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Sammandrag  
 

 

Syftet med föreliggande uppsats är tredelat. Det första delsyftet är att synliggöra hur deltagarna, 

som alla är killar med förortsbakgrund, beskriver förorten och förortsindexerad svenska. Det 

andra syftet är att undersöka deltagarnas inställning till deras och andras användning av 

förortsindexerad svenska. Det tredje syftet är att synliggöra hur deltagarnas språk och 

identitetsskapande hänger ihop. För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ 

metod och fem ungdomar intervjuades.  I intervjuerna fick deltagarna besvara frågor om deras 

inställning till sin och andras användning av förortsindexerat tal. Resultatet visar att deltagarna 

inte förskönar bilden av förorten. De erkänner att det finns problem, men för dem står förorten 

också för gemenskap, kärlek och värme. Undersökningen visar att deltagarna menar att 

förortsindexerad svenska bidrar till en gemenskap. Språkbruket beskrivs som en språklig 

kompetens och som ett viktigt verktyg. Utanför det flerspråkiga bostadsområdet blir talet 

däremot stigmatiserande, vilket bidrar till språklig medvetenhet och anpassning. Deltagarna 

redogör dessutom för att språket utgör en viktig roll i deras identitetsskapande. 

 

  

 

Nyckelord: Förort, förortsindexerad svenska, identitet, ungdomar, språklig medvetenhet, 

språklig anpassning  
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1 Inledning  
 
”Blattesvenska”, ”ortensvenska” och ”gatuspråk”. Man brukar säga att kärt barn har många 

namn, och dessa benämningar är bara ett urval av de informella benämningar man stöter på för 

de språkliga varieteter som talas i flerspråkiga förorter. Man kan hävda att dessa språkliga 

varieteter har ett obefogat dåligt rykte. Det råder en ojämlik maktstruktur där personer, genom 

sitt sätt att tala, visar att de har växt upp i ett mångspråkigt bostadsområde och därmed tillskrivs 

karaktärsdrag som förknippas med social underordning. Detta kan exemplifieras med hjälp av 

litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattströms uttalande när hon kritiserade regeringen för att den 

”signalerar till våra nya svenskar att det räcker om de lär sig lite lagom blattesvenska så att de 

kan slå upp ett stånd och sälja bananer i Rosengård” (Dagens Nyheter 2006).  

 Sedan några decennier tillbaka har det riktats uppmärksamhet mot nya former av 

majoritetsspråkvariation som har utvecklats bland ungdomar i språkligt heterogena 

bostadsområden. Bijvoet och Senter (2021) menar att det har framställts flera skilda 

benämningar om detta språkbruk, dels i ny forskning, dels i äldre forskning inom 

ämnesområdet. Exempel på dessa benämningar är multietniskt ungdomsspråk, rinkebysvenska, 

svenska på mångspråkig grund och förortsindexerad svenska (se Kotsinas 1988; Fraurud & 

Bijvoet 2004; Tingsell 2007; Jonsson 2018).  

     Som en rasifierad kvinna, som i stort sett spenderat hela mitt liv i förorten, kommer jag 

dagligen i kontakt med personer som använder förortsförankrat språk. Språket används, både 

av mig och min omgivning, omedvetet, och ibland är det svårt att resonera kring sin egen 

användning av språkbruket. Jag har därför valt att fördjupa mig i detta språkvetenskapliga ämne 

genom att undersöka ungdomars användning av, och inställning till, språkbruket. 

     Idag är det fortfarande av intresse att fortsätta att undersöka och belysa hur individer i 

flerspråkiga bostadsområden tenderar att tala på grund av sin förortsbakgrund, trots att 

ämnesområdet till viss del är studerat. Materialet utgörs av ny empiri från fem 

semistrukturerade intervjuer med killar i åldrarna 18–19 år. För mig har det varit viktigt att inte 

skriva om killarna, utan i stället låta killarna själva komma till tals och ta plats. Detta innebär 

att jag strävat efter att ta mig an deras beskrivningar av förorten och förortsindexerad svenska 

så förutsättningslöst som möjligt.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är tredelat. Det första delsyftet är att synliggöra hur deltagarna, som 

alla är killar med förortsbakgrund, beskriver förorten och förortsindexerad svenska. Det andra 

är att undersöka deltagarnas inställning till deras och andras användning av förortsindexerad 

svenska. Det tredje delsyftet är att synliggöra hur deltagarnas språk och identitetsskapande 

hänger ihop. Tre övergripande frågeställningar har formulerats för att konkretisera det tre-

delade syftet:  

 

1. Hur förhåller sig deltagarna till förorten och till förortsindexerad svenska?  

2. Hur beskriver deltagarna sin och andras användning av förortsindexerad svenska?  

3. Hur hänger deltagarnas språk och identitetsskapande samman?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelad i fem avsnitt. Det första avsnittet utgörs av inledning, under-

sökningens syfte, frågeställningar och disposition. Därefter följer en presentation av bakgrund, 

teori och tidigare forskning om ämnesområdet. I det tredje avsnittet skildras studiens 

metodologiska grund och material. I det fjärde redovisas undersökningens resultat och analys. 

Det femte och sista avsnittet består av en resultat- och metoddiskussion.  

 

2 Bakgrund  
 

I detta kapitel presenteras relevanta begrepp, teorier och ett urval av forskning inom ämnet som 

utgör grunden för denna studies syfte, frågeställningar och genomförande. Först presenteras 

och definieras förorten (2.1) samt olika former av migrationsrelaterad språklig variation (2.2). 

Därefter introduceras förortsindexerad svenska (2.2.1) och benämningar av förortsindexerat tal 

(2.2.2). Sedan presenteras begreppen enregistrering och indexikalitet (2.3), identitet (2.4) och 

språkideologi (2.5) Avslutningsvis ges en kort introduktion till tidigare forskning (2.6).  

 

2.1 Förorten 

Ericsson, Molina och Ristilammi (2000:18–19) beskriver i sin undersökning hur förorter 

framställs i media. Förorten skildras som ett område där ”den andre” är bosatt. Förorter 

beskrivs utifrån en etnisk hierarkisk skala där utomeuropeiska invandrare drabbas hårdast av 

dominerande segregationsmönster. Individer bosatta i förorten beskrivs som ”sämre” i 



 7 

jämförelse med andra bostadsområden och individer med högre utbildning och inkomst har 

lägre representation i miljonprogramsområden. Vidare menar Nygren (2005:166) att media 

framställer förorter som invandrartäta problemområden. Beteckningen ”invandare” samman-

kopplas med karaktärsdrag som arbetslösa, kriminella, utsatta och problematiska. Lalander och 

Johansson (2017:16) instämmer med Nygren (2005) och menar att förortsbor reduceras till att 

företräda stereotyper med negativa karaktärsdrag.  

    Etnicitet är ett dominerande begrepp i den återgivna litteraturen. Begreppet beskrivs av 

Elmeroth (2008:27) som ett sätt att, både in- och utifrån, beskriva grupper med fokus på till 

exempel samhörighet, kultur och identitet. György-Ullholm (2010:26) skriver att den tidigare 

bilden av etnicitet är att etnicitet ansågs vara medfött och konstant och grundade sig i 

”blodsband och genom att dela den givna gruppens språk, religion, seder och bruk, samt genom 

kopplingarna till ett givet geografiskt område”. Utifrån ett socialkonstruktivististiskt perspektiv 

betraktas etniciteten som föränderlig och förhandlingsbar inom det rådande sammanhanget. 

György-Ullholm (2010:26–27) menar att den socialkonstruktivistiska synen på etnicitet 

baseras på fem huvudtankar som kan summeras med att etniska grupper är en social 

organisation som grundas på gruppgemenskap och skillnader utåt mot andra grupper.  

     György- Ullholm (2010:28–29) menar att det inte är givet att individer passar in i en grupp, 

utan individer kan befinna sig mellan två grupper. I dagens globaliserade samhälle finns det 

individer som känner tillhörighet och gemenskap till flera olika etniska grupper samtidigt, men 

också parallell ambivalens kring att sakna grupptillhörighet. I förhållande till dagens svenska 

samhälle kan man, enligt Runfors (2009:107–108) konstatera att globaliseringen har lett till en 

ökad nationell medvetenhet där personer med utländsk bakgrund och infödda svenskar ställs 

mot varandra. Detta resulterar i en vi och dem-känsla, vilket blir särskilt märkbart i samhällets 

olika stadsdelar. Normen och det eftersträvansvärda blir svensk, vilket betyder att allt som inte 

platsar in i ramen för svensk betraktas som sämre.  

 

2.2 Migrationsrelaterad språklig variation  

Bijvoet och Fraurud (2013:371, 374) diskuterar olika terminologier och använder paraply-

begreppet migrationsrelaterad språklig variation. Paraplybegreppet innefattar bl.a.  förorts-

indexerad svenska som i sin tur innefattar förortssvenska och förortsslang (se avsnitt 2.2.1). 

Forskning om migrationsrelaterad språklig variation under de senaste 40 åren återspeglar olika 

skeden i migrationsprocessen och hur forskare har intresserat sig för nya typer av språkbrukare 

och nya typer av variation och varieteter. Bijvoet och Fraurud (2016:20–22) skriver att den 
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första fasen inleddes på 1970-talet, varvid forskarna fokuserade på invandrares inlärning av 

svenska, det vill säga de tidigare stadierna av andraspråksinlärning (se Hyltenstam 1977; 

Kotsinas 1985). Den andra fasen inleddes på 1980-talet och fokuserade på andra generationens 

invandrare som nu är ungdomar. Fokus riktades mot det avancerade andraspråksanvändandet 

och nya språkliga varieteter (se Stroud 1989; Ekberg 1998), det vill säga förortsslang talad av 

ungdomar i mångspråkiga förorter. Dock menar Bijvoet och Fraurud (2013:371–374) att 

förortsslang inte talas av alla individer i förorterna och inte i alla sammanhang. Gruppspråket 

går inte att koppla samman med en särskild ålder eller yrkeskategori. Talare av förortsslang är 

en heterogen grupp som inte kan sammanföras utifrån om de är andraspråkstalare eller födda i 

Sverige. Den tredje fasen fokuserar på invandrarungdomar i vuxen ålder och vad som skett 

med deras språkliga variation (se Bijvoet & Fraurud 2002; Kotsinas 1994). I detta fall använder 

Bijvoet och Fraurud (2016:20–21) benämningen förortssvenska och menar att det är en 

sociodialekt som illustrerar en utveckling mot att språkliga drag från interimsvenska och slang 

etableras hos en grupp talare.  

 

2.2.1 Förortsindexerad svenska  

Det gruppspråk som talas i olika storstadsförorter går, som framgått i inledningen, under flera 

namn. Språkforskarna Bijvoet och Fraurud (2013:371–374) har genomgående diskuterat vilken 

beteckning som passar bäst för detta gruppspråk. Begreppet gruppspråk innehåller bland annat 

förortsslang och det har kommit fram att det förortsslang inte går att skildras som en allsidig 

och avgränsad varietet. Gruppspråket kan istället förstås som ett komplement som språkbrukare 

kan välja eller välja bort. Dock går det att beskriva några framträdande drag som används och 

som allmänt sammankopplas med förortsslang. Ett sådant framträdande drag är en speciell rytm 

och melodi. Ibland beskrivs det som en staccatoartad stötig prosodi som skiljer sig från 

språkliga standardnormer. Fonetiska analyser har uppmärksammat att denna prosodi inte kan 

härledas till något enskilt annat språk och att det därmed inte är ett andraspråksdrag (Bijvoet 

2020:28 jfr Bodén 2011). Ännu ett framträdande drag för förortsslang är dess ordförråd, med 

inslag av lånord från både engelska och från andra immigrantspråk. Somliga inlärardrag kan 

också förekomma i förortsslangen, exempelvis rak ordföljd efter inledande adverbial: sen han 

gick. Dock finns det en variation mellan talare och situation.  

     Att förortsslang är en etablerad språklig varietet framgår dessutom av alla benämningar som 

nyttjas, men också på det sättet som förortsslang illustreras i populärkulturen för att 

exemplifiera individer med karakteristiska drag som förortsslang. Det är dock viktigt att ha i 

beaktande att majoriteten av de individer som använder förortsslang i sin vardag, refererar 
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användningen till ett sätt att kommunicera med kompisar och således inte i alla sammanhang i 

vardagen. Förortsslang utmärkes som en markör för identitet och grupptillhörighet (Bijvoet 

2020:28). 

     På senare tid har forskare varit intresserade gentemot tidigare talare av förortsslang. Detta 

för att kunna undersöka vad som händer med användningen av språket när en individ växer 

upp, men också hur individer agerar i situationer där språkbruket kan användas som ett 

alternativ i skilda situationer där ett visst språkbruk förväntas användas. Däremot finns det en 

begränsad kunskap inom detta forskningsområde. Det har genomförts forskning (se Bijvoet & 

Fraurud 2008;2016; Runfors 2009; Eliaso Magnusson & Stroud 2012; Young 2014; Senter 

u.a.) där forskare har ämnat att skildra hur unga vuxna talar när de anstränger sig för att tala 

standardsvenska, men där individerna ändå tenderar att ha kvar en klang av förorten - en slags 

klang som gör att talarna, av andra, igenkänns som hemmahöriga i en mångspråkig förort. För 

att skilja den slangpräglade stilen från denna klang gör Bijvoet och Fraurud (2016) en 

uppdelning i förortsslang, som just beskrevs, och förortssvenska. Förortssvenska kategoriseras 

som en sociodialekt och betecknar en mer standardnära svenska med vissa förortsdrag (se 

Bijvoet & Senter 2021). På liknande vis som det kan höras att någon har göteborgsk 

arbetarbakgrund även när personen talar en standardlik svenska kan det höras att en person har 

förortsbakgrund (Bijvoet & Senter 2021:171).  

     Etnologen Ann Runfors (2009) introducerade, för att kunna skilja slangpräglade 

ungdomsstilar från en standardnära svenska med en klang av förorten, begreppen inåtriktad 

och utåtriktad svenska. Terminologin valdes utifrån talares egna skildringar av hur de använder 

dessa olika sätt att tala. Dock har Bijvoet och Fraurud (2016) valt beteckningen förortssvenska 

som en motsvarighet till utåtriktad svenska. Språkforskarna Bijvoet och Fraurud (2016:20–21) 

menar att förledet förort i sammansättningen förortssvenska (liksom i förortsslang) förbinder 

talaren till städernas flerspråkiga bostadsområden. Efterledet svenska lyfter att sättet att tala 

svenska har liknande användning som andra regionala talspråk som västsvenska och syd-

svenska. Användningen av förortssvenska är därmed inte begränsad till somliga situationer, 

syften och åldersgrupper, vilket slangen i större utsträckning är. Flera observationer stöder 

hypotesen att den sociodialektala variationen (förortssvenska) håller på att växa fram. Tidigare 

har variationen hörts bland intervjudeltagare men på senare tid hörs variationen allt oftare på 

radio och tv, bland både programledare och hos reportrar i nyhetsrapporteringar (Bijvoet 

2020:27–28).  

     Bijvoet (2020:28–29) beskriver, som ovan, skillnader mellan termerna förortssvenska och 

förortsslang. Språkforskaren beskriver också likheterna mellan termerna. Det gemensamma för 
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båda sätten att tala är framförallt det uttalsmässiga: den staccatoartade prosodin, men även 

grammatiska aspekter som rak ordföljd (Senter u.a.). Dragen signalerar förortsanknytning och 

är därmed indexikala markörer för förortstillhörighet (se avsnitt 2.3). Runfors (2009) skriver, 

som ovan nämnts, att förortssvenska och förortsslang kan ställas i relation till sociala relationer 

som finns i samhället. Detta innebär att man kan positionera sig själv i sociala sammanhang, 

men också bli positionerad av andra individer beroende på hur man talar (Runfors, 2009:117). 

     I en senare artikel av Bijvoet och Senter (2021) diskuteras begreppet förortsindexerad 

svenska. Förortsindexerad svenska beskrivs som en slags sociolingvistisk variation. Detta 

innebär att individers skilda sätt att använda det svenska språket kan vara på varierande sätt. 

Dels en mer standardnära och formell svenska, dels där individer kan använda mer 

slangpräglande ungdomsstilar (Bijvoet & Senter 2021:17 jfr Bijvoet & Fraurud 2016). Trots 

att språkforskarna gör en uppdelning mellan förortssvenska och förortsslang är det viktigt att 

nämna att det inte är två helt olika koder det behandlar, utan snarare ett kontinuum mellan olika 

former av förortsindexerad svenska (Bijvoet & Senter 2021:171–172).  

 Det finns dock ingen enighet kring om talet bör benämnas och hur det i sådana fall ska göras, 

varken bland forskare eller bland språkbrukare. I Senters pågående studie ger deltagarna olika 

förslag, som till exempel ”rinkebysvenska”, ”ortenslang”, ”slangspråk” och ”förortsspråk”. 

Dessa beteckningar syftar främst på förortsslangen, vilket visar att det informella slangspråket 

har gått igenom en enregistreringsprocess (se avsnitt 2.3). Förortssvenskan däremot, benämns 

inte alls av deltagarna. Dock skildras den på ett sätt som reproducerar en dominerande 

standardspråksideologi (Bijvoet & Senter 2021:185–186).  

 

2.2.2 Benämningar av förortsindexerat tal 

Det förortsindexerade talet som främst används av individer är det talet som har producerats 

och utvecklats av individer med förortsanknytning. På 1980-talet började pionjären Ulla-Britt 

Kotsinas att undersöka språkanvändningen och valde sedan att beteckna språket som 

rinkebysvenska (Bijvoet & Senter 2021:173). Termen rinkebysvenska syftar på det sätt att prata 

svenska som antas ha sina rötter bland ungdomar med invandrarbakgrund bosatta i Rinkeby, 

Nordvästra Stockholm. Språket karaktäriseras av en särskild fonologi som låter ”främmande” 

med ”stötighet” samt lexikala enheter som är lånade från flera språk, men även en typologiskt 

omarkerad eller förenklad syntax och morfologi i förhållande till standarssvenskan. I början 

var rinkebysvenskan starkt stigmatiserande i den bemärkelsen att den betraktades som en 

”ghettoiserad” form av svenska som användes av invandrare. Man menade att rinkebysvenskan 
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var ett resultat av att invandrare inte exponerades tillräckligt för standardsvenska och mötte 

infödda talare (Kotsinas 1994:23 jfr Stroud 2013:323).   

     Efter Kotsinas benämning av rinkebysvenska har en livaktig forskning tagit vid, både i 

Sverige och internationellt (se Youngspeak in Multilingual Perspective 2009, Ideological 

Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles 2010, Multilingual Urban 

Scandinavia 2010 etc.). Forskning om språk och språkbruk i flerspråkiga förorter har dock haft 

olika angreppssätt, såsom etnografiska (se Engblom 2004, Haglund 2005) deskriptiva (se 

Tingsell 2007), språkideologiska såväl som folklingvistiska (se Milani 2010, Stroud 2013, 

Bijvoet & Senter 2021), och perceptionsstudier av uppfattningar om och attityder till den 

aktuella språkliga variationen (se Bijvoet & Fraurud 2013).  

     Ny forskning innebär att nya begrepp etableras. Begreppen ”blattesvenska”, 

”ortensvenska”, ”invandrarsvenska” och ”rinkebysvenska” kommer i denna studie att undvikas 

av mig. De nämnda begreppen kan, enligt Bijvoet och Fraurud (2006:7), bära på både negativa 

och positiva konnotationer beroende på talare och sammanhang. I föreliggande studie kommer 

jag däremot använda förortsindexerad svenska i den mening som Bijvoet, Fraurud och Senter 

introducerat. Förortsindexerad svenska beskrivs, som tidigare nämnts, som en form av 

sociolingvistisk variation.  

     Det förekommer dock andra benämningar i citaten (resultatdelen) där intervjudeltagarna 

använder sig av termer som ”blatte”, ”blattesvenska” och ”invandrarsvenska”. Enligt Lalander 

och Johansson (2007:194) används dessa ord för att visa stolthet över den grupp och gemen-

skap man anser sig vara en del av. Användningen av blatte kan förklaras utifrån termen 

reappropriation, som betyder att ta makten över negativt konnoterade beteckningar som man 

blivit tillskriven utifrån. 

 

2.3 Enregistrering och indexikalitet   

Register är en språkvetenskaplig term som syftar på diverse språkdrag och/eller språkliga 

resurser som ofta förekommer tillsammans och därmed uppfattas höra samman. Språkliga 

register skapas och ges social mening genom så kallade enregistreringsprocesser. Enligt Agha 

(2003:232) innebär enregistrering:” processes through which a linguistic repertoire becomes 

differentiable within a language as a socially recognized register of forms”. Han visar exempel-

vis att uttal sammanförs med en viss tänkt person, vilket utgör en del i enregistreringsprocessen 

(Agha 2003:233). Agha (2005: 38) beskriver vidare processerna som ”processes whereby 

distinct forms of speech come to be socially recognized (or enregistered) as indexical of 
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speaker attributes by a population of language users”. Detta innebär alltså att man kopplar 

samman ett sätt att tala med en tänkt talare med vissa förmodade egenskaper, tillhörigheter och 

positioner. Man pekar därefter mot något utanför språket självt. Detta innebär att diverse 

språkdrag samt sätt att tala/kommunicera ges ett indexikalt värde. Med andra ord en social 

betydelse som går utöver den explicit formulerade. Indexikalitet blir ett resultat av en 

framskriden enregistreringsprocess, vilket alltså innebär att en värdetillskrivning sker (Senter 

u.a. se där anförd litteratur).  

     I ett svenskt sammanhang kan enregistreringsprocessen och värdetillskrivningen exemplifi-

eras utifrån förortsindexerat tal (förortssvenska) som innehåller bl.a. icke-inversion, bakre sje-

ljud och en staccatoartad talrytm (Bijvoet & Senter 2021:170). Det språkliga registret ges en 

benämning (ex. förortsslang, rinkebysvenska, multietniskt ungdomsspråk) och sammanförs 

med en föreställd (grupp av) talare och sedan med vissa förmodade karaktärsdrag. Bijvoet & 

Fraurud (2013) visar till exempel att förortsindexerat tal indexerar maskulinitet, tuffhet och 

stökighet, och Stroud (2013:323) visar att förortsslang ses som något ”dåligt”, ”osvenskt” och 

som ”en ghettoiserad form av svenska”.  

 

2.4 Identitet 

Identitet är inte slaget i sten. Identiteten är i stället föränderlig och den skapas samt uppstår i 

socialt samspel med andra människor. Runfors (2009:106) menar att identiteten skapas i 

samband med att människor genom olika identitetshandlingar positionerar sig, tar ställning och 

anpassar sitt språk. Werndin (2010:112) menar att identiteten inte är singulär, den är snarare 

flerdelad eftersom individer har olika identiteter som är baserade på historiska och sociala 

kontexter. Den sociala kontexten betyder att andra människor tilldelar individen identiteter. 

Denna tilldelning baseras ofta på hudfärg, etnicitet och språk. György-Ullholm (2010:30) 

menar att detta skapar en vi och dem- känsla. De tilldelade identiteterna behöver inte alltid 

passa individen eftersom individen själv intar en identitet, och det är i detta stadie som 

diskrepanser ofta uppstår. Vi och dem rymmer ojämna maktförhållanden, varav den ena 

gruppen är en minoritet och den andra en majoritet där tillhörighet till en minoritet ofta 

resulterar i utanförskap. György-Ullholm (2010:31) skriver dock att känslan av utanförskap 

(kan) balanseras om gruppen har ett starkt innanförskap, vilket kan stärkas genom att individer 

frivilligt väljer att ingå i minoritetsgruppen, men även genom en stark gemenskap på grund av 

ett gemensamt utanförskap.  
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     Jonsson (2010:127) skriver att kodväxling är ett konkret och tydligt steg i en individs 

identitetsförhandlande och har en tydlig koppling till makt. Om en persons röst blir nedtystad, 

ignorerad och inte uppmuntrad, till exempel vid deras användning av kodväxling och 

användande av flerspråkiga resurser, kan det leda till ett direkt maktuttryck. Jonsson 

(2010:135–136) menar att om individer inte får sin röst erkänd eller får känslan av att ens eget 

språk inte har något värde så tappar individen makt och (ibland) även sin egna identitet. Jonsson 

(2010) visar utifrån Foucaults maktperspektiv att man däremot kan visa motstånd genom att 

använda kodväxling som ett sätt att ifrågasätta normer och visa sin egenmakt.  

 

2.5 Språkideologi  

Blommaert och Verschueren (1998:25) definierar ideologier som en ”konstellation av 

grundläggande eller allmännyttiga, och ofta normativa, idéer och attityder relaterade till någon 

aspekt(er) av den sociala verkligheten”. Språkideologier är samhällets allmänt spridda upp-

fattningar om språk och språkbruk som påverkar och avgör hur språk bevaras, bedöms och 

används på både mikro- och makronivå. Kulturella normer kring språk och språkbruk påverkar 

politiska beslut kring bl.a. språkval på arbetsplatser och individers egna språkval. Den rådande 

ideologin avgör dessutom hur språkvalet mottas (Horner & Weber 2018:20–21).  

     Språkideologier kan, enligt Horner och Weber (2018:21–22), bestå av diverse former. Dessa 

ideologier kan dock vara nära besläktade. Ett sätt att se på språk är att dela upp språkpraktiker 

i termer som språk och dialekt, varav språk är överordnat och högst värderat, även om för-

hållandet mellan språk och dialekt i många fall är mycket godtyckligt. Horner och Weber 

(2018:21) menar att en sådan syn på språk skapar språkhierarkier, vilket innebär att det finns 

en benägenhet att främja och stötta en särskild typ av språkanvändning.    

     Standardspråksideologin innebär att språk bedöms som isolerade entiteter som måste 

användas utifrån ett standardiserat (men inte alltid uttryckligt) system, och ideologin bevaras 

via kodifieringsritualer där språkriktighet är målet (Horner & Weber 2018:21–22). En effekt 

av standardspråksideologin är att talare av standardsvenska bedöms som (mer) hederliga, 

utbildade, intelligenta och ”allmänt bättre” människor än de som inte är det. Baksidan av detta 

är att människor som inte har tillgång till språkets prestigefyllda standardform stigmatiseras. 

Föreställningen om att de som inte talar standardversionen är okultiverade, lata, ointelligenta 

och värderas negativt i det rådande samhället är inte heller ovanlig (Gal & Woolard 2001:2).   
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2.6 Tidigare forskning om förortsindexerat tal  
 

Rickard Jonsson (2007:52) har undersökt högstadiekillars språkbruk i en mångspråkig förort i 

Stockholm. I sin avhandling redogör han för flera genomförda observationer. Jonsson följde 

en grupp killar under deras lektioner, (men även utanför lektionstid), och resultatet från 

observationerna visade att killarna talade på olika sätt beroende på vilken lektion de närvarade 

på. Jonsson (2007:52) skriver att SVA-undervisningen erbjöd ett tillåtande klimat för att variera 

språkligt, något som annars ansågs bryta mot klassrummets språkliga norm. Jonsson (2007:81) 

menar att eleverna använde sig av språklig variation på två skilda sätt: dels genom att använda 

skolspråket och i sin tur framställa sig som en ”duktig elev”, då man visar solidaritet med 

undervisningen, dels genom att använda språket som ett motstånd. Jonsson (2007) menar att 

killarna gjorde detta för att medvetet överträda skolans normer och klassrummets formella 

samtalsstilar. Genom observationer av killgruppen visades dessutom att killarna hade en 

förståelse av sin språkanvändning och att de var medvetna om vilka ord som ansågs förbjudna 

och inte. Genom att de kände till den ”språkliga koden” var de skickliga på att överträda skolans 

språknormer och skoja med varandra eller om läraren (2007:116).  

     Bijvoet (2018) menar att nya former av språklig variation ger upphov till starka reaktioner. 

I Bijvoets artikel (2018) presenteras en lyssnarstudie om grindvakters uppfattningar av och 

attityder till varierande former av migrationsrelaterad språklig variation. Begreppet grindvakt 

syftar på individer vars handlingar kan få konsekvenser för andra människors 

karriärsutveckling (Hertzberg 2003:20 i Bijvoet 2018), till exempel rekryterare och 

arbetsförmedlare (Bijvoet, 2018:143). Att besluta vem som ska ges tillträde till 

arbetsmarknaden och högre utbildning, respektive vem som ska nekas, ingår i grindvakters 

yrkesroll. Sådana beslut bör därmed grunda sig på korrekt och relevant bedömning av språkliga 

kompetenser hos de sökande. Grindvakters perceptioner av varierande sätt att tala utgör därmed 

en viktig roll (ibid:143).  

     Bijvoet (2018) skriver att i mötet med flerspråkiga personer måste grindvakter kunna 

identifiera vilken typ av språklig variation det handlar om. Man behöver kunna bedöma om det 

handlar om brytning eller om det är någon form av sociolingvistisk variation i svenska som 

ofta sammankopplas med ungdomar och unga vuxna med rötter i flerspråkiga bostadsområden, 

närmare bestämt förortsförankrat tal (Bijvoet, 2018:143). Resultatet i Bijvoets artikel 

(2018:143–144) visar att många grindvakter saknar förmågan att skilja mellan olika former av 

migrationsrelaterad språklig variation. Grindvakter måste med andra ord öka sin 
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sociolingvistiska medvetenhet och de kan göra det genom att lära sig att avgöra skillnader i 

migrationsrelaterad språklig variation.  

     Pia Quist (2019) har undersökt stilförändringar bland flerspråkiga ungdomar i Danmark. 

Hon har analyserat stilskiften mellan ”multietnisk ungdomsstil” och ”standarddansk” bland 21 

ungdomar som fått använda sina språkliga färdigheter i tre olika situationer. De tre 

talsituationerna är en intervju med en studievägledare, en forskare och en vänskapsgrupp. 

Undersökningens resultat visar att det är en markant skillnad i om det sker en stilföräring 

mellan de tre situationerna. Några av eleverna byter inte stil och fortsätter använda 

förortsindexerad danska i samtliga talsituationer.  Några andra använder enbart den stilen i 

vänskapsgruppinspelningarna och endast en elev talar standarddanska i samtliga situationer. 

Quist (2019:158–159) hävdar, utifrån studiens resultat, att flera av eleverna kan anpassa sig 

efter situationen och jonglera med uttal, grammatiska och lexikala drag.   

     I likhet med Jonsson (2007) belyser Jonsson och Milani (2009) att flerspråkiga elever 

använder förnedrande ord till varandra för att skapa en vi-känsla. Att bli tilltalad på ett 

nedsättande sätt innebär, enligt eleverna, att man inbjuds till vänskapsrelationer och till en 

samhörighet i en gemensam tillvaro (2009:78). Vi-känslan beskrivs av Arvidsson och 

Johansson (2017:57–58) som en kollektiv identitet, där det förekommer en föreställd 

gemenskap som skapas utifrån individers likheter i en och samma grupp. Fastän eleverna inom 

rådande grupp har individuella olikheter så är föreställningen om att kunna identifiera sig med 

en begränsad grupp stark och kan generera en känsla av sammanhang.   

 

3 Metod och material  
 

I detta avsnitt redogör jag för det metodologiska tillvägagångssättet som har använts för att 

besvara studiens frågeställningar. Inledningsvis beskrivs studiens forskningsdesign och 

bakomliggande motiv till den valda forskningsstrategin (avsnitt 3.1). Vidare redogör jag för 

studiens datainsamling (avsnitt 3.2), urval (avsnitt 3.3), genomförande (avsnitt 3.4) 

analysmetod (avsnitt 3.5), etiska överväganden och kvalitetskriterier (avsnitt 3.6).  

 

3.1 Forskningsdesign  

För att besvara studiens frågeställningar användes ett kvalitativt tillvägagångsätt. I denna 

undersökning vill jag skapa förståelse för ungdomars inställning till sin egna och andras 

användning av förortsindexerad svenska. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign är 
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detta möjligt. Bryman (2011:361) skriver att kvalitativ och kvantitativ forskning har olika 

intresseinriktningar och att dessa inriktningar kunskapsteoretiskt speglar föreställningar om 

vad som betraktas som godtagbar kunskap. Enligt Denscombe (2018:23) tenderar kvalitativ 

forskning att omfatta få individer eller händelser. Detta är någonting som jag tagit fasta på 

genom att avgränsa mig till ett fåtal deltagare. En av fördelarna med avgränsningen är att fånga 

upp individernas idéer, gå in på känslor och motiv, vilket inte är möjligt på samma sätt i 

exempelvis en enkät.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Kvalitativa ansatser utgörs främst av intervjuer och kvalitativa intervjuer skiljer sig åt beroende 

på hur forskare väljer att använda tillvägagångssättet (Bryman 2011:301). Intervjuformen i 

denna studie är semistrukturerad. Syftet är att nå rikliga och djupa skildringar av intervju-

deltagarnas inställning till sin egen och andras användning av förortsindexerad svenska. Målet 

med intervjuerna var att ge deltagarna frihet att diskutera det som är viktigt för den, samtidigt 

som jag som intervjuare såg till att följa en viss struktur som garanterade att studiens teman 

täcktes.  

 Grunden i studiens semistrukturerade intervjuer är en formulerad intervjuguide (se bilaga 

2), det vill säga ett manus som styr intervjuns förlopp där frågorna formas efter olika teman. 

Frågorna ur respektive tema ställs enligt intervjuguidens ordning, med undantag för om 

deltagarna på eget bevåg växlar till ett annat tema. Min ambition är att ställa frågor som skapar 

möjlighet för deltagarna att agera som subjekt, med rätt att definiera sig själva och beskriva sin 

omgivande miljö på det sätt de önskar. Intervjuguiden har utformats utifrån följande 

överordnade teman: bakgrundsinformation, förorten, förortsindexerad svenska, allmänt om 

språk, användning av förortsindexerat tal och övrigt. Temana användes i samtliga intervjuer, 

men somliga frågor ställdes inte på grund av intervjudeltagarens tidigare ställningstagande. 

Intervjufrågorna är öppna i relation till studiens syfte och frågeställningar (se avsnitt 1.1) och 

syftet med att låta intervjudeltagarna resonera relativt fritt är att lämna utrymme för deltagarnas 

tankar om och inställning till det studerande fenomenet. I slutet av varje intervju gavs del-

tagaren möjlighet att komplettera, tydliggöra eller ändra sina svar (Esaiasson m.fl. 2017:276).  

     Intervjuguiden testades i en provintervju för att kontrollera om frågorna var lättillgängliga 

och begripliga (se avsnitt 5.3 för en problematisering av intervjuguiden). Provintervjun 

genomfördes med en 17-årig pojke bosatt i nordvästra Stockholm. Efter den tog jag bort fem 

intervjufrågor och omformulerade tre.  
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3.3 Urval  

Att genomföra och analysera kvalitativa intervjuer är tidskrävande, vilket innebär att man vid 

en studie som denna måste begränsa antalet intervjudeltagare (Bryman 2011:303). På grund av 

studiens omfång, och för att de semistrukturerade intervjuerna och analyserna av dem ska hålla 

en hög nivå, avgränsades antalet deltagare till fem. Ett bekvämlighetsurval tillämpades vid 

rekrytering av deltagarna. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet grundar sig på forskarens 

bekvämlighet – det vill säga att man tar de första som finns till hands (Denscombe 2018:77).  

 Genom kontakt med en lärare på en gymnasieskola i Mellansverige fick jag möjlighet att 

presentera min undersökning i två klasser i årskurs 3 på samhällsprogrammet. Jag fick där 

möjlighet att observera klassrumsklimatet och gruppdynamiken. Eftersom denna studie 

undersöker inställning till och användning av förortsindexerad svenska, var inklusionskriteriet 

att deltagarna hade förortsbakgrund eller att de vid tidpunkten var bosatta i en förort. En 

förfrågan om att delta i undersökningen ställdes och fem ungdomar visade intresse. I klass-

rummet informerades ungdomarna om undersökningen och dess syfte både muntligt och via 

ett fysiskt missivbrev.  

     Deltagarna hade vid intervjun fyllt 18 år. Eftersom ungdomarna är över 15 kan de själva 

bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte, utan att vårdnadshavaren behöver ge 

sitt samtycke till deltagandet (Vetenskapsrådet 2017). När eleverna gett skriftligt och muntligt 

samtycke att medverka i undersökningen bokades intervjuer. I tabell 1 nedan presenteras de 

medverkande deltagarna i studiens semistrukturerade intervjuer. 

 

Tabell 1. Presentation av intervjudeltagarna 

Informant Kön Ålder Födelseland Modersmål År i Sverige GY- inriktning Intervjuns längd 

Zane Kille 19 Irak Arabiska 13 SAM 00.47.36 

Shemal Kille 18 Nigeria Yoruba 15 SAM 00.53.16 

Oringo Kille 19 Sverige Somaliska 19 SAM 00.56.29 

Faraj Kille 19 Sverige Turkiska 19 SAM 00.43.57 

Eradisk Kille 18 Sverige Kurdiska 18 SAM 00.54.12 

Total       04.15.30 
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För att bevara intervjudeltagarnas anonymitet är namnen i studien fingerade. Deltagarna har 

tilldelats namnen Zane, Shemal, Oringo, Faraj och Eradisk. Intervjudeltagarna utgörs av fem 

killar i åldrarna 18–19 år. Som framgår av tabellen är den sammanlagda tiden för de fem 

genomförda intervjuerna 4 timmar och 16 minuter, och den genomsnittliga tiden för varje 

intervju är 52 minuter (se tabell 1 för exakta tidsangivelser). Tre deltagare är födda i Sverige 

och två deltagare har bott i Sverige i cirka 13–15 år. Eleverna har olika bakgrunder och talar 

olika språk utöver svenska (arabiska, yoruba, kurdiska, somaliska och turkiska). Som ovan 

nämnts har det gjorts ett bekvämlighetsurval och de som ville delta är alla killar, vilket kan 

påverka studiens utfall. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om urvalet hade sett 

annorlunda ut – dels om deltagarna hade varit tjejer (för en problematisering av det, se Senter 

2015; Senter u.a.), dels om ungdomarna hade haft en annan vistelsetid i Sverige. Deltagarna 

läser tredje året på en mångkulturell gymnasieskola i Mellansverige. Som tabell 1 visar, läser 

ungdomarna det samhällsvetenskapliga programmet och samtliga ungdomar läser skolämnet 

SVA. Skolan arbetar flitigt med språkutvecklande arbetssätt och arbetar hårt för att eleverna, 

trots sina skilda förutsättningar, ska kunna delta i samhälls- och arbetslivet. 

 

3.4 Genomförande  
 
Genomförandet har sett ut på följande sätt: Först formulerades en intervjuguide som bestod av 

28 frågor indelade i sex teman (se bilaga 2). Frågorna utformades i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. De sex temana var: bakgrundsinformation, förorten, förortsindexerad 

svenska, allmänt om språk, användning av förortsindexerat tal och övrigt. Intervjuerna 

genomfördes efter ordinarie skoltid i gymnasieskolans lokaler (bibliotek och grupprum). 

Intervjuernas längd varierade mellan cirka 40 och 55 minuter. Innan intervjuerna började 

informerades eleverna ännu en gång om studiens syfte (se bilaga 1), för att understryka deras 

rättigheter (se avsnitt 3.6). Intervjuerna spelades, med deras samtycke in med min smartphone. 

Intervjufrågorna följde ordningsföljden i intervjuguiden. Dock förekom det följdfrågor så att 

eleverna, vid behov, kunde utveckla sina svar.  

 

3.5 Databearbetning och analys  
 
Datamaterialet har analyserats och bearbetats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Ett sådant 

perspektiv grundas på tolkning och förståelse genom en empiristyrd tematisk analys. Vid 

tolkning av människors uttryckssätt är det möjligt att få en föreställning om deras erfarenheter 
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(Bryman 2011:505 jfr Thomassen 2007:181). Först lyssnade jag igenom det inspelade 

materialet tre till fyra gånger för att bekanta mig med det. Därefter transkriberades materialet 

till en skriftspråksanpassad återgivning. Detta gjordes för att inte gå miste om den nödvändiga 

autenticitet som sker om meningar görs om genom att ”piffas upp” (Bryman 2011:429). Några 

undantag från skriftspråksnormen utgörs dock av ord som: asså, dom och sånt. Emfatiska 

uttryck, överlappande tal och metakommentarer har inte markerats. När transkriptionerna var 

färdigställda, mejlade jag intervjudeltagarna med en förfrågan om de ville ta del av samt 

bekräfta transkriptionerna av deras intervjuer. Jag gjorde detta för att försäkra mig om att jag 

tolkat och förstått deras uttalanden korrekt. Intervjudeltagarna valde att ta del av dem, men 

hade inga synpunkter på transkriptionerna.   

     Därefter försökte jag identifiera gemensamma teman i intervjuerna. Materialet genomsöktes 

efter gemensamma nyckelord och resonemang som skulle kunna tänkas höra ihop och besvara 

studiens frågeställningar. Jag eftersträvade att hitta resonemang som skulle spegla en 

representativ framställning av det som framträdde i intervjuerna. De formulerade temana som, 

enligt min mening, bäst speglar innehållet i deltagarnas berättelser är: förorten, inställning till 

förortsindexerad svenska samt språk och identitet. Jag läste transkriptionerna flera gånger, 

färgmarkerade svaren och placerade sedan innehållet under respektive tema.  

 

3.6 Etiska överväganden  

Kvale och Brinkmann (2014:111) menar att forskarens roll som individ är viktig för 

forskningens beständighet och kvalitet när det gäller de etiska beslut som forskaren tar under 

studiens gång. Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna har det funnits flera 

etiska aspekter att beakta. Studien är utformad i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Informa-

tionskravet uppfylls genom att intervjudeltagarna i förväg informerades om studiens syfte och 

villkoren för deras medverkan, det vill säga deltagarens frivillighet, anonymitet och avidentifi-

ering. Deltagarna informerades också om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, 

utan någon förklaring (2002:7). Samtyckeskravet uppfylldes när deltagarna, både skriftligt och 

muntligt, gett samtycke till att medverka i studien och inspelningen av den innan varje intervju 

inleddes (2002:9).   

    I studiens resultatdel (se avsnitt 4) har intervjudeltagarna avidentifierats och det är inte 

möjligt för läsaren att härleda uttalandena till någon identifierbar person. I enlighet med 

konfidentialitetskravet hanteras deltagarnas uppgifter på ett sådant sätt att ingen enskild person 
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kan identifieras i studien. För att värna om de medverkandes anonymitet är det också bara jag 

som genomför studien som har tillgång till deltagarnas personuppgifter (2002:12). 

Ljudinspelningarna och transkriptionerna av intervjuerna kommer att raderas när uppsatsen är 

ventilerad och godkänd.  

 

4 Resultat av intervjuer  
 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de fem genomförda intervjuerna. Resultaten relaterar 

till studiens frågeställningar (se avsnitt 1.2). Som tidigare nämnts (se avsnitt 3.5) är de tre 

temana förorten, inställning till förortsindexerad svenska, språk och identitet. Citaten i detta 

avsnitt har valts ut för att exemplifiera och tydliggöra dessa teman. En svårighet med att 

tematisera deltagarnas uttalanden är att de ibland behandlar flera perspektiv och därmed kan 

placeras under flera teman. Rent konkret innebär det att vissa citat ibland behandlar flera av 

studiens teman, men att jag har gjort ett aktivt val att placera dem under det rådande temat. 

Efter resultatavsnittet följer en diskussion (se avsnitt 5) om resultatet kopplat till studiens 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

 

4.1 Förorten 
 
Förorten betraktas, av samtliga deltagare, som en plats för ”invandrare” och områdena utanför 

betraktas som en plats för ”svenskar”. Förorten beskrivs som ett segregerat och invandrartätt 

område. Kommentarer om betong, höghus och paraboler är återkommande. Det finns en 

föreställning om att både stat och politiker inte lägger ner resurser för att lösa de rådande 

problemen i förorten. Samtliga intervjudeltagare kritiserar detta upprepande gånger: 

 

SHEMAL: Det är en plats där alla invandrare har blivit satta av staten, asså de har typ dumpat oss 

invandare på samma ställe och det har blivit babbeområde. Du vet ett område med stor kriminalitet 

med typ många kriminella aktiviteter men asså det finns mycket kärlek att hämta här mycket 

gemenskap vänner och så, asså det är inte bara dåligt med området.  

 

Shemal beskriver förorten som ett resultat av statens placering av invandrare. Området beskrivs 

dels som ett ”babbeområde”, vilket kan låta som en rätt nedlåtande benämning. Dels som ett 

kriminellt område. Dock är inte Shemal negativ till förorten eftersom han också beskriver 

förorten med ord som ”kärlek” och ”gemenskap”. Eradisk uttrycker att staten inte prioriterar 

förorten: ”asså dom får inte samma förutsättningar som till exempel danderydare eller vad man 
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ska säga liksom”. Eradisk är negativ gentemot detta och menar att det är det som leder till att 

förorter blir utsatta för kriminalitet och droger. Det kan dock finnas skillnader mellan olika 

förorter: 

 

FARAJ: Asså yani 1 det finns olika förorter, det beror på vilken förort och vart man har respekt från 

dom andra. Om vi kollar på min ort [hemförorten] där asså jag kan bara säga kärlek, det är värme, 

asså man känner sig trygg, asså så fort man kommer in där då det är fullt med glada människor, 

hjälpsamma sådär och fint område. Men asså om vi tänker på Rinkeby och kanske Angered så finns 

det mycket problem, kriminalitet och såna dåliga saker. 

 

Faraj uttrycker att förorter kan skilja sig åt. Man känner sig trygg i området, med förutsättning 

att man får respekt från förortsborna. Han intar en positiv ställning till sin hemförort. Ord som 

”kärlek”, ”värme” och ”trygghet” förekommer med jämna mellanrum. Dock är han kritisk till 

andra förorter som till exempel Rinkeby och Angered. Han menar att dessa områden domineras 

av kriminalitet och diverse problem. Synen på att förorter är olika kan ställas i relation till hans 

utlåtande om att tryggheten baseras på om man är respekterad i det rådande området. Oringo 

menar att även om det är ett knasigt område så finns det en ömsesidig respekt för varandra: 

”asså det är en plats där många knasungdomar växer upp tillsammans” och ”man fixar bra 

vänner och man respekterar varandra på ett annat sätt för vi sitter ihop när vi växer upp”. 

     Respekt är ett centralt och återkommande begrepp bland ungdomarna. Respekten har, enligt 

samtliga deltagare, förhandlats och skapats med vännerna under deras uppväxt i förorten. Dock 

menar deltagarna att deras bostadsområde har påverkat dem på olika sätt. Somliga uttryckte att 

det var området i sig som hade påverkat. Andra menade att det snarare var människorna i 

området som påverkat dem. Ett återkommande mönster bland svaren var att bostadsområdet 

hade gjort deltagarna tuffa, disciplinerade och härdade:  

 

SHEMAL: Jag har blivit tuffare asså mer härdad och kan klara mer motgångar än riktiga svenskar 

men jag har inte blivit kriminell eller blivit en som står i centan och säljer hashish som andra kan tro 

för jag är bara en vanlig grabb från [hemförorten]. 

 

Shemal uttrycker att han, på grund av sitt bostadsområde, är duktigare på att hantera motgångar 

än vad ”riktiga svenskar” är. En tydlig uppdelning mellan ”svenskar” och ”riktiga svenskar” 

görs. Dock tar han avstånd från den stereotypiska förortsbon som har ett kriminellt liv i centan 

(slang för centrum) och säljer ”hashish” (arabiskt ord för hasch), och menar att han är en 

”vanlig kille” från förorten med drömmar.  

 
1 Yani fungerar i förortsslangen som en diskurspartikel motsvarande liksom eller typ (Senter u.a.). 
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Eradisk beskriver uppväxten i förorten i likhet med Shemal och menar att bostadsområdet 

har gjort honom hårdare och immun mot att ”ta skit”. Dock hamnar han i försvarsläge och 

menar att han inte är kriminell, vilket är en stereotypifiering av en förortsbo. Faraj avviker dock 

från ett sådant förhållningssätt: 

 

FARAJ: Aa eller asså det är dom äldre människorna än mig asså det är dom som påverkat mig, för 

när jag såg att dom gjorde busiga grejer så påverkar dom mig. För sen jag och mina vänner började 

bete oss likadant som dom. 

 

Faraj har blivit påverkad av de äldre och tagit efter deras beteenden. Zane sticker dock ut med 

sitt svar och menar att bostadsområdet lärt honom att anpassa sig efter olika människor: ”jag 

kan anpassa mitt sätt att prata med olika svenskar och invandrare”. Bostadsområdets blandning 

av ”svenskar” och ”invandrare” har resulterat i att han kan anpassa sitt sätt att tala. Han gör en 

tydlig uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare” och hävdar sedan att han har lätt att 

anpassa sitt språk beroende på vem han talar med.  

Oringo beskriver att bostadsområdet har påverkat honom positivt. Dock är han kritisk till 

att han behöver jobba hårdare än andra för att lyckas: ”men det blir också tufft för jag måste 

jobba hårdare än dom andra för att lyckas, du vet för att lärarna ska se mig och ge mig 

komplimanger om mitt plugg som till dom andra”. Han menar att det är tröttsamt att jobba 

hårdare än ”de andra”, det vill säga icke-förortsbor.  

Shemal är kritisk till både stat och politiker eftersom han hävdar att de vänder ryggen 

mot ungdomarna i förorten:   

 

SHEMAL: Det är fett synd om dagens unga för staten eller dom där politikerna som tjänar fett med 

cash gör inget för dom lägger inte resurser för att lösa problemet som finns här. Det blir stora 

skillnader i samhället på ungdomarna från orten och ungdomarna där inne i stan. 

 

Shemal upplever att staten och politiker inte lägger ner tillräckligt med resurser på ungdomar i 

förorten. Han hävdar att det i sin tur leder till sociala klasskillnader mellan ungdomar från 

förorten och ungdomar från innerstan. Shemal uttrycker en vi och dem-känsla, där vi är 

förortsbor med problem och dem är stadsbor utan problem. Denna klasskillnad blir tydlig när 

deltagarna lämnar sina områden och närmar sig innerstan och skolan. Shemal, Faraj och 

Eradisk uttrycker att samhället har en negativ syn gentemot förorten och dess invånare. Ord 

som ”problembarn”, ”kriminalitet” och ”droger” var återkommande i deltagarnas svar. 

Deltagarna reflekterar kring synen på förorten och beskriver det som förortens baksida: 
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SHEMAL: Helt ärligt som problembarn och inget annat. Som tungt kriminella ungdomar som bär 

vapen och säljer droger i torget. Men asså du vet det är medias fel men de borde komma till orten 

och hälsa på oss för vi är inte så.  

 

I förhållande till detta uttrycker bl.a. Zane, Faraj och Oringo att det är medias framställning av 

förorten som bidragit till den negativa bilden:  

 

ZANE: Av media får de en dålig bild av oss, svenskar vågar inte gå i förorten eller komma till orten 

för media skriver om personer i områdena som att dom är dåliga och då alla får dålig bild av 

området.  

 

Oringo tar avstånd från synen på den stereotypa ungdomen från förorten: ”ungdomar i förorten 

har så mycket talang inom allt asså” och ”riktiga talanger föds på såna ställen”. Han uttrycker 

att förortsbor betraktas som misslyckade, men även att samhället blundar när ungdomar från 

förorten gör bra ifrån sig och faktiskt lyckas. 

 

4.2 Inställning till förortsindexerad svenska 
 

4.2.1 Språkbruket och dess talare  

Förortsindexerad svenska beskrivs, av samtliga deltagare, som ett centralt språkbruk i förorten. 

Det återkommande mönstret är att språket används av personer med utländsk bakgrund i 

förorten. Språket beskrivs som ett medel som används för att uppnå specifika syften beroende 

på kontext, tid, samtalspartner och sammanhang. I stora drag beskrivs det förortsförankrade 

talet som svenska med brytning och påhittade ord:  

 

ZANE: Men asså om jag tänker på förortssvenska så tänker jag mer hur svenskan är i vissa förorter, 

typ att de pratar svenska, mycket brytningar i språket. Men när jag tänker slang så kan det vara 

hittepåord som dom bara har gjort själva. Det kan vara ord som är lånade från andra språk.  
 

Zane redogör för att det finns en skillnad mellan förortssvenska och förortsslang. Förorts-

svenska beskrivs som svenska med brytning medan förortsslang beskrivs som ett språk baserat 

på låneord och påhittade ord. Vad Zane egentligen menar med brytning framgår inte tydligt. 

Ur språkvetenskaplig synvinkel har dock brytning att göra med interferens från ett annat 

förstaspråk, och hos förortens svenskfödda eller tidigt invandrade unga är det i strikt mening 

inte frågan om en brytning utan om vissa gemensamma uttal och prosodiska drag som korsar 

förstaspråksgränser. I likhet med Zane menar Oringo att förortsslang har inslag av arabiska ord 

och menar att förortsslang används som ett slags kodväxlande. Förortsslang klassas som ett 

språkligt verktyg som utgör en viktig roll i diverse talsituationer, men slangen behöver inte 
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bestå av nedvärderande ord. I samtal med Shemal beskrivs förortssvenska som en slags svenska 

med twist: 

 

SHEMAL: Det finns typ väldigt mycket skillnad mellan dom. Förortssvenska är asså såhär svenskt 

språk asså att man har lagt en twist på svenska orden så att man ska få en gemenskap mellan 

invandrare. Och förortsslang är såhär att man kan använda arabiska ord eller kurdiska ord för att 

förkorta meningar eller typ såhär låneord. 

 

Han hävdar att det har lagts en twist på orden för att ”invandrare” ska känna gemenskap. En 

slags svenska med en klang av förorten. Shemal ger uttryck för att språket är en viktig del för 

gemenskapen mellan ”invandrare”. När intervjudeltagarna beskrev en typisk talare av 

förortsslang förekom ord som ”invandrarkille”, ”värsta blatten” och ”förortsgrabb”:  

 

ZANE: Det blir typ lite fördomsfullt, oftast när jag tänker så tänker jag på en invandrarkille, men 

nuförtiden det finns också svenskar som pratar som oss invandrare från orten, dom lyssnar på 

svensk hiphop, inspireras och så och lär sig och tror dom är från förorten.  

 

Zane börjar med att gardera sig. Han vill inte framstå som fördomsfull. Därefter nämner han 

att invandrarkillar är typiska talare av förortsslang. Dock menar han att ”svenskar” börjar prata 

som ”invandrare”, vilket rör sig om ett slags vi och dem- tänkande. Zane hävdar att det beror 

på att svenskar har blivit inspirerade av den svenska hiphopkulturen. Därtill beskriver Oringo 

talare av förortsindexerad svenska på följande sätt: 

  

ORINGO: Asså värsta blatten, haha driver men det första jag tänker på är såklart en invandrare som 

är uppfödd i Sverige som har blivit uppväxt med förortsgrabbar och som har mörka drag, asså som 

är typ från mellanöstern eller från Afrika. Någon som har mörkt hår, mörka ögon och typ skägg.  

 

Som vi ser av Oringos beskrivning börjar han med att säga att talaren är ”värsta blatten”, vilket 

kan uppfattas som en rätt nedlåtande benämning. Han vill inte framstå som nedvärderande och 

hävdar snabbt att han bara skojar. Oringo beskriver att talarna har mörkt hår, mörka ögon och 

skägg. Oringo anser, i linje med Zane, att svenskar också använder sig av förortsindexerad 

svenska, med förutsättningen att de växt upp med förortsgrabbar. Shemal däremot, beskriver 

talarens yttre attribut: ”den har på sig Hugo Boss-dress som alla i orten”, vilket enligt Shemal, 

är en utmärkande stil bland ungdomarna i förorten. Faraj påpekar emellertid att det är olika:  

 

FARAJ: Det är olika de där för jag känner en person som är asså, han är från förorten men han är 

advokat. För när han är på jobb så pratar han ren svenska och tar på sig kostym och sådär fint och 

när han är i förorten då han pratar förortssvenska och har på sig vanliga mjukis. 
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Faraj avvisar hur den stereotypa talaren av förortsindexerad svenska ser ut. Han hävdar att bara 

för att man är från förorten och pratar förortsindexerad svenska så kan man fortfarande klä sig 

i kostym och prata standardlik svenska. Faraj menar att det handlar om att förortsindexerad 

svenska inte nödvändigtvis måste begränsa talaren från att göra stordåd. En positiv aspekt av 

förortsindexerat tal, som samtliga deltagare framhåller, är att det bygger på en gemenskap.  

 

4.2.2 Språk som symboliskt kapital  

Vid frågan om deltagarna kände någon skillnad på att prata förortsförankrad svenska och 

standardsvenska besvarade samtliga deltagare att de kände sig bekvämast med förortsförankrat 

tal. Zane och Shemal uttrycker att det är ett språkbruk som är viktigt för gruppgemenskapen. 

Samtidigt uttrycker deltagarna att det känns krävande att tala ”riktig svenska” eftersom man 

måste anstränga sig att tala rätt, vilket visar på åsikten att förortsförankrat tal är ett avslappnat 

språkbruk som inte alltid karakteriseras som korrekt och enhetligt. Förekomsten av uttryck som 

”vanlig svenska”, ”riktig svenska” och ”ren svenska” är beskrivningar av en mer standardlik 

svenska: 

 

FARAJ: Nej asså det är skitstor skillnad. Asså när jag pratar svenska, asså ren svenska med en 

svenne då man måste tänka på hur man ska prata svenska och hur man uttrycker och så, du vet såhär 

visa känslor och så för då man ska leka att man är riktig svensk.  

 

Förortsförankrat tal anses inte vara godtagbart i mer formella sammanhang. Samtidigt kan 

Farajs svar bedömas som att han inte betraktar sig som en riktig svensk men också att det är 

krävande att låtsas vara någon man inte är. Deltagarna beskriver förortsförankrat tal som 

lättillgängligt. Att använda sådant språkbruk känns avslappnat eftersom det faller sig naturligt. 

Flera av deltagarna beskriver att man inte blir tagen seriöst om man talar standardlik svenska i 

förorten. Oringo beskriver det på följande sätt: 

 

ORINGO: Om jag pratar ren svenska med mina vänner då de hade inte tagit mig seriös, de hade 

skrattat och typ sagt fan vad tråkig han är för du vet språket är viktigt för oss och mina vänner asså. 

Det är ju sant för man känner sig inte så bra i kroppen ibland för man kan inte skoja om man pratar 

vanlig svenska för det blir typ stelt asså.  

 

Oringo hävdar att det inte känns bra i kroppen när han talar standardsvenska. Han förklarar att 

han inte kan bete sig på samma sätt som när han talar förortsindexerad svenska. Oringo 

förklarar att vännerna hade upplevt honom som ”tråkig” och ”oseriös". Han ger uttryck för att 

språket är en del av gruppdynamiken, men även för den enskilda identiteten.  
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     Flera deltagare menar att även om de pratar standardlik svenska så kommenterar 

majoritetssamhället deras språkförmåga. Eradisk konkretiserar detta genom att berätta om ett 

tillfälle där en äldre dam chockerande uttryckt: ”oj vilken bra svenska du har”. Eradisk menar 

att hans språkkunskaper inte erkänns, utan snarare ifrågasätts. Han beskriver att det är en av 

anledningarna till att han har valt att hålla sig till sin egna version av svenska (se avsnitt 4.3).  

     Deltagarna menade att det fanns fördelar med att tala förortsindexerad svenska. Inom 

förortens geografiska gränser beskrivs förortsindexerad svenska främst i positiva termer. Inom 

denna miljö framstår den som en språklig resurs som också kan utgöra symboliskt kapital:  

 

SHEMAL: Man förstår varandra och skapar relationer med kanske nya utländska personer för det 

är enklare att binda band med varandra för asså om vi pratar samma språk så kommer vi automatiskt 

förstå varandra bättre och klicka för det blir typ samma aura. 
 

Shemal beskriver att användningen av språkbruket sker på en omedveten basis. Språket leder 

till ett relationsbyggande, en ömsesidig förståelse och gemenskap. Det finns även en 

föreställning om att man blir mer respekterad om man talar förortsindexerad svenska: 

 

ORINGO: Mycket fördelar faktiskt, asså för om någon pratar riktigt bra svenska asså att man 

använder bra ord inom till exempel en blattegrupp eller typ fotbollsgrupp, då det blir inte att du får 

den där respekten som man egentligen kan få om du hade varit dig själv, för alla andra är ju som 

dig, yani han är blatte och uppvuxen på samma ställe för då man måste få respekt.  

 

Oringo hävdar att man inom en ”blattegrupp” får mer respekt om man håller sig till gruppens 

förväntade språkbruk. Att avvika från ett sådant språkbruk och tala standardsvenska leder till 

att man bemöts med mindre respekt. Det finns en föreställning om att språket är en viktig 

förutsättning för gruppdynamiken. Denna inställning framställer förortsindexerad svenska som 

en för deltagarna viktig kompetens med en specifik vokabulär som behöver erövras. Faraj å sin 

tur, menar att man förstår varandra bättre om man talar samma språk:  

 

FARAJ: Vi förstår varandra bättre när vi pratar samma språk och det är samma sak när vi använder 

språket i orten. Det är skönt att inte anstränga sig när man pratar med sina vänner, det blir jobbigt 

annars om man hela tiden ska prestera. Problemet är bara om andra hör oss prata med varandra då 

de kommer direkt tro att vi är problembarn, vi är inte asså vi är bara vanliga. 

 

Majoriteten av deltagarna menar att man undviker att tala förortsslang bland främlingar 

eftersom det kan leda till en slags oönskad uppmärksamhet. Deltagarna menar att det kan leda 

till att omgivningen stämplar en som ett problembarn. Faraj menar att språket inte gör en till 

ett problembarn, utan snarare till en vanlig människa. Dock fungerar det att prata 
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förortsindexerad svenska i närområdet, i den tillhörande gruppen och med personer med 

utländsk bakgrund: 

 

ORINGO: Det funkar alltid när du träffar en okänd babbeungdom som du kanske hamnar i samma 

fotbollsklubb som eller i skolan. Det enda du kan säga till han är bror så har du hans respekt och ni 

är vänner på två sekunder. Så det funkar ju när du träffar andra invandrarbarn. 

 

Han hävdar att det endast krävs ett ord för att få varandras respekt. Språkbruket beskrivs som 

en sociolekt som binder samman gruppen. Språk och etnicitet blir en slags identitetsmarkör 

som förenklar kommunikationen sinsemellan. I samband med detta hävdar Oringo att det inte 

fungerar på samma sätt som med någon från ett överordnat område: ”man kanske inte kan 

använda det asså när man är med svenskar som växt upp på Östermalm”. Man måste anpassa 

språket efter samtalspartnern och den rådande miljön.  

 

4.2.3 Språklig anpassning och språknormer 

När deltagarna fick reflektera kring hur de pratar i olika sammanhang sa de att det skedde en 

anpassning av språket beroende på vilken miljö de befann sig i. Deltagarna menade att de 

försökte prata ”ren svenska” och ”riktig svenska” när de träffade på främlingar, deltog på 

viktiga möten och gick på arbetsintervju, vilket visar på ett standardspråksideologiskt tankesätt. 

Oringo menar att han anpassar sig till den han pratar med: ”till exempel som jag pratar nu pratar 

jag inte med mina grabbar”. Vid intervjutillfället ansåg han att det var viktigt att anpassa sig 

och prata bra svenska, detta för att: ”jag vill visa att kan vara professionell”. Det kan förstås 

som att förortssvenskan inte betraktas som en professionell språklig varietet.  

   Shemal menar att han försöker vara språkmedveten, dock upplever han vissa svårigheter:  

 

SHEMAL: Jag försöker tänka på mitt språk men det är svårt för vi pratar ju bara utan att tänka, asså 

det är bara ord för vad vi känner så varför ska vi ha flera språk egentligen, så länge vi förstår 

varandra. Men på senaste tiden så har jag tänkt mycket för vi tar studenten snart och då min svenska 

måste vara perfekt för framtiden för de är sista chansen i skolan nu men jag är driftig på att anpassa 

mig efter situationer och så beroende på vem jag pratar med.  

 

Shemal förmedlar en oro över att hans svenska inte är felfri och att han måste anstränga sig för 

att lära sig ”perfekt svenska” innan han beger sig ut i ”den riktiga världen”. Han upplever dock 

inga problem med att anpassa sig efter diverse situationer, vilket visar på att han är språkligt 

medveten. Medvetenheten märks också i Oringos svar:  
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ORINGO: Jag förändrar mig i viktiga situationer där någon kollar eller lyssnar på vad jag säger. 

För jag var på en signering med fotbollen och då min tränare sa till mig att jag skulle tänka på hur 

jag betedde mig asså med språket, så då jag valde ett annat sätt. 

 

Det är tydligt att det görs en språklig anpassning. Oringo menar att dessa anpassningar görs 

beroende på vem man talar med, men också när någon iakttar ens språkliga handlingar. Han 

konkretiserar detta genom att berätta om en fotbollssignering, där han blivit ombedd att prata 

propert. Oringo är inte kritisk till detta utan han tar gladeligen emot kommentaren och plockar 

fram en annan språklig stil från sin språkliga verktygslåda.  

     I samtliga intervjuer beskriver deltagarna språkliga förväntningar i samband med framtida 

anställningsintervjuer. Eradisk menar att det inte är passande att prata förortsindexerad svenska 

på arbetsintervjuer. Sådana situationer kräver formalitet och noggrannhet, vilken språkbruket 

inte utmärks av: 

 

ERADISK: Det är klart att det fungerar om du är i förorten men till exempel om du är på 

arbetsintervju och om du säger ah walla bror kom ge mig jobbet, så tror jag inte att det skulle gå så 

bra. Men det beror på, asså vissa grejer måste du vara mer formell och ordentlig i och vissa grejer då 

det räcker att du är slarvig och kan använda slang. Asså du vet språket det beror på situation. 

 

I sådana situationer förväntas man undvika förortsindexerad svenska eftersom man kan 

uppfattas som något man inte är. Om man inte vill bli missförstådd ska därför språkbruket 

undvikas i sådana sammanhang. Eradisk är språkligt medveten, i den meningen att han kan 

identifiera vilket språk som passar och inte passar i olika miljöer. Andra situationer där man 

gärna försöker undvika att prata förortsindexerad svenska är på stadsbussarna. Deltagarna 

upplever att det språk som de dagligen omgivs av, och själva använder, inte passar i ett större 

sammanhang. Den språkliga anpassningen handlar om att bli respekterad av majoritets-

samhället och inte karakteriseras som avvikande (jfr med standardspråksideologin):  

 

ORINGO: Om vi tar somaliska exempel så är det ett språk som är attackerande för det låter som 

bråk, på bussen man skriker och det blir fel i andras öron som inte förstår språket. Det är samma sak 

med förortssvenska eller slang för om du sitter på bussen och pratar så då det låter fel och de 

kommer tro att man är en otrevlig person. Fördomarna börjar så sen dom börjar koppla det till andra 

saker som att invandrare är högljudda och saknar hyfs.  

 

Oringo inleder exemplet med att ta somaliskan som exempel, ett språk han själv talar. Enligt 

honom låter somaliskans prosodi och ton attackerande. Han menar att det kan uppfattas som 

fel i andras öron, öron som inte är vana vid språket.  I förhållande till detta menar han att det 

är samma sak med förortsindexerad svenska. I talsituationer där man använder sådana 

varieteter kan det låta ”fel” och man sammanförs ofta med karaktärsdrag som ”otrevlig”, 
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”högljudd” och ”hänsynslös”, vilket visar på hur förortsindexerad svenska indexeras. Av den 

anledningen menar Oringo att det är viktigt att tänka på hur man för sig och kommunicerar i 

det offentliga rummet. Detta för att inte bli drabbad av diverse negativa fördomar.  

     Det är killar som förväntas använda förortsindexerad svenska i störst utsträckning. Många 

killar anses ”stå och vakta orten” i centrum och bedöms vara i störst behov av ett kodspråk. 

Deltagarna är negativt inställda till att tjejer pratar slang. Förortsförankrat tal indexerar, i den 

bemärkelsen, maskulinitet. Det återkommande mönstret i svaren var att tjejer som talade 

förortsindexerad svenska uppfattades som oattraktiva medan killarna uppfattades som macho 

och dominanta: 

 

ZANE: Det är mer okej för grabbar att använda det men det är inte okej för tjejer att använda, för 

när tjejer använder det är det oattraktivt, vi vill inte ha tjejer som pratar slang för det är inte okej när 

hon säger mannen eller bror. Det är oattraktivt asså för det är som att tjejen försöker vara någon hon 

inte är. 

 

Zane förklarar att tjejer som använder förortsslang försöker hävda sig och framställa sig som 

något de i själva verket inte är. Faraj menar att ”det passar oss mer för vi ska ju vara lite hårdare 

än guzzarna”2. Samtidigt kan hans svar tolkas som att slang är ett hårt och dominerande 

språkbruk. Han anser att tjejer får använda slang, men endast till en viss grad:  

 

FARAJ: Vi grabbar får prata så men asså tjejer är inte utomhus i centrum och ska prata slang. För 

tjejer asså det får vara på en viss nivå om jag får vara ärlig asså när det blir såhär överdrivet. När de 

säger såhär back shuno sho bre, såna saker då jag tycker asså ta det lugnt prata lite finare och ha lite 

mer hyfs.  

 

Faraj hävdar att tjejer borde ”prata lite finare”. Detta indikerar att förortsslang betraktas som 

en språklig varietet som uppfattas som vardaglig och dessutom, hos åtminstone Faraj, som 

könskodad (för en problematisering av det här, se Senter 2015). Killar förväntas inta en macho-

position och tala dominerande, medan tjejer ska tala fint och sansat. Faraj ger uttryck för att 

slang är ett gatuspråk som används när man ”vaktar i centrum”, det vill säga när man hänger 

utomhus och iakttar vad som pågår i förorten. Shemal och Eradisk å sin tur, menar att tjejer 

som använder slang betraktas som PK och ”cigg-tjejer”, där PK står för energidrycken 

Powerking och cigg för cigaretter –ett helhetsperspektiv, som verkar inrymma både språkbruk 

och generellt beteende. Vid en förklaring hävdar Shemal att PK och ”cigg-tjejer” är tjejer som 

inte faller inom ramen för hur tjejer förväntas bete sig.  

 

 
2 Förortsslang för tjejer (Slangopedia) 
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4.3 Språk och identitet 
 

Samtliga intervjudeltagare visade både positiva och negativa attityder gentemot deras och 

andras användning av förortsslang:  

 

SHEMAL: Jag tycker att det är bra för att då har man en gemenskap och när man åker till kanske 

andra förorter och man känner tillhörighet till dom som bor där.  

 

Shemal motiverar att språkbruket bidrar till en gemenskap. Han beskriver språket som en 

markör som används för att skapa gemenskap och tillhörighet mellan talare av förortsslang, 

oavsett vilken förort man tillhör. Faraj å sin sida, inleder med att det inte är negativt att man 

pratar förortsslang. Kanske har han tidigare mött någon som uttryckt motsatsen. Själv menar 

han att det inte är dåligt att ungdomar använder förortsslang, med förutsättning att man vet hur 

man ska använda slangen. Samtidigt kan hans svar uppfattas som att han anser att förortsslang 

innehåller inslag av mindre bra formuleringar och att man ska vara försiktig med dessa.  

     Om man vill nå framgång i Sverige ska man, enligt Oringo, inte använda förortssvenska. 

Han anser att man ska vara professionell, vilket för honom innebär ett avståndstagande från 

förortsindexerat tal: 

 

ORINGO: Om du vill klara dig i Sverige, få bra möjligheter, jobb och betyg i skolan, då du ska 

verkligen lämna förortssvenska och prata bra svenska. Då ska du vara så professionell asså som du 

bara kan vara. För att det kan påverka, inte bara i arbetsmarknaden men även i skolan för du 

kommer få dåliga betyg och läraren kommer inte ta dig seriöst och det leder till att du inte får jobb 

för att du pratar orätt.  

 

Oringo anser att språkbruket påverkar ungdomar negativt. Detta konkretiseras när han hävdar 

att man på grund av sitt språk inte blir insläppt på arbetsmarknaden och får dåliga betyg. Det 

kan upplevas som att Oringo har en negativ inställning och attityd gentemot ungdomars 

användning av förortsslang. Detta eftersom individers språkliga resurser betraktas som ett 

hinder istället för en tillgång.  

 När jag ställde frågan: vilka får prata förortsslang? Menade samtliga deltagare att alla fick 

använda språkbruket. Dock menade dem att förorten och dess bor ägde språkbruket. Faraj 

uttrycker att det är ”invandrarnas språk”. Ett vi och dem-perspektiv är centralt i deltagarnas 

uttryck. ”Invandrare” ställs mot ”svenskar”. Det är också ungdomar med utländskt påbrå som 

förväntas använda förortsslang i störst utsträckning: 
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ORINGO: Förorten äger språket, de som växer upp där äger språket. Om en person från 

Södermalm kommer till mig och pratar slang så hade jag tänkt what the fuck, vad håller du på med? 

Prata svenska.  

 

Faraj menar att ”svenskar” använder förortsslang, men att de då har lärt sig från ”invandrarna”. 

Oringo och Zane har ett kritiskt förhållningsätt till att en person från ett ”fint” område, i detta 

fall Södermalm, ska använda slang. Det kan uppfattas som att förortsslang har en historia och 

identitet som förvärvas bland ungdomar i förorten. Deltagarna uttrycker att det är konstigt, då 

de etniskt svenska ungdomarna inte har den kulturella bakgrunden som ”invandrarungdomar” 

har. Enligt deltagarna talar man förortsslang om man är en del av förorten, vilket visar att 

användningen av förortsslang är socialt motiverad. I den bemärkelsen uppfattar Oringo det som 

avvikande om någon från ett mindre socioekonomiskt utsatt område använder språket. Detta 

beskrivs även av Eradisk och Shemal som anser att autenticiteten brister och att det känns 

skumt om en blond och blåögd person från Danderyd eller Lidingö pratar slang:  

 

ERADISK: Det är konstigt om en blond person med blåa ögon från Danderyd pratar så för då det 

blir såhär vilken jävla hobbyblatte för han leker någonting han inte är för han vill leka typ cool och 

macho. 

 

SHEMAL: Det blir lite skumt när en person från Lidingö pratar förortssvenska eftersom dom har ju 

inte kommit från själva den delen av Sverige och den del av staden som att man har gått igenom det 

där men de gör det för att det är så kallt på den sidan av stan och man vill då hitta gemenskap med 

vänner i förorten.  

 

Deltagarna upplever att det språk som har utformats utifrån ett underifrånperspektiv, som en 

effekt av majoritetens exkludering, tas ifrån dem. Eradisk använder benämningen 

”hobbyblatte”. Vid ett senare tillfälle förklarar Eradisk att det är en svensk person som 

efterliknar en ”blatte” i språk och beteende. Det upplevs, enligt Shemal, som att dessa vill ingå 

i den gemenskap som består av invandrarungdomar och därför tar till sig förortsslangen. Zane 

menar att de borde hålla sig till den svenska som talas utanför de ”invandrartäta” förorterna. 

Det klingar inte heller riktigt ”bra” när ”svenska” ungdomar använder förortsslang, vilket 

återigen styrker att slangen fungerar som en språklig kompetens. Faraj beskriver att slangen är 

en markör för att man är från förorten:  

 

FARAJ: Man vill markera och säga ey hallå va inte kaxig jag är från orten, typ visa vem man är.  
 

Varieteten används som någon form av identitetsmarkör. Deltagarna är medvetna om att 

förortsslangen är en språklig resurs som kan användas för att signalera att man är från ett 
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speciellt bostadsområde. Vidare menar Oringo att användningen av förortsslang inte utgör ett 

motstånd mot majoritetssamhället; slangen produceras snarare automatiskt: 

 

ORINGO: Ska jag vara ärlig så tror jag inte att folk från förorten tänker att dom pratar på det sättet. 

Det kommer bara naturligt på grund av dom som vi har umgåtts med, vi använder det och vi tänker 

inte på det när vi använder det. Vi gör inte motstånd till samhället, asså vi pratar ba så.  

 

Förortssvenska är, enligt deltagarna, en produkt av att man har haft svårt att lära sig ”riktig” 

svenska: ”jag tror att det handlar om att folk har kommit från alla länder och haft svårt med 

svenskan”, säger Eradisk. Han menar att andraspråksinlärare har haft svårt att lära sig svenska 

och behövt använda ord från sina modersmål för att kunna kommunicera med varandra. I likhet 

med Oringo menar Eradisk att förortssvenskan inte används för att avvika från det svenska 

språket, utan att det snarare handlar om att man är en språklig produkt av den omgivande 

miljön. Shemal beskriver att den används som en identitetsmarkör: 

  

SHEMAL: Förorten betyder gemenskap och kärlek för varandra och språket blir typ en viktig del. 

 

Språket utgör en viktig del för den enskilda identiteten och för gruppidentiteten. Det anses vara 

en viktig faktor som stärker gruppen. Shemal menar att användningen av förortsindexerad 

svenska skapar trygghet och tillit mellan talarna. I svaren görs en tydlig koppling mellan språk, 

etnicitet och bostadsområde. Intervjudeltagarnas relation till förortsslangen kopplas på ett 

självklart sätt till förorten. Zane menar att anledningen till att man väljer att tala 

förortsindexerad svenska istället för standardsvenska är för att man vill visa och känna 

tillhörighet:  

 

ZANE: Jag tror det handlar om att man vill visa att man tillhör varandra, att man är lika asså i 

språket och hur man tänker. Asså vi sitter i typ samma babbebåt och språket är viktigt för gruppen 

för att förstå varandra.  

 

Språket är viktigt för gruppen och det används för att visa samhörighet med varandra. Det finns 

en slags (o)uttalad kärlek, gemenskap och trygghet i språket. En positiv aspekt av det 

förortsindexerade språkbruket, som samtliga intervjudeltagare framhåller, är att det bygger på 

en stark gemenskap. Språket beskrivs också som ett verktyg för att navigera i samhället. 

Deltagarna anser att man genom språket kan kommunicera med sin omgivning, förmedla sina 

känslor, tankar och åsikter. Ju fler språk man har i sin språkliga repertoar ju rikare är man. En 

dominerande föreställning är att språket utgör en viktig del av identiteten:  
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SHEMAL: Du vet att prata ett språk det är en del av identiteteten. Min lärare brukar säga att språket 

är typ ett verktyg för att asså klara sig i samhället.  

 

Shemal är övertygad om att språket är en del av ens identitet. Hans lärare har sagt att språket 

är ett viktigt verktyg för att vara en del av samhälls- och arbetslivet. Shemal uppfattas som 

positiv gentemot denna förklaring av språkets betydelse. I förhållande till detta berättar Eradisk 

att språket sammanför utländska personer: ”man förstår varandra och skapar relationer med 

kanske nya invandrare”. Språket gör det möjligt för människor att förstå varandra bättre och 

trivas i varandras sällskap. Shemal menar att det skapas en speciell ”aura”3. Det verkar som att 

det, enligt Eradisk, är enkelt att skapa ett band mellan ”invandrare”. Eradisks svar kan uppfattas 

som att språk (allmänt) leder till en känsla av gemenskap och tillhörighet: 

 

ORINGO: Språk är viktigt tycker jag. Det är viktigt att anpassa sig i situationer och det spelar ingen 

roll om det är svenska, förortssvenska eller asså om det bara är ett annat språk. Om du kan språk så 

kan du prata med alla egentligen för jag kan somaliska och svenska så det blir lätt att anpassa efter 

personen. Jag är också tolk för mina föräldrar så då brukar jag tolka också. 
 

Språk bedöms inte som en avgränsad enhet, utan snarare som en samling av språkliga resurser 

som används olika vid olika tillfällen. Det Oringo beskriver kan också betraktas som ett slags 

transspråkande. Oringos språkliga resurser betraktas som en tillgång eftersom han kan växla 

mellan att prata så kallad standardsvenska, förortsindexerad svenska och somaliska. När jag 

ställde frågan om det spelade någon roll hur man kommunicerar besvarade samtliga deltagare 

att det spelar roll hur man kommunicerar i det offentliga rummet: 

 

FARAJ: Det spelar roll. Vi säger till exempel nu att en människa kommer till Sverige och inte kan 

så bra svenska, en sån som pratar slang och går SVA och sen jämför med en människa som bott i 

Sverige hela sitt liv sen båda söker jobb och det är hur man pratar som spelar roll asså. Asså de 

kommer anställa den som vet hur man pratar svenska för det påverkar ju.  

 

Vid konkurrens om jobb menar Faraj att infödda svenskar har en större chans att få jobb på 

grund av sina språkliga förmågor och sin bakgrund. Zane menar att det spelar roll hur man talar 

eftersom man blir insatt i diverse fack beroende på hur man talar: ”eftersom när du pratar så 

får andra fördomar om vilken klass du är i”. Hans svar kan förstås som att det finns ett slags 

system där olika språkliga varieteter rangordnas och där förortssvenska underordnas andra mer 

standardnära sätt att tala inom en språkhierarki. 

     Den sista frågan som ställdes i samtliga intervjuer var hur deltagarna trodde att de skulle 

tala i framtiden. Intervjudeltagarna menade att de kommer att fortsätta i samma spår, dock med 

 
3 Förortsslang för känsla (Slangopedia) 
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vissa undantag när de befinner sig på jobbet. Zane säger emellertid att: ”det ligger i min natur 

att prata såhär”, som en slags del av hans kulturella habitus.  

     Utifrån deltagarnas svar bedöms inte förortsindexerad svenska försvinna ur den språkliga 

repertoaren eftersom de har växt upp med språkbruket:  

 

ORINGO: Det försvinner inte över en natt förstår du. Men när jag jobbar så kommer jag lära mig 

prata bra svenska och anpassa mig så mycket som jag kan, inte för någon annans skull utan för min 

skull för jag vill ha bra möjligheter i livet.  

 

Trots att det finns en tanke om att språkbruket kommer finnas kvar hos deltagarna i framtiden 

så menar Oringo att han kommer lära sig att tala ”bra svenska” och fortsätta anpassa sig. Han 

säger att anpassning är en lösning för att få bra möjligheter i livet. Oringo är medveten om vad 

som krävs för att bli insläppt och erkänd i samhället. Han är dessutom redo att göra det som 

krävs för att få ta del av möjligheterna som ges, fastän det innebär att hans identitet förändras. 

Faraj menar att så länge han bor kvar i förorten så kommer hans svenska klinga på ett sätt som 

positionerar honom som ”invandrare”. Han hävdar att svenskan kommer förändras och 

utvecklas till det bättre när han och familjen lämnar livet i förorten. Shemal å sin tur, uttrycker 

däremot att han kommer att tala som man gör inom hans drömyrke: 

  

SHEMAL: Som en arkeolog för jag ska bli det och arkeologer pratar bara fin svenska, sån där 

rikssvenska utan brytning.  

 

Shemal har bestämt sig för att han i framtiden ska prata som en arkeolog, vilket han under 

intervjuns gång uttryckt är hans drömyrke. Shemal anser att det är ett krav att man ska prata 

svenska utan brytning. Under intervjun har Shemal, vid flera tillfällen, understrukit vikten av 

utbildning och ett välavlönat jobb. Han anser att även om förorten betyder gemenskap och 

tillhörighet så vill han ta sig bort och bli något stort. Att anamma standardsvenska underlättar, 

enligt Shemal, ett deltagande i majoritetssamhället, men anammandet ska inte likställas med 

att överge sin bakgrund och identitet. Identitet är inte en gång för alla givet, utan identiteten 

skapas i samband med att människor genom olika identitetshandlingar positionerar sig, tar 

ställning och anpassar sitt språk. 

 

 

 

 



 35 

5 Diskussion  
 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten av undersökningen och det metodologiska 

tillvägagångssättet.  

 

5.1 Resultatdiskussion   
 
Syftet med denna undersökning var tredelat. Det första delsyftet var att synliggöra hur 

deltagarna beskrev förorten och förortsindexerad svenska. Det andra var att undersöka 

deltagarnas inställning till deras och andras användning av förortsindexerad svenska. Det tredje 

delsyftet var att synliggöra hur deltagarnas språk och identitetsskapande hänger ihop. Nedan 

diskuterar jag studiens frågeställningar (se avsnitt 1.1). Avsnitten 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3 

besvarar alla varsin frågeställning, och i 5.2 diskuteras hur undersökningens metod och 

genomförande har påverkat undersökningens resultat. 

 
5.1.1 Hur förhåller sig deltagarna till förorten och till förortsindexerad svenska?  

Denna studie illustrerar hur fem intervjudeltagare förhåller sig till sig själva och till sin 

närmiljö. Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.1.) utmärks framställningen av det geografiskt och 

socialt avgränsade området som förorten utgör, och det sätt att tala som associeras med 

förorten, av en ambivalens (jfr Bijvoet & Senter 2021). Ungdomarna förhåller sig både positivt 

och negativt gentemot förorten. Deltagarna förskönar inte bilden av förorten. De erkänner att 

det finns problem i den bemärkelsen att det är ett segregerat område (jfr Jonsson 2007; Lalander 

& Johansson 2017). Men samtidigt beskrivs förorten som en plats för kärlek, värme, 

gemenskap, inkludering, respekt och trygghet. Området beskrivs som ett område i Sveriges 

utkant, som svensk stat och politiker inte lägger ner resurser på, något som deltagarna är 

kritiska till (jfr Molina & De los Reyes 2000). Resultatet av att bo i förorten har bidragit till att 

deltagarna beskriver sig som tuffa, disciplinerade och härdade (jfr Kotsinas 1985; Jonsson 

2007). Även om det finns en uttalad föreställning om att stat och politiker inte lägger ner 

resurser för att lösa diverse utmaningar i olika förortsområden så beskrivs förorten som ett 

”safe-place”, där man kan vara sig själv utan att bli dömd av andra. Andra utgörs, i den 

meningen, av icke-förortsbor (jfr Arvidsson & Johansson 2017; Jonsson & Milani 2009).  

     Förortsindexerad svenska beskrivs, av deltagarna, som ett centralt och informellt språkbruk 

i förorten. Språkbruket är också en indexikal markör för förortstillhörighet. Förortsindexerad 

svenska beskrivs med ord som ”gatuspråk”, ”ortenspråk”, ”invandrarsvenska” och ”svenska 
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med brytning”. Språkbruket används som ett medel för att uppnå specifika syften beroende på 

kontext, tid och samtalspartner (jfr Kotsinas 1985; Stroud 2013; Bijvoet & Fraurud 2013; 2016; 

Bijvoet & Senter 2021). Förortsindexerad svenska betraktas som en språklig resurs som stärker 

gemenskapen och solidariteten bland ungdomar i förorten. Deltagarnas beskrivning av förorts-

slangen är att den utgör en signifikant del i deras sociala och språkliga kompetenser, vilket 

dessutom diskuteras i Jonssons avhandling (2007).   

     Även om ungdomarna inte alltid använder sig av begreppen förortssvenska och förortsslang 

så kan de skilja sätten att tala från varandra, vilket tyder på att förortsindexerad svenska har 

genomgått en enregistreringsprocess (jfr Agha 2003, 2005; Senter u.a.). Förortsslangen 

associeras med personer med utländsk bakgrund och med personer som är en del av en 

förortsgemenskap, vilket utgör en del i denna enregistreringsprocess. Detta innebär att sättet 

att tala kopplas till en tänkt talare med vissa förmodade egenskaper och tillhörigheter. Den 

språkliga gemenskapen bland ungdomarna i förorten gör att ungdomar med likartad bakgrund 

inte känner sig lika utanför.  

 

5.1.2 Hur beskriver deltagarna sin och andras användning av förortsindexerad 

svenska?  

Deltagarna i denna undersökning menar att språkliga varieteter rangordnas olika – en slags 

föreställning om rådande språkhierarkier. Standardsvenska indexerar ”ren” och ”riktig” 

svenska, medan förortsförankrat tal indexerar motsatsen (jfr Senter u.a.; Agha 2003). 

Deltagarnas beskrivning av standardnära svenska, och även indirekt förortsslang som mot-

satsen, överensstämmer med spridda språkideologiska föreställningar på samhällsnivå (jfr 

Weber & Horner 2018; Bijvoet & Senter 2021).  

 Individers föreställningar och attityder till förortsförankrat tal uppkommer inte i ett vakuum, 

utan måste ses och förstås mot bakgrund av samhällets framträdande språkideologiska 

föreställningar (jfr Weber & Horner 2018). Ungdomarna i denna studie beskriver inte 

förortsindexerat tal i positiv benämning och med positiva värden. Det är snarare vanligare att 

ungdomarna har en kritisk åsikt gentemot sin användning av förortsindexerad svenska. Detta 

är dessutom någonting som har identifierats i tidigare studier (jfr Bijvoet & Fraurud 2013; 

Bijvoet 2018; Bijvoet & Senter 2021). Den negativa synen på förortsförankrat tal kan, som 

tidigare nämnts, förstås mot bakgrund av standardsspråksideologin, som enligt Gal och 

Woolard (2021) innebär att de som inte talar standardsvenska uppfattas som mindre 

intelligenta.  
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     Deltagarna använder förortsindexerad svenska som en resurs för att känna gemenskap. 

Förortsindexerad svenska beskrivs som en del av deras språkliga repertoar (jfr Bijvoet & Senter 

2021). Ett mönster i deltagarnas svar är att förortsslang används som ett slags kodväxlande, där 

förortsslang fungerar som ett språkligt verktyg som kan plockas fram vid behov. Deltagarna 

menar att det leder till att språket blir rikare och fylligare (jfr Jonsson 2007). Det finns en 

föreställning om att förortsindexerad svenska används för att ”invandrare” ska känna 

gemenskap. Attityden gentemot deras och andras användning av förortsindexerat tal är i den 

bemärkelsen positiv. Detta eftersom språkbruket, enligt deltagarna, har tillskrivits positiva 

värden (jfr Agha 2003;2005) som en avslappnad, prestigelös och ”mindre snobbig” varietet i 

jämförelse med standardsvenska. Det finns en enighet om att användningen av standardlik 

svenska leder till att ens omgivning uppfattar en som snobbig. Språket anses såldes vara viktigt 

för den rådande gruppdynamiken (jfr Jonsson 2007). 

     Undersökningen visar att samtliga deltagare, som alltså är förortskillar, är positiva till killars 

användning av förortsslang och negativa till tjejers användning. Förortsslangen indexeras som 

ett killspråk, vilket innebär att varieteten har tillskrivits värden som indexerar maskulinitet (jfr 

Bijvoet & Senter 2021; Senter u.a.; Agha 2003). Killarna anses vara i behov av ett kodspråk 

för att inte avslöja sig själva ”ute på gatan” eller ”i centrum”, men också för att förortsslang, i 

vissa fall, tillskrivits värden som ett hårt och dominant språkbruk. Deltagarna hade normativa 

föreställningar om att tjejer skulle bete sig lugnt, vilket de skulle göra genom att använda sig 

av ett propert språkbruk (jfr Bijvoet & Senter 2021). Förortsförankrat tal blir värderat och 

tillskrivs en slags könskodad varietet (för en problematisering av det här, se Senter 2015; Senter 

u.a.).  

     Ungdomarna i denna studie hävdar att användningen av förortsindexerad svenska faller 

naturligt i tal för individer som har förortsanknytning. Samtidigt är samtliga deltagare kritiska 

till användningen av förortsindexerad svenska när den talas av individer utan 

förortsanknytning. Detta eftersom det upplevs som påtvingat och onaturligt. Deltagarna menar 

att personer från områden som Lidingö och Danderyd använder slang för att de vill komma in 

i förortsgemenskapen (jfr Bijvoet & Senter 2021; Jonsson 2007; Jonsson & Milani 2009). För 

att exemplifiera dessa personers användning av slang används benämningen ”hobbyblatte”. Att 

individer utan förortsanknytning använder förortsindexerad svenska ger upphov till starka 

reaktioner. Detta har i sin tur lett till etablerade begrepp som ”hobbyspaggar”, ”plastturkar”, 

”wannabe-blatte” osv. (jfr Bijvoet & Senter 2021; Kotsinas 1985).  

     Deltagarna diskuterar också språklig anpassning i relation till framtida planer som består av 

arbete och akademiska studier. Enligt deltagarna finns det en föreställning om att standardnära 



 38 

svenska är det som krävs för dessa planer, vilket leder till en uppfattning om att förortsförankrat 

språk är ett uttryck för bristande seriositet (jfr Weber & Horner 2018; Bijvoet 2018; Quist 

2019). Weber och Horner (2018) menar att effekten av den tidigare nämnda standard-

språksideologin är att talare av standardsvenska bedöms som (mer) utbildade, intelligenta och 

”allmänt bättre” människor än de som inte är det. Baksidan av detta är att människor som inte 

har tillgång till språkets prestigefyllda standardform stigmatiseras. Ungdomar med förorts-

bakgrund är medvetna om att en sådan koppling görs och de vet att de måste överge 

förortsindexerad svenska för att uppfattas som seriösa av personer som inte är från förorten, 

exempelvis grindvakter. Bijvoet (2018) menar att detta är en anledning till att grindvakter 

faktiskt behöver öka sin sociolingvistiska medvetenhet (jfr Bijvoet 2018).  

     Deltagarna visar en god kännedom om att deras och andras användning av förortsindexerat 

tal inte betraktas som lämpligt i mer formella sammanhang. De menar att det handlar om att 

deras språk betraktas som avvikande. Ännu en gång indikerar detta en slags standardspråks-

ideologisk föreställning (jfr Weber & Horner 2018). Denna medvetenhet skapar en känsla av 

att de inte kan vara sig själva under exempelvis anställningsintervjuer, och att de måste vara 

någon de egentligen inte är. Om talarna frångår förortsindexerat tal så innebär det också att de 

behöver reducera sig själva. Den språkliga anpassningen handlar, enligt deltagarna, om att bli 

respekterad av majoritetssamhället och inte beskrivas som avvikande (jfr Bijvoet & Senter 

2021; Bijvoet 2018; Weber & Horner 2018; Gal & Woolard 2001).  

     Deltagaren Oringo ifrågasätter dock anpassningsdiskursen (att man måste tala standard-

svenska) och uttrycker att han egentligen bara vill vara sig själv. Också andra deltagare visar 

medvetenhet om det stigma deras sätt att kommunicera kan medföra (jfr Weber & Horner 2018; 

Bijvoet 2018; Quist 2019), men de uttrycker också att de är redo att bekämpa fördomar för att 

nå framgång inom både arbetsliv och universitet. Detta syns bl.a. i Shemals uttalande om att 

han ska bli arkeolog, trots att det, enligt honom, krävs att man ska tala rikssvenska (se avsnitt 

4.3). Även om deltagarna inte alltid känner sig som en del av majoritetssamhället så vill de 

ingå i det, vilket kan upplevas som en exkluderande paradox som grundar sig på idéer om 

etnicitet och klass (jfr Molina & De los Reyes 2000; Elmeroth 2008).  

 

5.1.3 Hur hänger deltagarnas språk och identitetsskapande samman?  

Resultat- och analysdelen (se avsnitt 4.3) visar att språket utgör en viktig roll i ungdomarnas 

identitetsskapande. Förortsindexerat tal används som ett språkligt verktyg och ungdomarna 

plockar fram verktyget för att signalera att man är från förorten. I ett sådant fall handlar det 

dels om att signalera sin gruppidentitet, dels om att få respekt från omgivningen (jfr György-
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Ullholm 2010). Deltagarna beskriver att språket är en viktig del av gruppdynamiken, men även 

för den enskilda identiteten. Om man ändrar språket så leder det automatiskt till en ändring av 

identiteten. Varje språklig handling uppfattas som en identitetshandling, både gällande vilken 

social roll man har och vilken status man har i samhället (jfr Runfors 2009). Ungdomarna 

menar dessutom att språket inte är det enda som är centralt i identitetsskapandet, utan de menar 

också att klädstil är en viktig identitetsmarkör (jfr Bijvoet & Senter 2021) – i detta fall dyra 

märkeskläder och de omtalade Hugo Boss-dressarna. Vill man inte bli profilerad som 

misskötsam ska man, enligt Faraj, klä sig i kostym eftersom det signalerar att man är en god 

samhällsmedborgare. 

     I undersökningen skildrar flera deltagare att de identifieras olika beroende på vilket 

geografiskt och socialt sammanhang de befinner sig i, vilket bekräftar uppfattningen om att 

identiteteter skapas i socialt samspel. Dock förekommer det situationer där deltagarna upplever 

att de inte har möjlighet att definiera sig själva (jfr Runfors 2009). Kodväxling kan vara ett av 

alla sätt att uttrycka identitet, tillhörighet och definiera sig själv. Deltagarna tar makten över 

sitt identitetsskapande genom att kodväxla och därigenom ifrågasätta normer och korsa språk-

ideologiska barriärer (jfr Jonsson 2007; Jonsson 2010; Weber & Horner 2018).  

 Deltagaren Shemal menade att även om han pratade standardlik svenska, så blev hans 

språkliga förmågor ifrågasatta av majoritetssamhället. Werndin (2010) skriver att denna 

diskrepans kan uppstå när ens utseende, språk och vanor inte passar ihop med normen för den 

givna identiteten. Dock behöver inte de tilldelade identiteterna passa individen eftersom 

individen själv intar en identitet som då är självvald. Detsamma gäller etnisk tillhörighet då en 

ambivalens kring ens etnicitet kan förekomma i dagens globaliserade samhälle, då många 

etniciteter och kulturer möter varandra (jfr György-Ullholm 2010).  

     Ett dubbelt vi och dem-perspektiv är återkommande i deltagarnas utsagor. ”Invandrare” 

ställs mot ”svenskar” och förortsbor ställs mot icke-förortsbor, och deltagarna i denna 

undersökning positionerar och identifierar sig som ”invandrare” och förortsbor. Att deltagarna 

regelbundet refererar till varandra och sig själva med dessa benämningar kan förstås i relation 

till hur förortsbor och ”invandrare”, i vissa kontexter, betraktas som ”de andra”, avvikande eller 

främmande i relation till majoritetssamhället (jfr György-Ullholm 2010; Jonsson 2007; Jonsson 

& Milani 2009). Denna vi-känsla beskrivs av Arvidsson och Johansson (2017) som en kollektiv 

identitet, där det förekommer en föreställd gemenskap som skapas utifrån individers likheter i 

en och samma grupp. Även fast individerna inom den rådande gruppen har individuella 

olikheter så är föreställningen om att kunna identifiera sig med en avgränsad grupp stark och 

kan generera en känsla av sammanhang och att vara något i det sammanhanget. Men det kan 
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också framstå som att andra människor också tilldelar individer identiteter. Detta eftersom 

deltagarna menar att de separeras från majoritetsbefolkningen på grund av sitt sätt att tala. Dock 

är deltagarna kritiska till detta eftersom de hävdar att man är en språklig produkt av sin miljö. 

Språket anses vara en del av ens identitet som markerar att man har förortsbakgrund (jfr Bijvoet 

& Fraurud 2016; Kotsinas 1985). 

     Slutligen, vid flera tillfällen beskrivs språket som en viktig utgångspunkt för både den 

enskilda identiteten och för gruppidentiteten. Identiteten skapas i samband med att deltagarna 

genom olika identitetshandlingar positionerar sig, tar ställning och anpassar sitt språk (jfr 

Runfors 2009). Jonsson (2007) menar att språket används som ett verktyg för att skapa en 

gemenskap och en förståelse av vem ”vi” eller ”andra” är. Hos deltagarna har förortsindexerad 

svenska hög prestige och man är stolt över sitt språkbruk. Språket framställs inte enbart som 

ett gruppspråk, utan det framställs också som ett språk där individens personlighet framträder. 

Det är därmed inte konstigt att man använder en stigmatiserad, förortsindexerad svenska 

eftersom man får utlopp för så många aspekter av sin identitet (jfr Jonsson 2007; Jonsson & 

Milani 2009; Werndin 2010; György-Ullholm 2010).  

 

5.2 Metoddiskussion  

Gällande studiens metodologiska tillvägagångssätt finns det både styrkor och svagheter att 

lyfta fram. Bryman (2011) hävdar att styrkan med semistrukturerade intervjuer är att forskaren 

ges möjlighet att skapa en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. Detta grundar sig i 

antagandet om att ämnet kan vidareutvecklas i kvalitativa intervjuer, då de ger utrymme till 

följdfrågor (2011:301 jfr Denscombe 2018:287). Studien hade en utformad intervjuguide (se 

bilaga 2), samtidigt som det fanns utrymme för följdfrågor, och utfallet av intervjuerna ledde 

till ett omfattande och informationsrikt material. Deltagarna fick möjlighet att resonera kring 

sina erfarenheter och dela med sig av sina synpunkter. I efterhand har jag dock upptäckt vissa 

svagheter med intervjuguiden. En specifik svaghet är relaterad till att deltagarna anpassade sig 

till min användning av begreppen förortssvenska och förortsslang. I efterhand hade jag önskat 

att jag ställde frågan indirekt och att deltagarna själva, från start, fick benämna språket som 

används i förorten. Trots mina benämningar växlade deltagarna och använde också andra 

benämningar som ”blattesvenska” och ”invandrarsvenska”.  

     Efter intervjuerna fick studien en vändning. Det fanns en tanke om att, utöver det jag redan 

gjort, fokusera på om och hur förortsindexerad svenska påverkade deltagarnas kunskaper i 

svenska. Dock blev utfallet av det empiriska materialet alldeles för omfattande. Om det hade 
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varit en masteruppsats hade jag dock fortsatt i det grundspåret. Innehållet avgränsades 

ytterligare och fokuserade endast på några perspektiv (se avsnitt 1.1). Detta fungerade bra 

eftersom den valda metoden är flexibel och att intervjuer möjliggör en undersökningsinriktning 

som förändras och utvecklas under arbetsprocessen (Denscombe 2018:288). 

     Detta är ingen produktionsstudie men innehållet i intervjuerna kan påverkas och min 

närvaro kan inverka på vad deltagarna väljer att säga och inte. Som en rasifierad person och 

lärarstudent blir jag dels någon som kommer inifrån (etnicitet och bakgrund), dels utifrån 

(lärarstudent). Denscombe (2018:270) kallar det intervjueffekten och det betyder att deltagarna 

kan svara utifrån vad hen tror att intervjuaren vill höra, vilket kan påverka studiens resultat.  

     Nackdelen med kvalitativa tillvägagångssätt är att antalet deltagare anses vara för få för att 

resultatet ska bli generaliserbart. Dock skriver Kvale och Brinkmann (2014:156) att man i 

kvalitativa forskningsprojekt måste väga mellan materialets hanterbarhet och dess generaliser-

barhet. Meningen med kvalitativa studier är att fördjupa sig i ett visst fenomen och nå slutsatser 

som verkar stämma med verkligheten. Resultatet i denna undersökning korresponderar med 

tidigare forskning, vilket ökar generaliserbarheten både avseende mitt resultat och tidigare 

undersökningars resultat.  

 

5.3 Förslag på vidare forskning  

Som tidigare nämnts är förortsindexerad svenska någorlunda väl beforskad men ändå anser jag 

att det finns ett fortsatt behov av att diskutera hur den språkliga komplexiteten kan beskrivas 

och förstås. För vidare forskning skulle det därav vara intressant att fortsätta undersöka om 

SVA-elever upplever att deras användning av förortsindexerad svenska påverkar deras 

språkkunskaper i svenska. Ämnet är både intressant och aktuellt eftersom vi bor i ett 

mångspråkigt samhälle där vi dagligen kommer i kontakt med olika språkliga varieteter. 
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Informationsbrev / samtycke  

 

Mitt namn är Sara Elaies och jag studerar min tionde och sista termin på ämneslärarprogrammet inom svenska 

som andraspråk och religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Denna termin läser jag kursen svenska som 

andraspråk D, vilket också innebär att jag skriver min magisteruppsats. Syftet med min studie är tredelad. Det 

första syftet är att synliggöra hur svenska som andraspråkselever beskriver förort, förortssvenska och förortsslang. 

Det andra syftet är att undersöka ungdomars inställning till deras och andras användning av förortsindexerad 

svenska. Det tredje syftet är att synliggöra hur dessa elevers språk och identitetsskapande hänger samman. 

Studiens empiriska material utgörs av semistrukturerade intervjuer med elever som läser skolämnet svenska som 

andraspråk på gymnasiet. Intervjuerna kommer att pågå i cirka 45–60 minuter.  

 

Materialet från intervjuerna kommer endast att användas som underlag för denna studie. Det inspelade 

datamaterialet kommer inte publiceras eller delas med någon annan än mig. När uppsatsen är ventilerad och 

godkänd kommer datamaterialet att raderas. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst, utan någon sorts 

förklaring, avbryta intervjun. Som intervjudeltagare har du all rätt att ångra ditt deltagande och då kommer 

materialet från din intervju exkluderas från studien. Ditt deltagande i studien är anonymt och dina personuppgifter 

kommer inte under några omständigheter att publiceras i studien. 

 

Kontaktuppgifter uppsatsstudent  

För- och efternamn: Sara Elaies  

Mailadress: ssaraelaies@gmail.com 

 

Kontaktuppgifter uppsatshandledare  

För- och efternamn: Memet Aktürk Drake       

Mailadress: memet.akturk.drake@nordiska.uu.se 

 

Ja, jag vill delta i undersökningen        

 

Nej, jag vill inte delta i undersökningen       

 

 

Informerat samtycke till att delta i undersökningen  

• Jag bekräftar att jag har fått information om studiens syfte och vad min medverkan kommer att innebära.  

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien 

• Jag vet att min medverkan är frivillig 

• Jag vet att intervjun kommer spelas in (audio) 

• Jag vet att insamlat datamaterial endast kommer att användas i detta forskningssyfte  

• Jag vet att insamlat datamaterial kommer att anonymiseras  

• Jag vet att jag när som helst, utan förklaring, kan avbryta min medverkan i undersökningen 

 

 

........................................................................  

Deltagares namnteckning  

.........................................................................  

Datum & namnförtydligande 
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Intervjuguide  

 

Tema: Bakgrundsinformation 

Kön: Pojke/flicka/Annat 

• Vilket år är du född? /Ålder 

• Födelseland? Hur länge har du bott i Sverige?  

• Läser du svenska som andraspråk? Om ja, har du fått välja det själv? 

Tema: Förorten    

• Hur skulle du kort beskriva vad en förort är?  

• Hur tänker du kring att bo i en förort? 

• Har du vuxit upp i förorten? Är det en typisk förort?  

• Har ditt bostadsområde påverkat dig på något sätt? 

• Hur tänker du kring att ungdomar bor i förorter? 

• Hur tror du att det svenska samhället ser på förortsbor? 

Tema: Förortsindexerad svenska 

• Har du hört benämningarna förortssvenska/förortsslang? Följdfråga: Finns det någon 

skillnad mellan förortssvenska och förortsslang? 

• Hur skulle du, med egna ord, definiera förortssvenska/förortsslang?  

• I vilka sammanhang tror du att det fungerar att tala på det sättet? I vilka sammanhang 

fungerar det inte?  

Tema: Allmänt om språk  

• Vad betyder språk för dig? Är språk viktigt för dig?  

• Tror du att det spelar någon roll hur man pratar? 

• Har du tänkt på hur du pratar i olika sammanhang? 

• Hur upplever du att människor ser på ditt sätt att tala svenska? 

Tema: Användning av förortsindexerat tal 

• Beskriv den person som du uppfattar som en typisk talare av förortsslang.  

• Hur uppfattas personer som pratar förortsslang? Både tjejer och killar. 

• Om du pratar förortsslang/förortssvenska, känner du dig på samma sätt som när du 

pratar standardsvenska? 

• Vad tycker du om att ungdomar pratar förortssvenska/förortsslang?   

• Hur tror du ungdomar blir bemötta när de pratar förortssvenska/förortsslang?  

• Vilka får prata förortssvenska/förortsslang?  

• Vad tror du att man vill uppnå med att prata förortssvenska/förortsslang istället för 

standardsvenska? 

• Vad tror du att man vill uppnå om man som ung i förorten INTE pratar på det sättet?  

Tema: Övrigt  

• Tror du att användning av förortssvenska och förortsslang påverkar ens kunskaper i 

svenska?  I sådana fall, på vilket sätt?  

• Tror du att ungdomars betyg påverkas av att tala förortssvenska/förortsslang? Om ja, 

varför och på vilket sätt? 

• Hur tror du att du kommer att tala i framtiden?  
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