdelningen sker, och enligt Deniz beror den på att majoriteten har uteslutit 

minoriteten (se 8.1.5). Det kan dock uppfattas som beklagligt att de 

förortsförankrade deltagarna i stort sett aldrig upplever sig inkluderade i 

benämningen ”svensk”. Och man kan förstås fråga sig vad en sådan känsla av 

exkludering kan göra med förortsförankrade unga.  
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Fokus i avhandlingen har legat på talarna – alltså på deltagarna – och inte 

på talet i sig, och eftersom talarna är mångdimensionella och lever i en 

komplex verklighet har berättelserna, som berörts ovan, präglats av ambi-

valens, flertydighet och komplexitet. Därmed sagt: att göra förort är ingen 

enkel, avgränsad handling som smidigt går att fånga. Den utgör tvärtom ett 

dagligt positioneringsarbete präglat av just ambivalens, flertydighet och 

komplexitet. 

9.4 Några avslutande tankar om att göra etnografi 

Att överblicka ett diversifierat material – skapat ur skilda samtalssituationer, 

bestående av ljud och text – är en utmaning. Dessutom är jag själv en del av 

de studerade sammanhangen och ingår därmed också i delar av materialet. 

Utmaningar uppstår också när teori ska omsättas i lingvistisk etnografisk 

praktik. För hur kan man egentligen få syn på fenomen som positionering? 

Genom att befinna sig i och närstudera det partikulära sammanhanget, skulle 

antagligen Rampton (2007), Blommaert (2007) och Bucholtz och Hall (2005) 

säga. Det är också vad jag har gjort. Men min erfarenhet är att det inte riktigt 

räcker att endast observera så kallade ”naturliga situationer”, alltså sådana 

situationer som inte är arrangerade i forskningssyfte. Spontant diskuterar 

deltagarna endast ibland hur de själva till exempel pratar och hur andra ser på 

deras tal, vilket torde vara det vanliga i sällskap där inte merparten har ett 

alldeles särskilt språkintresse. De intervjuer och fokusgruppsamtal som har 

genomförts inom projektet har därför varit nödvändiga för att verkligen få fatt 

i deltagarnas metaspråkliga reflektioner.  

Jag betraktar inte de olika insamlingssätten (deltagande observation och 

intervjuer/fokusgruppsamtal) hierarkiskt, det vill säga jag sätter inte högre 

värde på den data som har skapats ur icke-arrangerade situationer – något som 

annars kan förekomma inom (lingvistisk) etnografisk forskning (se de Fina 

2019; 5.4.2). Jag ser i stället att de två datatyperna berikar varandra, och att 

ingen av dem hade blivit lika fyllig och förståelig utan den andra. De del-

tagande observationerna, å ena sidan, bidrog mest troligt till att de intervju-

situationer och fokusgruppsamtal som hölls sent under projektet blev mer 

uppriktiga, förtroliga och uppsluppna. Intervjuerna och fokusgruppsamtalen, 

å andra sidan, hjälpte till att fördjupa förståelsen av det jag observerat och gav, 

som nyss nämnts, möjlighet att söka svar på sådant som sällan avhandlades 

spontant. 

Arbetet har, på det sätt Rampton (2007) beskriver den lingvistiska etno-

grafins forskningsprocess, i allra högsta grad varit en process ”from-inside-

outwards”. Jag har befunnit mig i en miljö, skolmiljön, som för mig är bekant. 

Där har jag visserligen varit tvungen att frångå den lärarroll jag tidigare har 

haft (se 5.3), med allt vad den innebär av kunskapsmätning, bedömning och 

fostran. Jag har också (delvis) befunnit mig på ”hemmaplan” i betydelsen 
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bland människor från mångspråkig förort. Vikten av att jag själv bor i en 

sådan, vilket berörts i 5.3.1 och 6.3, kan inte överskattas när det gäller 

deltagarnas sätt att snabbt bedöma mig, avgöra mina intentioner och ge mig 

ett okej. Är det något jag vill framhålla som framgångsrikt för en sådan här 

studie är det därför att själv bo i ett område motsvarande deltagarnas, eller 

kanske ännu hellre: ha sin bakgrund där.  

Som jag har konstaterat överskuggade min position som boende i förorten 

i viss utsträckning de skillnader som fanns mellan deltagarna och mig. Skill-

naderna är ändå relevanta och viktiga att diskutera. Bland annat den skillnad 

att samtliga deltagare var uppvuxna i förorten och att de alla – till skillnad från 

mig – rasifierades. Att som vit forskare ”ge röst åt” personer som underordnas 

i samhällets sociala stratifiering är känsligt (se 5.3.1), och beroende på hur 

rösterna representeras skulle hela arbetet kunna stranda i appropriering och 

symboliskt våld.  

Om så skett är givetvis upp till läsaren att avgöra och diskutera – en i sådana 

fall välkommen diskussion. Från huvudpersonernas, det vill säga deltagarnas, 

håll har den diskussionen dock inte lyfts. Genom utförlig member-checking 

har, som tidigare nämnts, deras uppfattning av och känsla inför att medverka 

undersökts. Och visst finns det risk för ”artighetsbias” när jag som forskare 

ställer frågor, men det gick ändå inte att ta miste på deltagarnas positiva 

engagemang och intresse inför att vara arbetets centralfigurer, få delar av sin 

gymnasietid dokumenterad och ingå i en bok. 

Som anförts i 5.2 utgör de berättelser som presenterats i avhandlingen 

exempel på så kallade ”telling cases”, det vill säga utvalda fall med potential 

att berätta och belysa något (Mitchell 1984:238–240). Att det är frågan om 

”telling cases”, och inte några ”typical cases”, har att göra med den lingvist-

iska etnografins intresse för det mindre, partikulära sammanhanget och hur 

positioner och mening framförhandlas där. Representativitet eftersträvas inte. 

En viktig aspekt av detta är hur deltagarna själva förhåller sig till att vara 

”telling cases”, och denna aspekt har lyfts i samband med redogörelsen för 

den member-checking som har genomförts. Mitt genomgående intryck har, 

som ovan antytts, varit att deltagarna har uppskattat att medverka, att de 

funderat över och skrattat åt exemplen i texten och att de har känt en viss 

stolthet över att få presentera förorten.  

Något som jag har tagit med mig in i projektet är erfarenheten av att inter-

agera med ungdomar. Jag skulle vilja säga att jag kom ganska nära en del av 

deltagarna – mycket på grund av att jag rätt tidigt upplever mig ha funnit en 

balans mellan närhet och distans och inte var överdrivet på. Av deltagarna 

beskrevs min forskarposition som ”chill” och ”low key” (se 5.3.1). Engagerad 

men inte forcerat intresserad är, som jag ser det, ett framgångsrikt förhåll-

ningssätt när man närmar sig ungdomar – ett kanske självklart, men ändå 

potentiellt värdefullt metodologiskt påpekande.  

Detta påpekande aktualiserar något som har återkommit i avhandlingen – 

forskaren som verktyg, deltagare i sociala processer och medskapare av mate-
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rial (se t.ex. Heller 2001b, 2011; Gal 2006). Eftersom den etnografiska 

forskaren medverkar i de studerade situationerna, och därigenom på olika sätt 

inverkar på vad som sker, kan jag inte nog betona att de relationer jag upp-

rättade med deltagarna – relationer som i vissa fall alltså präglades av en 

ganska stor närhet – har haft betydelse i skapandet av avhandlingen. Del-

tagarnas vilja av att dela med sig av sin vardag och deras uppriktighet i frågor 

om allt från språk, etnifiering till livsplaner har troligen kommit ur relationer 

präglade av denna närhet, vilket föranleder nästa kanske lika självklara 

metodologiska påpekande om betoning av emiska aspekter. Med betoning av 

emiska aspekter avser jag att man inte bör låta den forskningsmässiga 

distansen ta över, vilket kanske är lätt hänt när man lämnat fältet och sitter där 

med sin svåröverblickbara data. Det ena perspektivet bör inte överskugga det 

andra. Närhet och distans behöver helt enkelt vara i balans.  
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Epilog 

Intrycken från studiens fältarbete har varit många. För att sortera lite bland 

dem och ge deltagarna möjlighet att ge sin syn på det som framkommit 

arrangerades, som tidigare nämnts, en så kallad member-checking drygt tre år 

efter fältarbetets avslutande. Nio deltagare – de som figurerar mest i 

avhandlingen – fick då individuellt, eller i ett fall i par, veta vad som stod om 

dem i avhandlingsmanuset. De gavs alltså möjligheten att ge sin syn på det jag 

hade skrivit. Allt för att min hållning som forskare skulle upplevas som 

transparent och schysst.  

För deltagarna blev det en promenad längs ”memory lane” och skratten 

blev många. De menade att det är stor skillnad mellan hur de tänkte på 

gymnasiet och hur de tänker nu. Skillnaden mellan att gå på gymnasiet och att 

sedan inte göra det är på många sätt kännbar. Från att ha omgivits av skolans 

rätt tydliga ramar ska de unga själva skapa en struktur och ta beslut som kan 

vara avgörande för vad de ska ägna sig åt framöver. De nio deltagarna nedan 

har fattat beslut som lett dem in på följande vägar: 

 

Aida arbetar inom servicesektorn och funderar på att vidareutbilda sig. Hon 

uttrycker under member-checkingen att det har varit roligt att delta och att hon 

gärna skulle göra det igen om jag gör någon uppföljning.  

Aisha har snart tagit en kandidatexamen och hoppas få ett arbete inom det 

hon har utbildat sig till. Hon vill helst ha ett jobb där hon kan arbeta hemifrån. 

Under member-checkingen skrattar hon åt flera exempel och konstaterar att 

det var så där hon resonerade på gymnasiet.  

Amina har avslutat en högskoleutbildning som, förutom att ha gett henne 

nya kunskaper, har gjort att hon har växt som person, enligt henne själv. Hon 

har hela tiden extraarbetat på jobb som har relevans för utbildningens 

inriktning.  

Deniz pluggar. På fritiden ägnar hon sig fortfarande åt poesi och extra-

arbetar. Hon säger under member-checkingen att språket i förorten förändras, 

och att man exempelvis inte använder jetski i samma utsträckning längre. I 

stället kan man säga att någon är maskin.  

Diana läser även hon en högskoleutbildning och extrajobbar på samma 

arbetsplats som Aida arbetar på. Hon kommenterar när vi ses att hon tycker 

att det är en utmaning att yttra sig under högskolans seminarier, eftersom det 

då hörs att hon är från förorten och hon funderar på vilka associationer det kan 

väcka.  



 251 

Gabriella har nyligen avslutat en högskoleutbildning. Under studierna hade 

hon samma extrajobb som under gymnasietiden. Hon är fortfarande nära vän 

med Natalie och fortfarande skämtar de på varandras bekostnad.  

Hodan studerar också på högskolan, och liksom flera andra uttrycker hon 

sig väldigt positivt över att ha medverkat i studien.  

Maryam är nyligen klar med sin treåriga högskoleutbildning och är på väg 

ut på en säker arbetsmarknad. När hon vid member-checkingen får ta del av 

de ställen hon förekommer i texten frågar hon fascinerat om texten ska bli en 

hel bok. Hon har under de ett och ett halv åren vi har setts uppenbarligen 

missat att hon ska figurera i en sådan och inte i en kortare artikel.  

Natalie pluggar en yrkeshögskoleutbildning och extraarbetar inom ett 

serviceyrke, på samma arbetsplats som hon gjorde under gymnasiet. Hon har 

tidigare utbildat sig inom skönhetssektorn. Vid member-checkingen skrattar 

hon gott åt pranket där hon lurades att hon blev muslim och kommenterar att 

pranket var väl utfört. 

Sammantaget kan man konstatera att deltagarna studerar eller har studerat 

vidare, alternativt är de etablerade på arbetsmarknaden. Pedagogisk verksam-

het och omsorg dominerar som inriktning bland dem som studerar. Samtliga 

nio låter förortska i kontakt med mig. Alla utom en bor för övrigt kvar hemma. 

Flera av dem har god kontakt fyra år efter avslutat gymnasium. En deltagare 

är förlovad och en är gift, och på bröllopet var nästan alla tjejer i klassen 

samlade. Alla deltagare ovan studerar och/eller jobbar alltså. Det går därmed 

– om man ska använda en något svepande beskrivning – bra för studiens del-

tagare. Eller en riktigare formulering är kanske att deltagarna ”gör bra”. 
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Summary 

Outlines 

The thesis examines linguistic practices associated with Swedish multilingual 

outer urban areas, hereafter called suburbs. (Suburbs thus function as an 

equivalent to e.g. projects in the USA – even though the living conditions are 

not wholly comparable.) For these linguistic practices the labels suburban 

Swedish and suburban slang are used (cf. Bijvoet & Fraurud 2016). The aim 

of the labelling is not to fixate or clearly define the linguistic practices, as they, 

along with speaking in general, are fluid and evolving. Instead, the aim is to 

make visible that there are nuances in sociodialectal speech indexed in 

suburban areas, which can both be formal and close to standard (suburban 

Swedish) and informal, colloquial and slang-based (suburban slang) (see 

Bijvoet & Fraurud 2016; Bijvoet 2018; Bijvoet & Senter 2021). 

The wider aim of the study is to examine how a number of multilingual 

adolescents with suburban backgrounds position themselves through language 

and other semiotic tools such as clothing, music preferences, and so on. Hence, 

the main research question is: How do the participants position themselves? 

In order to make the reasoning about positioning comprehensible, the thesis 

includes some sections that are more descriptive in nature, in which the 

suburban-sounding speech is depicted. Furthermore, the labelling of suburban 

indexed speech is discussed.  

The study draws on work from Rampton, Creese and Blommaert, among 

others, and contributes to the field of linguistic ethnography (LE). Within LE 

language is seen as fluid and unstable, and meaning making as something that 

is negotiated in context. Both the smaller and the larger contexts play a pivotal 

role in LE-studies, which Blommaert (2007b:120) underlines in the quote: 

“[b]ig things matter if we want to understand small things of discourse” (cf. 

Bucholtz 2002; Bucholtz & Hall 2005). 

The thesis consists of nine chapters. In the background chapters (1–5), 

previous research is presented, focusing on social aspects of suburban speech. 

The theoretical standpoints of the study are taken into account, with a special 

focus on aspects anchored in LE. Positioning and identity are also discussed, 

as well as the concepts of culture and suburb. All these phenomena are seen 

as socially constructed. Furthermoore, in Chapter 4, I account for my 

ideological stance regarding language, and argue for a view of language as 

fluid. In accordance with such a view, the naming of languages is seen as an 
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ideological act (cf. Irvine & Gal 2000; Cornips et al. 2015). Still, in the thesis, 

the terms suburban slang and suburban Swedish are used in a pragmatic 

essentialistic way (see Bucholtz 2003), i.e. in order to be able to shed light on 

the linguistic practices behind the terms and with the intention of emphasizing 

that suburban-anchored speech can be both informal (suburban slang) and 

formal (suburban Swedish). The difference between the two lies on a lexical 

level. In Chapter 5, the method and material of the study are presented. 

Thereafter the thesis results are presented and considered (chapter 6–9). 

Method, material and participants 

The data, consisting of sound recordings and fieldnotes, have been gathered 

during participant observations in an upper secondary school class where all 

the students were multilingual and had a suburban background. A vast 

majority of the participants are self-identified girls. This reflects the gender 

distribution in the class. The skewed gender balance was an advantage, as it 

enabled a strong focus on girls. In this way, the study constitutes an important 

complement to the often male-focused research in the field.  

The fieldwork was conducted over three semesters. In an attempt to deepen 

the understanding of what the observations had revealed, semi-structured 

ethnographic interviews and focus-group discussions were performed in the 

final stage of the fieldwork. During my time in field I, as a linguistic 

ethnographer, was drawn into many of the ongoing social processes (cf. Heller 

2001b, 2011). The rather close relation to the participants therefore made it 

necessary to negotiate between closeness and analytical distance (cf. Rampton 

2007). 

A vast majority of the sound recordings are uptakes from classroom events 

and other school-related activities, such as breaks and lunches. However, they 

do also contain conversations outside school, e.g. from a poetry slam evening 

and a job interview. In total, the recorded material comprises 84 hours and 16 

minutes and the fieldnotes 191 rewritten pages. In the material, I have 

distinguished different analytical tracks – main as well as sidetracks. It should 

be noted that the tracks are an analytical construct and a result of my own 

observations and demarcations. 

Summary of the results 

“The sound of suburbia” 

Some characteristics of both the near standard and the slang-based speech – 

in comparison to standard Swedish – are a more tremulating r-sound, lower 

sch-sound and non-inversion (V3). The latter can be described as an 
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emblematic trait, and also as a conventionalized syntactic construction in the 

participants’ speech. Another emblematic practice that is highlighted in the 

thesis is the use of I swear (by God), with frequently occurring synonyms such 

as wallah and hand on the Koran. The use constitutes a discourse where the 

participants repeatedly promise that they are truthful in their remarks. 

One main result of the study that differs from earlier findings is that the 

participants “sound suburban” in all examined contexts, i.e. they use suburban 

Swedish in both more formal and informal settings and often suburban slang 

in the latter. Earlier findings have tended to describe suburban-anchored 

adolescents’ language use as oscillating between suburban-indexed and so-

called standard speech. Perhaps this description is a consequence of earlier 

studies not distinguishing between suburban slang and suburban Swedish – 

and by doing so blurring the nuances of suburban-indexed speech. Another 

possible explanation is that my result reveals a linguistic development where 

the suburban sound is now forming an enregistered sociodialect, recognised 

by both the in- and the outgroup.  

The participants’ way of speaking is probably partly intentional and 

conscious, partly unintentional and unconscious. The slang-based speech is 

portrayed as elective and possible to opt-out of in more formal settings, 

although there are no guarantees that this will happen. One of the participants, 

Maryam, is for example criticised by a recruiter for using slang during an 

interview – something Maryam asserts she did not do. And Hodan uses the 

slang word abow (no, shit, outch, etc.) during a job interview. Nevertheless, 

the argument that the slang is deliberate and possible to opt out of in certain 

settings makes the slang stand out as a tool for intentional positioning.  

According to Aida, the suburban-indexed speech comes to them “naturally” 

and is not something they practise deliberately. Suburban Swedish is thereby 

portrayed as an unintentional way of speaking, and is, as compared to slang, 

likely harder to depart from if that is something the speaker desires. 

Labelling 

 “[L]abelling is an unavoidably political act”, states Cornips et al. (2015:65), 

and Irvine and Gal (2000) discuss the issue of top-down labelling. My research 

question: “(How) can the suburban indexed speech be labelled without being 

fixed?” is motivated by such remarks, and it is answered – to the extent it can 

be – in Chapters 4 and 6, along with a following discussion in Chapter 9. In 

this dissertation the labels suburban slang and suburban Swedish are used, as 

mentioned above, to delineate the nuances of suburban-indexed speech. The 

labels are partly generated from ethnographic data; on the one hand, the term 

used in this thesis (suburban slang) and the labels used and suggested by the 

participants are similar to each other; on the other hand, the variation called 

suburban Swedish here is not labelled at all by the participants. But it is 
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described indirectly by them, in that they remark on the fact that even their 

more formal speech has a “sound of suburbia”.  

For my purposes the two labels function well. They are helpful both in 

showing that suburban-indexed speech can be both informal and formal and 

in discussing the linguistic nuances. Labelling can still entail fixation. 

Therefore, I want to stress that the labels in this dissertation are strategically 

used – in order to show that speaking Swedish with a suburban sound can be 

a formal way of speaking Swedish. Labels are also used to discuss the fact that 

suburban-indexed speech is not a deficit and to counteract linguistic (and 

social) exclusion (Bucholtz 2003). 

To orient among language hierarchies 

In the participants’ comments on their own and other’s way of speaking, an 

ideological relationship between suburban speech and more standard speech 

emerges. Standard Swedish is depicted as “nicer”, “better” and more 

“correct”. Suburban-indexed Swedish, on the the other hand, is described as 

aggressive, and as a speech style you in fact should not adopt (even though all 

participants do so). This relation both reflects and upholds a hierarchical 

language ideology, where standard Swedish is given a hegemonic status.  

Related to this standard-ideology is what I call an adaptation discourse, 

which the participants have internalized, but also show resistance to 

sometimes. An expectation to moderate the suburban sound to a more standard 

tone is, according to the participants, explicitly expressed by the school, older 

siblings, employers, etc. They stress that they do converge in conversation 

with individuals with “out-group status”. Concurrently, Maryam questions the 

binary formal-informal speech division and why she should adapt her speech, 

clothing styles and gestures to fit in with “majority Swedes”.  

That the participants, sometimes reluctantly, make use of an adaptation 

discourse is clear in most of the examples in Chapter 7, where demanding and 

challenging speech situations – e.g. oral school examinations and a job 

interview – are analysed. When they adapt their speech to the formal situation, 

they still sound suburban.  

Thus, they never speak with a majority Stockholmian accent. An interesting 

exception from the adaptation demands is, as mentioned, from a job interview, 

where Hodan uses less standard speech than she does during an oral group 

examination at school. In the interview she uses a norm-breaking syntax to a 

larger extent, and a slang word. This is hard to explain unless the context is 

considered. The two persons interviewing Hodan are both racialized and 

relatively young – circumstances that might be of importance and can be 

included in Blommaert’s “big things”. 

In Chapter 7, as noted earlier, Maryam mentions a job interview where she 

received a critical response. The interviewer perceived her speech as “youth 

slang”, and therefore not suitable for a caretaker of children. Maryam refutes 
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the assertion. According to Maryam she did not use slang. On the contrary: 

she was “phat formal”. She receives support from the other participants. The 

interview is not documented on tape, so it is therefore not possible for me to 

analyse Maryam’s speech during it. Consequently, the focal point of the 

example is not to assess Maryam’s output, but to highlight how her perception 

differs from the interviewer’s, and how some ways of speaking are considered 

inferior to others. Maryam is one of the participants who questions the 

foundation of the hierarchical relation between standard and suburban-

indexed speech. In a conversation she poses the rhetorical question why her 

speech is seen as informal and my (“non-suburban” speech) as formal.  

An alternate possibility, which is supported by earlier findings (see Bijvoet 

& Fraurud 2013), is that the interviewer (who has a “majority Swedish” 

background) attributes to Maryam – based on her “suburban sound” – norm-

breaking speech traits that she does not actually use. This theory cannot either 

be confirmed because this speech situation was not recorded.  

Similarity and difference 

Bucholtz and Hall (2005) view similarity and difference as one of many 

foundations for identity and positionality work. Similarity does not imply that 

all members of a group must be fully similar, but “sufficiently similar for 

current interactional purposes” (p. 599). The participants in this study are, 

above all, positioning themselves in relation to majority society and to 

adolescents with majority backgrounds, something that is discussed mainly in 

Chapter 8. They distance themselves, more or less consciously, from linguistic 

and social behaviour which indexes “Swedishness”. According to the 

participants this is not because they want to, but because of the majority 

society’s exclusion of people living in the suburbs, i.e. people who, like the 

participants, have a migration background. 

Similarity, or homogenization (Runfors 2009), is used as an in-group tool 

for the creation and upholding of a we. The participants stress their similarities 

(their suburban background), and not so much the differences between them 

(such as differences in mother tongues, ethnic backgrounds, religious beliefs 

and practices). They contrast their traits and habits to those of “majority 

Swedes”. If, or rather when, the homogenization comes from “the outside”, 

i.e. from the majority society, it is opposed by the participants, who proclaim 

their right to self-definition and argue against stereotypical attribution (cf. 

Kahlin 2008). 

The vast majority of the students at the participants’ school are white kids 

with middle-class and upper-middle-class backgrounds. Therefore, the parti-

cipants stand out. They perceive and experience that “Swedishness” (a 

position they do not identify with), whiteness and a “majority Swedish” 

accent, or majority standard Stockholmian, are premiered in society. This 

results in a counter discourse, where the value of their own belonging to the 
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suburb is upgraded (cf. Haglund 2005). Pride over suburban belonging is 

expressed through small comments such as one made by Deniz, who explains 

that majority adolescents do not understand the feeling of sitting on a bench 

in a suburb, drinking juice. It also shines through in (rare) positive comments 

on the suburban-indexed speech as an asset. The elevation of one’s suburban 

background is not – the way I see it – connected to a general position of being 

marginalized. The participants do have experiences of being positioned as “the 

Other”, but that does not result in their becoming passive. They continue to 

study and apply for jobs in a job market they understand to be racist. 

The participants react to majority adolescents’ use of suburban-indexed 

slang, which they consider as appropriation (cf. Årman 2018). Diana says, 

e.g., that majority adolescents are appropriating the suburban style and at the 

same time laughing at them, i.e. youth from the suburbs. For a white kid to 

use suburban-indexed slang in a way that is acceptable to suburban kids, there 

has to be a social connection to the suburb, according to the participants. 

However, there is no direct link between suburban-indexed speech and 

ethnicity. But still, when segregation permeates society, ethnicity (and class) 

also have a bearing on linguistics. 

As mentioned, phenomena that index “Swedishness” are consciously 

avoided by the participants. Interestingly, this avoidance also extends to some 

of what indexes “suburb”. If you do “stage suburbia” in an excessive way, 

according to some of the participants, you can “become the suburb”, i.e. you 

can embody it. The participant Hevin is perceived as doing this when she 

wears a velour Armani set, as are the boys who hang around in the suburban 

centres. There exists some kind of desirable, but loosely defined, position that 

is neither “Swedified” nor “excessively suburban” (cf. Doran 2004). The line 

between “too much” and “too little” is hard to demarcate, and it probably 

becomes visible only when it is crossed. The participants are trapped between 

different expectations in accordance with the saying: damned if you do, 

damned if you don’t, with – what I understand to be – a limited space in the 

middle. And when you add the expectations that majority society holds, your 

position becomes even harder to find. 

Place 

The significance of the place (Cresswell 2015), i.e. the suburb, is great. It 

affects how the participants talk, dress and collectively learn. As they see it, 

the suburb is characterised by this collective mindset. Adolescents, for 

example, hang out together in groups and see their schoolwork as collabo-

rative (even when it is supposed to be individual). Grades are things that 

matter not only for the individual student, but also for the whole class. “If I 

can get good grades why shouldn’t everyone?”, Maryam says and refers to 

collaboration during test situations. The question – which functions more as a 

statement – says a lot about how the participants relate to each other. 
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For the participants the suburb is a fundamental place and other sites, as 

the inner city, function as space. The suburb is depicted as “something of its 

own” in linguistic, social and religious terms. This is described primarily in 

Chapter 8. The relationship between place and identity can sometimes be 

positive for the participants, but not always. One negative aspect is that the 

girls are forced into an unwelcome narrative of the “immigrant girl as 

oppressed” and the boys into the narrative of the “immigrant guy as a 

criminal”. Jonsson (2007, 2014) sees that the description of suburban youth 

(especially suburban boys) tends to focus on problematic behaviour. One way 

for the participants to escape these narratives is to distance themselves from 

problematic behaviour, to study and to search for work. 

Aarsæther et al. (2015:255–256) describe language, place and identity as 

“a dialectical relationship between a physical place and a meaningful human 

space”. They propose that a place is formed through linguistic practices and 

at the same time also influences people’s way of speaking. Thus, language has 

a “double function” in the construction of place and belonging. An example: 

the place affects the participants’ feeling of similarity and use of slang. At the 

same time, the slang provides a feeling of similarity, the ramifications of 

which are discussed in Chapter 6.  

One interesting aspect of the participants’ constructed place and space is 

that their place and space are spatially close, but socially distant from each 

other. They do not have to travel far to see and hear people who talk and dress 

differently or display other consumer behaviours than their own. The 

linguistic aspect of this is probably applicable to other dialect speakers too, 

but their dialect is presumably also represented in the municipal council, in 

their teachers’ speech, etc. The participants’ speech is not at all represented in 

those areas, nor in politics, and barely in the media. Representation is a 

sensitive matter – mostly because an individual is expected to represent a 

whole group. But it is still not unimportant, since one can ask: What might 

happen to people whose speech is not represented anywhere other than in their 

local settings? The participants question this underrepresentation, and also the 

narratives of the “immigrant girl as oppressed” and the “immigrant boy as a 

criminal”. They form counter narratives that, in different ways, challenge the 

limitations imposed by these ideas. 

Concluding remarks 

There are 19 participants in this ethnographic study – 19 individual adol-

escents with their own traits and habits, their own living situation and their 

own dreams of the future. They are not representatives for the “whole suburb”. 

No such small group can embody such a large entity, and representativity is 

not the aim of an ethnographic study. They do, however, give the reader 
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insights into how it can be to be young and suburban anchored in Sweden 

today. And for that I am truly thankful to them. 

Overall, the study shows that the participants’ positioning is characterized 

by ambivalence and complexity. They express love for the suburb and their 

“suburban speech”. Simultaneously they point to the disadvantaged position 

of their neighbourhoods and the majority society’s negative stance towards 

the places the participants call their homes and the linguistic behaviours 

associated with them. They express that they feel somewhat like the society’s 

“outcasts”, and as a reaction they, more or less consciously, distance 

themselves from linguistic and social practices indexing “Swedishness”. But 

the “outcast” position does not exclude feeling pride over the places they call 

“their own”. 
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