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Sammandrag 
Syftet med föreliggande uppsats är tredelat. Den första delen behandlar hur deltagarna, som 

alla är tjejer med förortsbakgrund, använder och uppfattar företeelserna förortsslang och 

förortssvenska. Den andra delen syftar till att ge en bild av hur hemförorten uppfattas och 

vilka faktorer som kan påverka användningen av förortsslang. Den tredje delen belyser 

sambandet mellan språk och identitetsskapande. Materialet består av fyra fokusgruppsamtal 

med sammanlagt 15 deltagare från en gymnasieskola i en Stockholmsförort. Undersökningen 

visar att deltagarna upplever att förortsslangen bidrar till en gemenskap. Den framstår som en 

språklig kompetens och en språklig resurs inom förorten. Utanför förorten blir förortsslangen 

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

berättar om vilka olika förväntningar det finns inom den talgemenskap som finns i förorten 

avseende tjejers respektive killars användning av slang. De upplever att de exkluderas från 

majoritetssamhället på grund av skillnader i språk och bakgrund (etnisk/kulturell/religiös). 

Genom att utmana en rådande genusordning och majoritetssamhällets negativa förväntningar 

utövar deltagarna egenmakt.  

 

Nyckelord: förort, förortsslang, multietniskt ungdomsspråk, tjejer, identitet 
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1 Inledning 
Ebba Witt-Brattström (Dagens nyheter 2006-04-18) ställde år 2006 frågan ”Vem äger 

svenskan?”. Hen argumenterade då bland annat för att förortsslang, eller Rinkebysvenska, 

skulle vara ett killspråk. Som gymnasielärare kommer jag dagligen i kontakt med killar som 

använder förortsslang, som berättar om varför de använder detta gruppspråk och gärna 

förklarar slangords betydelse. Den undersökning som här presenteras fokuserar däremot på 

tjejer med förortsbakgrund, vars relation till förortsslangen kan betraktas som mindre 

uppmärksammad och beforskad. Materialet består av fyra fokusgruppsamtal med sammanlagt 

15 gymnasietjejer boende i en Stockholmsförort. Dessa samtal har genomförts för att bland 

annat söka reda på om dessa tjejer håller med om Witt-Brattströms uttalande. Parafrasen 

”Vem ”äger” förortsslangen?” blir därför en central fråga i denna undersökning. De resone-

mang som förs utifrån den kan kopplas till tankar om språkets betydelse för identitets-

konstruktion, föreställningar om genus och om inkludering och exkludering.  

 Jag har eftersträvat att ta mig an deltagarnas berättelser så förutsättningslöst som möjligt. 

Berättelserna är framförda av unga tjejer på väg in i vuxenvärlden som reflekterar över sin 

tillvaro och är oerhört snabba i repliken. Det går dock en flytande gräns mellan att beskriva, 

att diskutera och att reproducera något. I vissa delar av samtalen skildrar deltagarna en vardag 

där de inte alltid upplever att de kan ta plats. Det kan vara förväntningar och förutfattade 

meningar från majoritetssamhället – vilka deltagarna delvis har internaliserat – som bidrar till 

detta. En genusordning där maskuliniteten är överordnad kan också ha inflytande över hur 

deras vardag ser ut.  

 Är då den genusordning dessa tjejer beskriver specifik för förorten? Några deltagare menar 

att den inte är det och att samma problematik finns överallt. Andra säger tvärtemot att det 

finns skillnader mellan ”invandrare” och ”svenskar”, mellan ”blattetjejer” och ”svenska 

tjejer”, och mellan ”ortenkillar” och ”svenska killar”. Deltagaren Mona uttrycker exempelvis 

att ”förorten är något helt eget” och att den fram tills nu bara varit tillgänglig för personer med 

utländsk bakgrund. Även då förändringar i förortens demografi välkomnas av flera av 

deltagarna finns en uttalad kärlek, gemenskap och trygghet i det som uppfattas som ”något 

helt eget”. Att skriva om deltagarnas olika framställningar av förorten – men samtidigt inte 

vilja reproducera en stereotyp bild av den – är en utmaning som jag har antagit utifrån en 

övertygelse om att tjejer med förortsbakgrund ska få ta stor plats, inte bara i sin vardag utan 

också inom den akademiska språksociologin.     
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är tredelat. Den första delen behandlar hur deltagarna, som 

alla är tjejer med förortsbakgrund, använder och uppfattar företeelserna förortsslang och 

förortssvenska. I den andra delen ligger fokus på hur deltagarna beskriver sina hemförorter 

och vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka användningen av förortsslang. 

Slutligen undersöks hur språk och identitetsskapande hänger samman i deltagarnas berättelser.  

 

De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är:  

• Hur förhåller sig deltagarna till företeelser som förort, förortsslang och förorts-

svenska? 

• I vilken utsträckning anser sig deltagarna tala förortsslang och vilket inflytande 

beskriver de att de har över dess form, innehåll och utveckling?  

• Hur beskrivs tjejers respektive killars användning av förortsslang? 

• Vilken betydelse har språket för deltagarnas identitetsskapande, och på vilka sätt 

relevantgör deltagarna identitetskategorier som kön, etnicitet och förortsbakgrund?  

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i 6 avsnitt. Det första avsnittet utgörs av inledning, syfte och 

avgränsning. I avsnitt 2 följer sedan en bakgrund, där de teorier denna undersökning utgår 

ifrån behandlas. I avsnitt 3 presenteras sedan en översikt över tidigare forskning. I avsnitt 4 

beskrivs undersökningens metod och material. Avsnitt 5 utgörs av en analys- och resultatdel 

och avslutningsvis förs en diskussion i avsnitt 6.  

1.3 Avgränsning 
Föreliggande undersökning är ingen produktionsstudie och fokuserar därmed inte på hur 

deltagarna pratar. I stället ligger fokus på vad de uttrycker. I vissa fall kan det emellertid vara 

intressant att ställa deltagarnas upplevelser av hur de pratar mot den språkproduktion jag 

uppmärksammar, varför några kommentarer kring detta förekommer i uppsatsen. 
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2 Bakgrund 
I denna bakgrund presenteras olika teorier som är relevanta för denna undersökning. Dessa 

teorier berör identitet, normer för kvinnlighet och manlighet, förortsslang och föreställningar 

kring vad en förort är. 

2.1 Identitet 
Begreppet identitet kan tolkas utifrån såväl ett essentialistiskt som ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Inom det första perspektivet betraktas en människas identitet som fast och stabil, 

medan det senare beskriver identiteter som sociala konstruktioner (Engblom 2004:20–21). 

Butler (1999:173–177, 184) ansluter sig till det senare perspektivet och betraktar identiteten 

som en meningsskapande praktik som knyts till bland annat språk. Bucholtz (2003) 

argumenterar emellertid för ett pragmatiskt mellanting mellan essentialism och konstruk-

tivism, och presenterar begreppet strategisk essentialism. Syftet med detta begrepp är att 

möjliggöra resonemang på gruppnivå utan att anlägga ett determinerande perspektiv. 

Strategisk essentialism fungerar därav som ett förhållningssätt som kan synliggöra 

asymmetriska maktrelationer mellan olika grupper (Bucholtz 2003:408).  

 Lundin och Karlsson (2006:33 ff) framhåller att en människas sociala sammanhang alltid 

är betydelsefullt, och att identifikation med andra är en förutsättning för identitetsskapande. 

Författarna skiljer på icke-förvärvade identiteter, såsom etnicitet och kön, och förvärvade 

identiteter, så som exempelvis yrkesidentiteter. Icke-förvärvade identiteter skapas, enligt 

Lundin och Karlsson (2006:33–34), inte alltid utifrån personens vilja och kontroll. Förvärvade 

identiteter anses däremot göra det i högre grad. Vidare gör författarna en distinktion mellan 

positiva och negativa identiteter som bygger på individens egen upplevelse. Däremellan finns 

även en ambivalent identitet som innefattar både positiva och negativa drag.  

 Lalander och Johansson (2007:31) studerar ungdomsgrupper och framhåller betydelsen av 

symboler, vilka beskrivs som ”tecken som betyder något utöver sig själv”. Symboler kan 

därmed tolkas på olika sätt. Författarna (s. 42) nämner bland annat graffiti som en subversivt 

laddad symbol som tillskrivs olika betydelser av ingruppen (unga utövare) och utgruppen 

(exempelvis polisen). Skulle båda dessa grupper ställa sig positiva till graffittin skulle delar av 

dess betydelse gå förlorad för ingruppen. Även språket kan ha en symbolisk betydelse, vilket 

Lalander och Johansson (s. 34–36) exemplifierar genom slangordet ayna som på turkiska 

betyder otrevlig. Det används av vissa ungdomar om den svenska polisen, vilket antyder att 

det finns en polariserad relation. De sammansatta symbolerna utgör därav en grund för hur ett 
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kollektivt ”vi” konstrueras inom en ingrupp. Elmeroth (2008:27) beskriver att ett sådant ”vi” 

förutsätter att det också finns ett ”dom”. Grupper formeras således alltid i relation till 

varandra, på samma vis som identiteter alltid skapas i ett växelspel mellan individen och den 

andre (Lundin & Karlsson 2006:33 ff).  

 I våra handlingar och i de ständigt pågående processer inom vilka vi ”gör” vår identitet 

möter vi människor positiva och negativa sanktioner. Dessa sanktioner påverkar vårt 

identitetsskapande på olika sätt (Giddens 2003:42–43, 113). Giddens (ibid.) använder 

begreppet socialisationsprocess för att synliggöra hur människor erövrar kunskaper som 

passar in i den omgivande kulturen. Människor ska dock inte betraktas som passiva 

mottagare, utan deltar själva i utformandet av sina sociala roller och identiteter. Inom det 

konstruktivistiska perspektivet tolkas olika sociala roller och identitetskategorier som 

alltigenom konstruerade, och även en kategori som ungdom konstitueras utifrån olika 

handlingar och samhällets förväntningar (Engblom 2004:34, Kahlin 2008:28–30). Engblom 

(2004:34) förklarar att ett begrepp som ungdom inte kan definieras utifrån något avgränsat 

kriterium. Hen föreslår i stället en vid definition där en ung person som är på väg mot 

vuxenlivet – men ännu inte har samma ansvar som en vuxen – kan betraktas som ungdom.  

 I denna undersökning tolkar jag identitetsbegreppet, och de kategorier som ingår däri, 

utifrån det konstruktivistiska synsätt som presenterats ovan. Deltagarnas handlingar och 

relationer står därmed i centrum i tolkningen av materialet. För att kunna resonera på 

gruppnivå behöver jag dock göra vissa essentialiserande beskrivningar och tillämpar därför 

också en strategisk essentialism. 

2.2 Normer för kvinnlighet och manlighet  
Begreppet normativ femininitet betecknar en idealbild av femininitet som kvinnor har att 

förhålla sig till. Ambjörnsson (2004:57) undersöker i sin avhandling genuskonstruktion bland 

gymnasietjejer. Hen visar där att egenskaper som måttfullhet, kontroll, inlevelseförmåga, 

tolerans och empati är eftersträvansvärda. I hens undersökning är det tjejer med medelklass-

bakgrund som har makten att definiera och förkroppsliga dessa egenskaper. Tjejer ur arbetar-

klassen beskrivs i stället i motsatta termer, såsom stökiga, grova i munnen och sexuellt 

utlevande (Ambjörnsson 2004:54–55). Skeggs (1999:91–93) visar hur de arbetarklasskvinnor 

hen studerar blir ”respektabla” genom att inta en omvårdande roll såväl i hemmet som i 

arbetet. Den normativa femininitet som Ambjörnsson (2004:57) beskriver blir därigenom 

tillgänglig också för kvinnor med arbetarklassbakgrund. Skeggs (1999:39) varnar dock för att 
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tillämpa femininitetsbegreppet på alla kvinnor, då begreppet genomsyras av olika makt-

relationer som en del kvinnor inte är inkluderade i. 

 Inom manliga makthierarkier, liksom inom den normativa femininiteten, baseras olika 

positioner på faktorer som klass, status, etnicitet och sexualitet (Johansson 2000:38–39). 

Idealen för manlighetskonstruktion kontrasterar dock mot en normativ femininitet. Johansson 

(s. 75–79) diskuterar den manliga makthierarkin och använder begreppet hegemonisk 

manlighet för att poängtera att inte alla män har makt. Män som exempelvis inte är respekt-

injagande och målinriktade kan i stället inta positionerna delaktig eller underordnad 

manlighet, vilket medför en generellt lägre tillgång till makt. 

 De normer som på olika sätt reglerar konstruktionen av kvinnlighet och manlighet kopplas 

av flera forskare till teorier om sexualitet. Eckert (2003:383–384) betonar exempelvis hetero-

sexualitetens betydelse för utvecklingen av kvinnlighet och manlighet. Inom den amerikanska 

high school-kulturen uppmuntras tjejer att inta en stödjande roll, exempelvis som chear-

leaders. Killar uppmuntras i stället att prestera och konkurrera inom idrott. Denna kultur kan, 

enligt Eckert (s. 386), beskrivas som en heterosexuell marknad där differentierade könsroller 

uppmuntras. Heterosexualitetens betydelse för genusskapande betonas också av Butler 

(1999:73). Hen förklarar att genus anses ha en bestående kärna, en föreställning som vilar på 

en obligatorisk reproduktion av heterosexualitet. Den bestående kärnan rymmer vidare en idé 

om kvinnlighet och manlighet som varandras motpoler, vilka formas utifrån traditionella 

uppfattningar om hur attraktionsmönster bör se ut. Connell (2009:102–103) använder i detta 

sammanhang begreppet genusordning för att beskriva den differentiering som uppstår på en 

heterosexuell marknad. Enligt Hirdman (2001:65–68) upprätthålls denna genusordning av ett 

isärhållande mellan könen, där aktiviteter och attribut betraktas som antingen kvinnliga eller 

manliga och det manliga generellt värderas högst. Connell (2009:102–103) påpekar dock att 

genusrelationer inte endast uppstår mellan kvinnor och män, utan också inom könsuppdelade 

grupper.  

2.3 Förortsslang, multietniskt ungdomsspråk eller Rinkebysvenska? 
Det gruppspråk som talas av en del ungdomar i olika storstadsförorter går under flera namn. 

Bijvoet och Fraurud (2013:371, 374) diskuterar terminologi och använder sig av paraply-

begreppet migrationsrelaterad språklig variation. Denna övergripande term rymmer under-

kategorier som inlärarspråk, andraspråkssvenska, gruppspråk och eventuellt även nya 

sociodialekter. Begreppet gruppspråk innefattar bland annat förortsslang. Inom begreppet 
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sociodialekter ryms förortssvenska som saknar förortens utmärkande slang, men fortfarande 

rymmer språkdrag – framför allt prosodiska sådana – som visar att en person har förorts-

bakgrund. Bijvoet och Fraurud (s. 371, 374) motiverar sin indelning utifrån att förortsslangen 

inte talas av alla invånare i förortsområden och att den inte heller används i alla sammanhang. 

Användandet av ett gruppspråk avgränsas också ofta till en viss ålders- eller yrkeskategori, 

vilket stämmer in på förortsslangen som ibland annars benämns multietniskt ungdomsspråk 

(Bijvoet & Fraurud 2013:372–374). Dock betonar författarna (s. 370) att förortsslang inte bör 

betraktas som en varietet. En sådan benämning riskerar att ”låsa fast” förortsslangen med den 

konsekvens att den då framstår som enhetlig och att talarna betraktas en som homogen grupp. 

Bijvoet och Fraurud (s. 370) framhåller att så inte är fallet. Talare av förortsslang är i stället 

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

de är första- eller andraspråkstalare. 

 I en tidigare artikel motiverar Bijvoet och Fraurud (2006:8) valet av beteckningen förorts-

slang utifrån en vilja att finna en benämning som är respektfull gentemot användarna. 

Efterledet -slang antyder, enligt författarna, att språkbruket är informellt, att det rymmer ett 

underifrånperspektiv och att det därigenom kan ha en subversiv sprängkraft. I stället för 

begreppet förortssvenska (som författarna myntar i en kommande artikel, Bijvoet & Fraurud 

2016) används omskrivningar som till exempel svenska med en klang av förorten. I den 

kommande artikeln revideras alltså den längre omskrivningen till förmån för beteckningen 

förortssvenska, för att benämna samma form av migrationsrelaterad språklig variation. I 

enlighet med de beteckningar Bijvoet och Fraurud presenterar i sin kommande artikel 

använder jag termerna förortsslang och förortssvenska i föreliggande undersökning. Undantag 

förekommer dock i citat där deltagarna använder någon annan term. 

 Runfors (2009:117) påpekar att ungdomar varierar sitt sätt att prata beroende på kontext. 

Hen synliggör variationen genom begreppen utåtriktad och inåtriktad svenska (jfr Bijvoet & 

Fraurud 2013:371–374). Runfors (2009:117–119) förklarar vidare att ungdomarna i hens 

studie beskriver att både det utåt- och det inåtriktade språket gör att andra definierar dem som 

”invandrare”. De positioneras därmed som ”icke-svenskar”, vilket Runfors (s. 119) tolkar som 

att båda sätt att tala blir stigmatiserande. Det inåtriktade sättet att tala formar vidare en 

gemenskap som Runfors (s. 116–117) menar att främst unga killar inkluderas i.  

 Begreppet ”blattesvenska” undviks i denna uppsats. Begreppet kan bära på såväl negativa 

som positiva konnotationer beroende på kontext och talare, vilket Bijvoet och Fraurud 

(2006:7) påpekar. Jag som icke-rasifierad person väljer utifrån min position därför att avstå 

från att använda det. Däremot använder deltagarna själva ordet ”blatte”. Lalander och 
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Johansson (2007:194) menar att denna användning kan tolkas som ett sätt att visa stolthet 

över den grupp man anser sig tillhöra. Användningen av ”blatte” kan vidare förklaras utifrån 

begreppet reappropriation, som innebär att ta makten över negativt konnoterade benämningar 

som man tillskrivs utifrån (ibid.). Ett sådant övertagande syns exempelvis bland de 

högstadiekillar som Jonsson (2013a) följde under arbetet med avhandlingen Blatte betyder 

kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola. En motsatt process kan i stället 

beskrivas med begreppet kulturell appropriation, där överordnade grupper lånar menings-

skapande symboler från underordnade och urvattnar dessa symboler på sin ursprungliga 

betydelse. Ett exempel på detta framförs av Rodriguez (2006:648–649) som belyser hur icke-

rasifierade grupper lånat hiphop-stilens ”coolhet” utan att beakta dess kulturella förankring i 

en afro-amerikansk kontext.           

2.4 Vad är en förort? 
Ericsson, Molina och Ristilammi (2000:23) förklarar i sin undersökning av hur förorter kring 

Järvafältet i Stockholm framställs i media, att begreppet förort normalt får beteckna vissa 

typer av förorter där den andre bor. Så kallade miljonprogramsförorter uppmärksammas 

medialt främst utifrån aspekter som ökad segregation och etniska hierarkier (Ericsson et al. 

24–27). Molina och de los Reyes (2005:299) beskriver en etniskt hierarkisk skala där 

utomeuropeiska invandrare drabbas hårdast av förhärskande segregationsmönster. Ett 

ytterligare mönster som de urskiljer är att personer med högre utbildning och inkomst har 

lägre representation i miljonprogramsområden.  

 Etnicitet är ett centralt och återkommande begrepp i den refererade litteraturen och 

beskrivs av Elmeroth (2008) som ett sätt att, både utifrån och inifrån, beskriva grupper med 

fokus på till exempel kultur, samhörighet och identitet. Engblom (2004:47) menar vidare att 

etniciteten ska betraktas som relativ, alltså som förhandlingsbar inom den aktuella kontexten. 

Schierup (2005:252, 264) ifrågasätter emellertid termen etnicitet i grunden, eftersom hen 

menar att den fungerar som en eufemism för rasbegreppet. Social exkludering vilar enligt 

Schierup (ibid.) i många fall på processer som etnifiering och rasifiering, vilka inte går att 

särskilja utifrån hens kritik av etnicitetsbegreppet. Rasifieringsprocessen beskrivs i stället av 

Molina och de los Reyes (2005:295–296) som ett pågående skeende där kategoriseringar och 

tankemodeller rangordnar människor baserat på huruvida de är rasifierade eller icke-

rasifierade.    
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 Ericsson, Molina och Ristilammi (2000:24–27) redogör också för en utveckling där 

”invandrare” – ett begrepp som enligt dem saknar klara avgränsningar – ingår i en 

rasifieringsprocess. ”Invandrare” som grupp tillskrivs därigenom egenskaper som arbetslösa, 

kriminella och utsatta. Också Lalander och Johansson (2007:178–179) beskriver denna 

process, där en stereotyp bild skapas av den andre. Stereotypifiering innebär att invånare i 

förorten reduceras till att representera ett antal egenskaper. Den mediala beskrivningen av 

invandrartjejer i förorten utgör en signifikant del i denna process. När media skildrar den tjej 

som ”bryter sig loss” och gör uppror mot patriarkala strukturer cementeras bilden av 

förortstjejer som förtryckta. Genom att beskriva, namnge och indela i kategorier manifesteras 

därigenom det omgivande samhällets makt (Lalander och Johansson 2007:179, 186).  

 Att få definiera sig själv framhålls som centralt för ungdomars identitetsskapande, och 

förekomsten av motstånd mot etnifiering beskrivs av flera författare, såsom Elmeroth (2008) 

och Engblom (2004). Runfors (2009) menar emellertid, som ovan nämnts, att möjligheten att 

definiera sig själv är beskuren hos unga med utländsk bakgrund. Bland lärare finns, enligt hen 

(s. 108), en tendens att försöka ”mejsla fram svenskheten” hos ”invandrarbarn”, vilket framför 

allt sker genom språket.  

 Till skillnad från Ericsson, Molina och Ristilammi (2000:24–27) menar Runfors 

(2009:116) att begreppet ”invandrare” är tämligen avgränsat, och i intervjuer med ”invandrar-

ungdomar” framkommer att avgränsningen utgår från utseende och språk. Samtidigt 

förekommer en homogenisering i skola och samhälle, vilken medför en ”olikhetsblindhet”. 

Tillsammans med fragmentarisering – som innebär att gruppers särdrag i vissa avseenden 

lyfts fram – blir resultatet att ojämlikheter tenderar att förklaras utifrån kulturella skillnader. 

En vilja att inte särskilja elever utifrån bakgrund syns således, samtidigt som detta ändå sker 

(Runfors 2009:107–109). 

 Statistik om Stockholm (Stockholms stad 2015) visar, vilket också Molina och de los Reyes 

(2005:299) framhåller, på skillnader i sysselsättningsgrad mellan områden som vanligen 

benämns förorter och områden som inte gör det. De områden som inte gör det ligger 

företrädesvis i Stockholms innerstad. Statistik över sysselsättningsgraden för förorter nordväst 

om centrala Stockholm synliggör denna skillnad, då arbetslösheten för staden i stort är 3,1 % 

samtidigt som den i ett antal förorter i västra Stockholm ligger mellan 4,1 och 7,3 %. Samma 

mönster syns även i en förort belägen sydväst om centrala Stockholm, vilken också har en 

genomsnittligt högre arbetslöshet på 6,1 %. Det generella mönstret gällande utbildning 

synliggör också en diskrepans. Exempelvis har 9,5 % av invånarna i staden som helhet högst 
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avslutat grundskoleutbildning. I stadens västra förorter finns områden där motsvarande andel 

är mellan 20,8 och 23,3 % (Stockholms stad 2015).  

 Det går således att sluta sig till att människor i förortsområden generellt har en mer 

marginaliserad position på arbetsmarknaden och därmed också är mer ekonomiskt utsatta. I 

enlighet med ovan refererade forskares perspektiv vill jag dock akta mig för att reducera 

förortens invånare till bärare av ett fåtal egenskaper. Begreppet empowerment eller egenmakt 

utgör en viktig grund för detta (Ellegård & Nordell 1997:52–53). 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.  

 I enlighet med Molina och de los Reyes (2005:295 ff) använder jag begreppen rasifierad 

och icke-rasifierad. Begreppen lyfter fram att denna indelning av människor inte är given, 

utan den är en effekt av en pågående rasifieringsprocess. I fokusgruppsamtalen använder 

deltagarna däremot ordet ”svensk” för att beteckna icke-rasifierade personer utanför förorten. 

Även om beteckningen är problematisk – på så vis att det fungerar exkluderande för 

deltagarna själva och för rasifierade personer i förorter generellt – använder jag det i 

undersökningen. Ordet är så vanligt förekommande och avslöjar något om hur deltagarna ser 

på sig själva och på så kallad ”svenskhet”. Jag väljer att sätta detta ord inom citattecken (dock 

inte när jag citerar deltagarna själva). Likadant gör jag också med beteckningen ”invandrare”, 

som i många fall syftar på personer födda i Sverige. Bruket av citattecken blir ett sätt att 

grafiskt visa på beteckningens problematik och även på att jag inte önskar kategorisera 

människor som antingen–eller.  

3  Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras ett urval av forskning som behandlar förortsslang, språkets 

betydelse för konstruktionen av kön och ungdomars interaktion och identitetsskapande.  

3.1 Förortsslang som språklig resurs 
Labovs studie från 1972 av språkbruk bland arbetarklasskillar med afroamerikansk bakgrund 

är att betrakta som en pionjärundersökning avseende kopplingen mellan ungdomsspråk och 

etnisk bakgrund. I studien undersöker Labov (1972:297, 307) bland annat ritualiserade 

skymfningar. Den kille som har det starkaste innehållet och det mest övertygande fram-

förandet står som vinnare i verbala dueller. Labov (1972:297, 321) konstaterar därmed att 

smädandet kräver verbala resurser. I svensk kontext har Jonsson (2013a:119) uppmärksammat 
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denna typ av verbala dueller som förekommer bland killar på den förortsskola hen studerar. I 

dessa dueller är det, på samma vis som i Labovs (1972) undersökning, viktigt att få sista ordet 

och kunna ge svar på tal på nedsättande tillmälen.  

 I Sverige har Kotsinas varit föregångare gällande forskning om språk bland unga med 

utländsk bakgrund. Under 1980-talet började hen undersöka det som då började kallas 

Rinkebysvenska. Hen har tolkat detta språkbruk på flera olika sätt, bland annat som en dialekt. 

Senare har dock termen Rinkebysvenska reviderats till förmån för exempelvis multietniskt 

ungdomsspråk (Bijvoet & Fraurud 2013:379, Engblom 2004:14–15). Bijvoet och Fraurud 

(2013:371–374) föreslår, som ovan nämnts, termen förortsslang som en mer användarvänlig 

beteckning. De (s. 380) vill inte heller kalla förortsslang för en varietet, utan presenterar i 

stället några drag som ofta förknippas med gruppspråket utan att fixera det. En staccatoartad 

prosodi är bland annat kännetecknande för förortsslangen, och då uttalsdragen inte kan 

kopplas till något specifikt förstaspråk betraktas inte detta sätt att tala som någon brytning. 

Även omvänd ordföljd förekommer, ett drag som vanligen associeras med inlärar- och 

andraspråkssvenska. Utöver uttal och grammatiska normbrott framhåller Jonsson (2013b:409) 

slangord som en språklig resurs. Hen visar exempelvis hur valet av ordet baxa – i stället för 

ordet stjäla (min anmärkning) – fungerar som en resurs som skapar trovärdighet i en 

informants berättelse om en lagöverträdelse. 

 Också Bijvoet och Fraurud (2013:381) beskriver förortsslangen som en språklig resurs som 

kan utnyttjas i olika kontexter. I deras studie av perception av språklig variation i dagens 

flerspråkiga Stockholm fick deltagare bland annat lyssna på två språkprov av talare som 

varierade mellan förortsslang och en mer standardnära förortssvenska inom ett matched guise-

test. I bedömningen av språkproven framkom att användningen av förortsslang associerades 

med egenskaper som tuff och självsäker, medan den mer standardnära svenskan genererade 

beskrivningar som ordentlig, intelligent och trevlig (Bijvoet & Fraurud 2013:384–385). 

Bijvoet och Frauruds undersökning (s. 387) visar vidare att förmågan att differentiera förorts-

slang från ”all möjlig svenska med något utländskt” är lägre bland personer som inte vistas i 

flerspråkiga miljöer. Dessa personer diskuterar också talarens klasstillhörighet i större 

utsträckning. Personer med flerspråkig bakgrund tenderar i stället att associera det mer 

standardnära språkprovet med adjektiv som bra, fin och ren i större utsträckning än de som 

inte har förankring i flerspråkiga miljöer.  

 Enligt Eliaso Magnusson (2015:11–12) har den plats som en individ befinner sig på 

betydelse för vilka språkliga resurser som finns att tillgå och för hur omgivningen värderar 

dessa. Med avstamp i Bourdieus teori om habitus – som belyser hur individen socialiseras in i 
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språkliga och kulturella strukturer och kan förvärva ett symboliskt kapital (Bourdieu 1977:80–

83) – visar Eliaso Magnusson (2015) hur suryoyo-talande assyriers/syrianers användning av 

språket kan fungera som en positivt laddad symbolisk resurs inom ingruppen. Förutsättningen 

för detta är, enligt Eliaso Magnusson (2015:12–13), att individens språkliga resurser ses som 

en tillgång inom hens sociala sammanhang. Om inte så sker kan individen marginaliseras. 

Hen (s. 16, 24) förklarar vidare att unga suryoyo-talare kan uppleva ett utanförskap och att 

deras svenska inte duger när de befinner sig i sammanhang med främst ”svenska” deltagare. 

3.2 Könskonstruktion 
Cameron (1992:63) diskuterar att forskning om språk och kön kan utgå från olika perspektiv, 

vilka utmynnar i tre olika hypoteser. Dessa hypoteser är bristhypotesen, dominanshypotesen 

och skillnadshypotesen. Bristhypotesen ger enligt Cameron en bild av att kvinnor och män är 

olika i grunden och att detta avspeglas i språket. Mannens språk utgör även norm. Skillnads-

hypotesen innebär i stället att kvinnor och män utgör två separata kategorier, men att dessa 

kategorier inte värderas utifrån ett bristtänkande. Dominanshypotesen syftar slutligen till att 

kunna särskåda ojämlika maktförhållanden (Cameron 1992:63). Enligt Kahlin (2008:32) har 

både brist- och skillnadshypotesen kritiserats för att vara essentialistiska och Cameron 

(1992:62) anser, som ovan nämnts, att kön som kategori ska förstås utifrån ett konstruktiv-

istiskt perspektiv, vilket medför att endast den sistnämnda hypotesen är att rekommendera 

inom forskningen. Även Ohlsson (2003:21) betonar vikten av att anlägga ett konstruktivistiskt 

perspektiv, och menar att ”man inte börjar med frågan hur kvinnor och män använder språket, 

utan i stället med frågan hur vissa språkliga praktiker bidrar till att konstruera kön”. 

 Ambjörnsson (2004) har, som ovan nämnts, följt gymnasietjejer på två olika program och 

fokuserat på hur genus skapas i relation till klass, sexualitet och etnicitet. Hen påtalar hur 

icke-rasifierade personers vithet görs neutral och blir till ”en avsaknad av färg”, vilket medför 

att det är ”invandrarna” som sticker ut (Ambjörnsson 2004:244). Ambjörnsson (s. 244–246) 

visar exempelvis hur rasifierade tjejer på ett praktiskt program etiketteras som utlevande 

”kickers”1. Denna position kan enligt hen inte anses eftertraktad utifrån idén om normativ 

femininitet. Det finns vidare en dubbel, kontrasterande diskurs på det teoretiska program 

Ambjörnsson (s. 244–246) studerar. Eleverna i klassen kan argumentera för en generös 

flyktingpolitik. Samtidigt kan de etikettera invandrartjejer på ett stigmatiserande sätt och 

koppla samman ett begrepp som ”kickers” med positioner som invandrare och underklass. 
                                                
1 ”Kicker” eller ”kickers” används enligt Ambjörnsson (2004:246) ”för att beteckna elever med kaxig attityd, 
slapp inställning till skolarbete och en viss sorts klädstil”.  
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 Också Jonsson (2013a) har deltagit i skolvardagen med skillnaden att hen, som tidigare 

beskrivits, studerat genuskonstruktion bland killar på en högstadieskola. Den språkliga resurs, 

som Jonsson betraktar förortsslang2 som, framträder bland annat genom så kallad stilisering 

(Jonsson 2013b:403–404). Denna stilisering innebär att ungdomarna rör sig mellan olika sätt 

att tala och exempelvis härmar lärare och poliser på en mer standardlik svenska. Förorts-

slangen betraktas vidare som ett kompisspråk inom vilket makt och status förhandlas. Att 

språket är kontextuellt bundet och att ord måste tolkas i sitt sammanhang blir enligt Jonsson 

(2013a) tydligt i användningen av nedsättande tillmälen kompisar emellan. I killarnas 

konstruktion av manlighet urskiljer Jonsson (2013a:126–127) att det är viktigt att framstå som 

sexuellt erfaren, även om det inte stämmer med verkligheten. Man ska också ta avstånd från 

manlig homosexualitet, men däremot inte nödvändigtvis från kriminalitet (Jonsson 

2013a:175–177, Jonsson 2013b:409). Hen (2013a:128–129) ser emellertid att killarnas 

berättelser om sex och kriminalitet skiftar beroende på om de talar med varandra eller med 

hen själv som forskare. 

 Killarna i Jonssons studie (2013a:32) kallar vanligen sig själva för ”blattar” eller 

”svartskallar”, ett bruk som kan tolkas utifrån reappropriation (jfr Lalander & Johansson 

2007:194). Jonsson (2013a:229) ser, utöver övertagandet av nedsättande benämningar, 

exempel på stadsdelsnationalism. Denna stadsdelsnationalism innebär bland annat att en 

medial, negativ bild av förorten utmanas genom mytologisering av det egna området och en 

stark gemenskap (Sernhede 2002:190–193, 2007:13). Jonsson (2013a:92–94) beskriver vidare 

att killar med förortsbakgrund ofta tillskrivs vissa bestämda egenskaper, och blir föremål för 

så kallad stereotypifiering (jfr Lalander & Johansson 2007:178–179, 186). Bland annat har 

deras språkbruk beskrivits som sexistiskt, en beskrivning som enligt Jonsson (2013a:102) 

kommer ur ett selektivt lyssnande. Att killars språk inte ska uppfattas som diametralt 

annorlunda och som en motsats till tjejers språk betonas av hen (s. 135), som med hänvisning 

till Ambjörnsson påpekar att tjejer exempelvis kan använda ett ord som bitch sinsemellan.  

 Ställt i relation till ett mer standardsvenskt språkbruk, i både historisk och nutida kontext, 

blir det också diskutabelt om förortsslangen intar en särställning när det gäller sexistiskt 

språkbruk. Svahn (1999:9) förklarar exempelvis att det finns ett långt större antal nedsättande 

ord för sexuellt utlevande kvinnor än det finns för ”lössläppta” män även utanför förortens 

ungdomsspråk. En diskussion kring sexistiskt språk blir möjligen mer rättvisande om man, 

som Graddol och Swann (1989:95–96, 99), tar hänsyn till alla de diskriminerande strukturer 

                                                
2 Jonsson (2013a) använder begreppet förortssvenska för att beteckna det som här benämns förortsslang.   
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som finns inbyggda i språket. De menar att våra språkliga praktiker genomsyras av en 

föreställning om ”the male as norm”, som på olika sätt drabbar främst kvinnor. 

3.3 Ungdomars interaktion och identitetsskapande 
Engblom (2004) och Kahlin (2008) är två forskare som i sina studier fokuserar på både tjejers 

och killars interaktion. Engblom (2004:20–21) använder uttrycket positionera sig för att 

synliggöra hur deltagarna i hens undersökning förhåller sig till de samtalssituationer som 

studeras. Med bakgrund i dessa förhållningssätt diskuterar hen relevantgörandet av olika 

identiteter. I Engbloms studie (s. 85–87) på en ”multikulturell” gymnasieskola framkommer 

hur etnicitet är något som förhandlas fram i samtal. Att kategorisera sig själv och andra som 

”invandrare” kan ses om en resurs för att skapa samhörighet. Pronomenet vi fungerar i 

samtalen mellan ungdomarna i Engbloms undersökning (s. 83) både inkluderande och 

exkluderande. Uttryck som ”vi invandrare” och ”vi svenskar” kan fungera på vartdera sätt 

beroende på grupptillhörighet. Samtidigt är etniciteten inte den enda utgångspunkten för 

identitetsskapande, utan också identiteter som ungdom, könsidentitet och social klass-

tillhörighet relevantgörs (Engblom 2004:120–121). Engblom (s. 189) visar också att 

ungdomarna ibland gör motstånd mot så kallad etnifiering. Detta motstånd kan uttryckas 

genom frågor och kommentarer som utmanar det någon sagt.  

 Kahlin (2008:28–30) använder begreppet intersektionalitet för att tydliggöra hur olika 

kategoriseringar samverkar i identitetsskapandet. Kategorier bör inte betraktas som fasta 

entiteter och Kahlin betonar, som tidigare nämnts, att också en kategori som generations-

tillhörighet är socialt konstruerad. Hen (s. 25) varnar även för – med hänvisning till Cameron 

– att skillnader grupper och människor emellan riskerar att cementeras om olika kategorier 

inte problematiseras. Genom både könsblandade och uppdelade gruppsamtal med deltagare 

som känner varandra visar Kahlin (s. 40–43, 184–185) hur identiteter förhandlas. I samtalen 

positionerar ungdomarna sig själva som självständiga i relation till sin omgivning. Därigenom 

demonstrerar de sin individualitet, vilket Kahlin tolkar som något eftersträvansvärt bland dem. 

De deltagande ungdomarna använder retoriska och språkliga strategier för detta syfte, och 

med retoriska strategier menar Kahlin (s. 176) ”olika sätt att uttrycka sig som åstadkommer 

något i interaktionen”. På samma vis som Engblom (2004) framhåller Kahlin (2008:176) 

motstånd som en strategi mot generaliseringar kring den egna gruppen. Hen (s. 17) betonar 

även att språk påverkar verkligheten, och att relationer mellan samtalsdeltagare därigenom 

blir förhandlingsbara. 
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4 Metod och material 
Den metod som använts i materialinsamlingen är fokusgruppsamtal, vilken beskrivs i 4.1. 

Analysmaterialet och deltagarna presenteras sedan i 4.2 och i 4.3 förs därefter en diskussion 

kring den valda metoden.   

4.1 Fokusgruppsamtal som metod 
Materialinsamlingen till denna undersökning har skett genom fokusgruppsamtal, en metod 

som Norrby och Nilsson (2015:42–43) beskriver som ett arrangerat möte där frågor diskuteras 

under ledning av en moderator. Den valda metoden syftar till att komma åt deltagarnas tankar 

och åsikter och blir utpräglat kvalitativ. Därmed gör jag inga anspråk på representativitet. 

Enligt Palmér (2015:94–95) bör detta inte betraktas som en brist, då kvalitativa under-

sökningar aldrig kan bli generaliserbara på samma sätt som kvantitativa. Också Bockgård 

(2015:162–163) påpekar detta, men förklarar samtidigt att forskningen har som uppgift att 

förenkla bilden av verkligheten. Hen (s. 172) rekommenderar därför att generalisera ”lagom 

mycket”.   

 Genom kontakt med en lärare på en gymnasieskola i en Stockholmsförort fick jag 

möjlighet att presentera min undersökning i två klasser i årskurs 2 och 3, och samlade då 

endast tjejer. Övergripande syfte angavs och exempel på några diskussionsfrågor 

introducerades. Jag gick också muntligt igenom Forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2013). Dessa fanns sedan även att läsa i den 

intresseanmälan som delades ut (se bilaga 1). Därefter kontaktades de som visat sitt intresse 

via en mobilapp där jag skapat chatgrupper. Kommunikationen gällde primärt planering av 

samtalen. I en av chatgrupperna uppstod dock också spontana diskussioner och några 

deltagare skämtade både med varandra och mig – bland annat om mina förmodat låga 

kunskaper gällande förortsslang. En glidning mellan att vara någon som kom ”utifrån” och 

någon som delvis inlemmades i gruppen uppstod. Palmér (2015:93) menar att kvalitativa 

studier bygger på interaktion mellan forskare och informanter och att forskaren därigenom 

blir en deltagare. I denna undersökning blev jag som ”utifrånkommande” student således en 

deltagare redan på planeringsstadiet. 

 Inför samtalen förbereddes ett antal frågor, vilka berörde förortsslang, förortssvenska och 

tjejers och killars användning av dessa språkliga resurser. Hur tjejer och killar, med 

utgångspunkt i språket, konstruerar kön och vilka förväntningar som kan kopplas till denna 

konstruktion behandlades också (se bilaga 2). Frågorna blev emellertid inte helt styrande, utan 
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det fanns utrymme för följdfrågor och kommentarer. Ett så avslappnat samtal som möjligt 

eftersträvades inom grupperna och samtalen gick också i viss mån sin egen väg. Min roll var 

modererande och jag introducerade olika teman och ställde frågor. I fokusgruppssamtalen 

blev jag därav en deltagare, men då deltagarna inom varje grupp kände varandra var de också 

själva drivande och initierade nya ämnen, lyfte egna frågor och hakade i varandras talturer. 

Hur interaktionen fungerade mellan deltagarna skiljde sig emellertid något mellan de olika 

grupperna. Därför varierade också min grad av deltagande och ”synlighet” mellan de olika 

samtalen. Inget av samtalen stannade dock av. Tvärtom präglades de generellt av ett stort 

engagemang och en öppenhet från deltagarnas sida.   

 De fyra fokusgruppsamtalen genomfördes efter ordinarie skoltid i gymnasieskolans lokaler 

och audioinspelades i sin helhet. Deltagarna fick i början av samtalen själva välja namn för 

anonymisering. De fick också fylla i och underteckna ett formulär och där ange hur länge de 

bott i Sverige, om de bor i någon förort nära skolan, och vilket eller vilka språk som är deras 

förstaspråk, (något flera av de svenskfödda deltagarna hade svårt att direkt ange). För att 

samtalen skulle ”komma igång” spelades sedan tre språkprov upp – två där talet kan 

kategoriseras som förortssvenska och ett med mer utpräglad förortsslang. Språkproven med 

exempel på förortssvenska hämtades i det ena fallet från en hemsida och bestod av en intervju 

med en svensk musikartist. I det andra fallet fick jag tillgång till språkprovet genom min 

handledare. Språkprovet innehållande förortsslang samlade jag själv in genom att arrangera en 

situation där fem gymnasiekillar med förortsbakgrund lämnades ensamma med en diktafon, 

för att därigenom försöka fånga en så avslappnad konversation som möjligt. En kort sekvens 

av samtalet användes sedan i undersökningen. Terminologin skiftade när deltagarna 

diskuterade språket. Några använde begreppet Rinkebysvenska, andra sade slang. Även om 

det inte var min intention anpassade sig flera deltagare till min användning av begreppen 

förortsslang och förortssvenska, utan att nödvändigtvis göra någon distinktion mellan dem. 

Den avsedda innebörden framgick dock av samtalskontexten.   

  Samtalen bearbetades genom att jag först sammanfattade dem. Detta gjorde det möjligt att 

koda innehållet genom tematisering, och underlättade jämförelser mellan samtalen. Teman 

som förortsmiljö, förortsslang, förortssvenska, språklig anpassning, förväntningar på killar 

och tjejer och positionering inom olika identitetskategorier behandlades. För att skapa en så 

god genomskinlighet som möjligt i föreliggande uppsats, och motivera urval och tolkningar 

gjordes sedan valet att presentera analys och resultat tillsammans utifrån ovanstående teman.  

 Vissa delar av samtalen har transkriberats i sin helhet, och en mycket förenklad version av 

Norrbys transkriptionsnyckel (2004:98–99) har använts i arbetet. Emfatiska uttryck, över-
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lappande tal, metakommentarer och osäkra transkriberingar har markerats. Därutöver har två 

egna tillägg till transkriptionsnyckeln gjorts. Det första markerar stiliserat tal och det andra 

markerar inskjutna förklaringar, som kan vara nödvändiga för förståelsen (se bilaga 3). En 

skriftspråksnära ortografi har valts för att öka läsbarheten och rikta fokus mot innehållet. 

Några undantag från skriftspråksnormerna utgörs dock av ord som asså, dom, nånting, nåt, 

sen, sådära, såhära, sånt och va (vara/var). Interpunktionen har, i möjligaste mån, anpassats 

till deltagarnas pauseringar. Om jag varit osäker på betydelsen och stavningen av något 

slangord har jag frågat deltagarna, och deras svar har fått bli normerande. För detta ändamål, 

och för att vid behov kunna ställa förtydligande frågor, har inte de chatgrupper som använts 

raderats förrän vid undersökningens slut. 

4.2 Analysmaterial och deltagare 
Analysmaterialet samlades, som framgått ovan, in genom fyra fokusgruppssamtal med 15 

deltagare från årskurs 2 och 3 på gymnasiet. Den sammanlagda inspelningstiden för 

fokusgruppsamtalen uppgår till 3 timmar och 48 minuter. Samtal 1 pågick i 51 minuter, 

samtal 2 i 60 minuter, samtal 3 i 57 minuter och samtal 4 slutligen i 60 minuter.   

 Fokusgrupperna formerades genom ett så kallat omdömesurval som utgick från kriterierna 

tjej, ungdom och förortsbakgrund (se Chambers 1995:38–39, Sundgren 2004:19–20). 

Grupperna bestod därav av tjejer mellan 17 och 19 år från en gymnasieskola i en Stockholms-

förort. En av deltagarna berättade att hen tidigare har bott i en kommun en längre bit från 

Stockholm, medan övriga inte har bott någon annanstans i landet utan endast i olika förorter i 

närheten av skolan. Tio av deltagarna är födda och uppvuxna i Sverige. Övriga fem har 

invandrat mellan ett och 16 års ålder. Invandringsålder är inte något som vidare kommer 

behandlas i undersökningen, men då deltagarna diskuterar svenska språket kan det ändå vara 

relevant att ha en uppfattning om hur länge de generellt varit i kontakt med det. De språk som 

talas i deltagarnas hem utöver svenska är i fallande ordning somaliska, arabiska, bosniska, 

kurdiska, persiska och turkiska. 

 Undersökningens deltagare är fördelade på tre olika nationella gymnasieprogram. 

Representationen av ett specifikt teoretiskt program dominerar tydligt, då 13 deltagare 

studerar där. Anledningen till denna dominans är att det var i klasser på detta program som jag 

gavs möjlighet att presentera undersökningen. Fokusgrupp 1 bestod av deltagare från både 

årskurs 2 och 3, spridda på tre olika program. Grupp 2 utgjordes av deltagare från samma 

program och klass i endast årskurs 2. Grupp 3 och 4 utgjordes likaså av deltagare från samma 
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program och klass, men från årskurs 3. I fokusgrupp 3 ingick tre deltagare, och i övriga 

grupper fyra (se tabell 1). Deltagarna inom varje grupp kände varandra och några deltagare 

nämnde att de också umgås utanför skoltid.  

Tabell 1. Undersökningens deltagare fördelade på fokusgrupp, gymnasieprogram och årskurs 

Namn 
(anonymiserat) 

Grupp Gymnasieprogram Årskurs 

Aliya 1 teoretiskt 2 
Halleky 1 praktiskt 3 
Khadro 1 teoretiskt (annat) 3 
Mona 1 teoretiskt 2 
Aisha 2 teoretiskt 2 
Hanna 2 teoretiskt 2 
Paula 2 teoretiskt 2 
Tala 2 teoretiskt 2 
Fardowsa 3 teoretiskt 3 
Khadidja 3 teoretiskt 3 
Khloé 3 teoretiskt 3 
Habiba 4 teoretiskt 3 
Hayat 4 teoretiskt 3 
Sara 4 teoretiskt 3 
Sundis 4 teoretiskt 3 
 

4.3 Diskussion av metoden 
Labov (1972:256–257) använder uttrycket observer´s paradox för att synliggöra forskares 

påverkan på informanter. Enligt hen önskar en sociolingvist fånga det tal som produceras när 

människor inte observeras, vari själva paradoxen ligger. För att minska forskarens påverkan 

har Labov valt att studera gruppers tal i stället för enskilda personers. Till skillnad från Labov 

bedriver inte jag någon produktionsstudie, men också innehållet i samtal kan påverkas och 

min närvaro kan inverka på vad deltagarna väljer att säga och inte. Som en icke-rasifierad 

person – som visserligen bor i en förort men inte är uppvuxen där3 – och som lärare på en 

annan gymnasieskola blir jag någon som kommer ”utifrån” i flera bemärkelser. Att deltagarna 

ingår i grupper där de känner varandra och vistas i sin bekanta skolmiljö kan möjligen dämpa 

min inverkan något. Friðriksson (2015:57–58) lyfter emellertid att det kan finnas olika 

maktförhållanden mellan samtalsdeltagare som känner varandra, vilket är ännu en aspekt att 

förhålla sig till i denna undersökning.  

                                                
3 Att jag bor i en förort framkom först efter det sista fokusgruppssamtalet när diktafonen stängts av, och väckte 
därav inga frågor och diskussioner förrän efter att samtalet avslutats.  
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 Ett konstruktivistiskt perspektiv kan anses kollidera med det faktum att kategorin kön utgör 

ett grundläggande urvalskriterium för deltagande i denna undersökning. Denna kategori 

omfattar deltagarna och även mig, då andra läser mig som kvinna. Utan denna läsning från 

deltagarnas sida tror jag inte att jag skulle ha fått in just det material som behandlas i denna 

uppsats. Deltagarna skulle troligtvis ha diskuterat frågor om språk också med någon som de 

läser som man, men kanske inte på samma sätt berört relationer och maktförhållanden mellan 

tjejer och killar. De hade kanske inte heller varit lika öppna kring den sexualisering som kan 

möta unga tjejer. Att jag läses som kvinna kan således ha haft betydande inflytande över 

undersökningen, något som inte nödvändigtvis behöver ses som negativt (se Palmér 2015:93). 

Däremot behöver det, för transparensens skull, nämnas här. 

 Kahlin (2008:58) diskuterar vilken grupp som deltagare i fokusgruppsamtal representerar. 

Deltagarna i denna undersökning har av mig tillskrivits vissa bestämda kategorier. Samtidigt 

är det viktigt att jag är öppen för att dessa på förhand utvalda kategorier kan omförhandlas. 

Bucholtz begrepp strategisk essentialism (2003:400–401, 408) skapar, som ovan nämnts, 

möjligheter att resonera kring olika kategorier utan att låsa fast dessa. Genom att använda 

detta begrepp går det således att undvika en eventuell kollision mellan ett konstruktivistiskt 

perspektiv och de färdiga kategorier som denna undersökning vilar på. Camerons skillnads-

hypotes (1992:63) kan visserligen också anses vara aktuell, men denna hypotes fungerar i 

sådana fall endast som ett arbetsredskap och utgör inte något slutmål. 

 

5 Analys och resultat 
I denna analys- och resultatdel behandlas deltagarnas generella beskrivningar av förortsslang 

och förortssvenska i 5.1, och i 5.1.1 deras beskrivningar av sitt eget tal. I 5.1.2  redogör jag för 

deras inställning till de sätt att tala som kan kopplas till förorten, och i 5.1.3 ligger fokus på 

språklig socialisation. Därefter följer en beskrivning av hur deltagarna förhåller sig till sin 

hemförort i 5.2. Under rubrik 5.3 presenteras sedan deras resonemang kring vem som ”äger” 

förortsslangen. I 5.4 behandlas slutligen hur deltagarna relevantgör olika identitetskategorier 

och språkets betydelse i dessa processer. Föreställningar kring kön lyfts fram under samtliga 

rubriker, då dessa genomsyrar hela materialet.  
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5.1 Förortslang och förortssvenska 
”Det där är förorten”, konstaterar Mona efter att vi har lyssnat på ett sju sekunder långt språk-

prov. Deltagarna i samtliga fokusgrupper skrattar när de hör den kille som pratar och tar 

snabbt ut slangord som ey lyssna, brorsan, shono4 och walla5. Ey lyssna är ”en typisk fras” 

enligt Fardowsa. Den används för att påkalla andras uppmärksamhet. Khloé konstaterar i sin 

tur att uttrycket har en förstärkande effekt och säger ”*ey lyssna, abou6*, det är seriöst”. 

Förekomsten av diskurspartikeln asså uppfattar också alla som typisk för förortsslang. 

Samtliga fokusgruppsdeltagare utom en är därutöver säkra på att killen kommer från någon av 

deras närförorter, vilket inte stämmer. De menar att killen talar en grov slang, något som 

anses vara kännetecknande för deras eget område. Förortsslangen i olika Stockholmsförorter 

beskrivs dock som ömsesidigt förståelig. Sundis betonar dessutom att den kille som pratar i 

språkprovet gör sig förstådd inom den krets hen befinner sig. Detta märks enligt Sundis på att 

det i inspelningen är ett antal personer som skrattar direkt efter killens uttalande. 

Kommunikationen i språkprovet beskrivs vidare som avslappnad. Det framhålls att den sker 

mellan kompisar och att prata på det sätt killen gör utanför kompiskretsen beskrivs som 

otänkbart.  

 Spekulationer kring hur och varför förortsslangen har uppkommit förs och några olika 

teorier presenteras. En av dessa är att grupper bestående av killar med olika förstaspråk känt 

ett behov av att ha tillgång till ord som andra inte förstår. Några deltagare lyfter vidare idén 

att det kan handla om att ha kodord som inte polisen behärskar. Det betonas också att slangen 

är ett ungdomsspråk och att ungdomar inte alltid vill att vuxna förstår dem. Halleky fram-

håller till exempel att hen använder slang som en strategi för att hens mamma inte alltid ska 

förstå när Halleky pratar i telefonen med kompisar. Pragmatiska aspekter av förortsslangen 

framkommer således när dess uppkomst motiveras av ett behov av ett hemligt språk.    

  I två andra språkprov som grupperna lyssnar på beskrivs talet som mer formellt på grund 

av att det inte förekommer några slangord. Samtalssituationen är annorlunda jämfört med 

ovan behandlade exempel, då kommunikationen inte sker mellan kompisar. Talarna deltar i 

stället i olika intervjusituationer. Enligt deltagarna hör man dock fortfarande att talarna har 

förortsbakgrund genom deras uttal och sätt att betona orden. Habiba beskriver den första av de 

två talarna som ”en invandrare med bra svenska som pratar utförligt liksom”. Paula förklarar 

                                                
4 Shono fungerar som en synonym till kille. 
5 Den ursprungliga betydelsen av ordet walla är ”på Gud” eller ”jag lovar (på Gud)” (Lindbäck & Sernhede 
2010:133). Deltagarna förklarar dock att det inom förortsslangen allmänt används för att understryka något.  
6 Abou fungerar, enligt deltagarna, som ett förstärkningsord. * står för stiliserat tal (se transkriptionsnyckel i 
bilaga 3). 
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att ”det låter, förort blandat med riktig svenska” och Hanna fyller i med att ”han försöker 

prata såhär ren svenska men man märker”. En skillnad mellan de två språkproven, där talet i 

båda fall kan kategoriseras som förortssvenska, är att talarna har olika (biologiska) kön. 

Denna skillnad ger spontant upphov till jämförelser. Några grupper bedömer provet där en tjej 

pratar – en tjej som några känner igen på grund av hens framgångar inom svensk hiphop – 

som ett exempel på en mer formell svenska. Aisha säger exempelvis ”hon använder såhär 

svåra ord och det får henne att låta svensk”. Alla är dock inte överens, utan vissa menar att 

tjejens formuleringsförmåga brister och att hens svenska är ”sämre” än killens. Samtliga 

deltagare är dock ense när de diskuterar tjejens röstläge som beskrivs som mörkt och grovt. 

Jag frågar om det förekommer att tjejer med förortsbakgrund pratar i ett mörkare röstläge. 

Sara svarar då direkt ”i orten ja. Jättevanligt. Det är tjejer som pratar som män i orten, som 

män”. Samtalen kring de tre språkproven visar sammanfattningsvis att deltagarna, trots 

skillnader språkproven emellan, snabbt placerar samtliga talare i en förortskontext.  

5.1.1 Deltagarnas beskrivningar av sitt eget tal 

Deltagarna säger att deras användning av slang framför allt ligger på ordnivå. Samtidigt hör 

jag, vilket också framgår av vissa citat, exempel på omvänd ordföljd. En staccatoliknande 

prosodi hörs likaså. De uppvisar således flera av de språkliga drag som associeras med 

förortsslang. Ingen av dem kommenterar de grammatiska dragen men i några samtal – främst i 

anslutning till diskussioner kring språkproven – reflekterar de över sitt eget och andras uttal. 

Sara beskriver exempelvis att andra uppfattar hens tal som ”svenskt”. Detta bekräftas av 

gruppen som verkar betrakta Saras sätt att tala som något eftersträvansvärt. Sundis säger dock 

att ”hon [Sara] har sitt r”, och uttalar språkljudet på ett kraftfullt sätt och drar ut lite på det.  

Sundis pekar därmed på att en fonologisk variant – som hen uppfattar som typiskt för förorten 

– också finns i Saras tal.  

 Flera av deltagarna som har bott i Sverige i hela sitt liv säger vidare att de ”bryter på 

svenska”. De förklarar att anledningen till detta är att de inte har umgåtts med ”svenskar”. 

Aisha säger dock att ”det är inte en brytning asså men man märker ju på dig att du pratar 

förortssvenska. Det skiljer sig ju från vanlig svenska”. Aisha använder här pronomenet dig, 

men jag tolkar inte detta som att hen riktar sig direkt till någon av de andra i gruppen. I stället 

fungerar detta dig som ett retoriskt grepp, vilket också förekommer på flera andra ställen i 

materialet. Med ”vanlig svenska” avses en mer standardlik ”obruten svenska”. Det finns flera 

exempel på hur deltagarna beskriver att deras egen svenska skulle vara ”bättre” och ”mer 

utvecklad” om de hade haft möjligt att gå i samma klass som ”svenskar”. Khadidja är en av få 
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deltagare som tidigare gått i en skola där majoriteten av eleverna haft ”svensk” bakgrund. På 

grund av det anses hen ha lättare för att anpassa sig till språket utanför förorten, och Khloé 

framhåller detta som positivt för Khadidjas framtid. Khadidja poängterar samtidigt att också 

Khloé har en stark förmåga när det gäller att anpassa sitt språk i en formellare situation. Ett 

exempel på detta är hur Khloé talat vid ett tillfälle då hen ringde till Statistiska centralbyrån 

för att få information till sitt gymnasiearbete.  

 Khadidja: hennes röst och hennes asså ordval blev asså nåt helt annat 
 Khloé: faktiskt, när jag va på mötet förra fredagen med flera såhär viktiga 

Khadidja: rektorer 
 Khloé: ah rektorer. Jag började använda ord jag inte ens visste att jag kunde. *Vill ni göra 

anspråk kring detta?* SKRATT    

 
Sekvensen syftar alltså på två olika tillfällen då Khloé på anpassat sitt språk. Utifrån 

Khadidjas och Khloés beskrivning framstår dessa exempel på språklig anpassning som 

ändamålsenliga och väl utförda. 

 Under ett av samtalen utbrister Hayat ”asså jag vill inte ens prata det här språket!” och 

syftar då på förortsslangen. Hens önskan om att inte prata slang visar att hen, trots sin 

aversion, i någon mån ändå gör det. Ingen av deltagarna uppger dock att de pratar förortsslang 

i någon större utsträckning. Utöver Hayat är det flera som förklarar att de helst låter bli, då det 

kan uppfattas som bland annat ”fult” och ”obildat”, särskilt hos en tjej. Mona förklarar att en 

tjej som pratar slang kan ses som ”för ghetto”. Ett helhetsperspektiv – som verkar rymma 

både språkbruk och generellt beteende – intas av Aliya. Hen förklarar att ”samhället förväntar 

sig mer av oss [tjejer]”.  

 Deltagarna tar dock inte totalt avstånd från slangen, och en av dem som åtminstone delvis 

bortser från de negativa konnotationer slangen anses ha är Sundis. Enligt både hen själv och 

övriga deltagare i gruppen använder hen förortsslang, vilket diskuteras i nedanstående 

sekvenser.  

Hayat: hon [Sundis] brukar använda 
Sundis: ah 
Habiba: *(värsta) gääri7* SKRATT 

Lite senare i samtalet formulerar också Sundis något som liknar en bekännelse. 

Sundis: sanningen på mitt papper så pratar jag, asså jag får in många 
Sara:           [Sundis är nummer uno här!] 
Sundis: jag får in många ren slang 
Hayat: jag är lite grov eh, jag bara *ey driver du med mig?* Jag är lite högljudd av mig, det är  
 sant. Vi tar i riktigt i våra ord och allt det hära   

                                                
7 Ordet gääri fungerar som synonym till tjej. 
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Sara förstärker här bilden av att Sundis är den som talar mest slang, medan Hayat bidrar till 

samtalet genom att lägga ner rösten och rikta sig till en tänkt samtalspartner utanför rummet. 

På så vis ansluter sig också hen till förortens gruppspråk. Deltagarna uttrycker dock, som 

tidigare sagts, att de inte är odelat positiva till förortsslangen. De säger också att den inte 

direkt är någonting att vara stolt över, men ansluter sig ändå till den talgemenskap som utgörs 

av ungdomar i förorten. Genom samtalen framträder således en ambivalent hållning både 

gällande förortsslangen i stort och den egna användningen.  

 De allra flesta menar att det hörs att de har förortsbakgrund om de beger sig utanför sitt 

område. Några menar att detta inte spelar någon större roll så länge de inte bosätter sig i ett 

område där majoritetsbefolkningen utgörs av ”svenskar”. Aliya tar området Djursholm som 

exempel och en resa eller flytt dit skulle kunna innebära att man blev stämplad och försvåra 

möjligheten att skapa kontakter. Deltagarnas berättelser visar att de inte kan lägga bort 

förortssvenskan på samma sätt som förortsslangen och att detta kan upplevas som ett hinder. 

Khadidja förklarar till exempel att ”du måste kämpa fett” för att inte riskera att bli stämplad, 

och visar därmed att förortssvenskan inte enkelt går att arbeta bort. I hens kommentar får 

pronomenet du – denna gång i subjektsform – återigen en retorisk funktion. Andra deltagare 

påpekar emellertid att förortssvenskan inte nödvändigtvis måste begränsa dem, och att den 

som pratar som i de språkprov som saknar slang kan få ett arbete utanför förorten.       

5.1.2 Förortsslangen – en tillgång eller en brist? 

Den ambivalens som uttrycks kring förortsslangen rymmer en syn på slangen som å ena sidan 

en språklig tillgång, å andra sidan en språklig brist. En positiv aspekt av förortsslangen, som 

alla framhåller, är att den bygger en gemenskap. Deltagarna uttrycker emellertid att de 

samtidigt kan känna sig exkluderade på grund av sitt sätt att prata. När förortsslangen sätts i 

relation till standardsvenska blir ett bristperspektiv synligt, och samtalen innehåller flera 

diskussioner kring anpassning till standardiserade talspråksnormer. ”Om du har en slang dom 

ser ner på dig, därför kan man bete sig annorlunda inför folk. Mer försvenskade människor”, 

förklarar Sara. Habiba och Hayat uttrycker dock att det kan finnas en nyfikenhet inför 

förortsslangen hos personer utanför förorten, och att de ibland får frågor om vad något 

slangord betyder.  

 Förekomsten av uttryck som ”bättre svenska”, ”renare svenska” och ”riktig svenska” – 

som alla är beskrivningar av en mer standardlik svenska – visar vidare hur deltagarna skattar 

förortsslang i relation till svenskan utanför förorten. Fardowsa och Khadidja påpekar att man 

inte uttalar ord ”korrekt” om man bor i förorten. I den svenska som talas utanför har man, 
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enligt dem, ett skriftspråksnära uttal, vilket de exemplifierar genom att säga alltså i stället för 

asså. Fardowsa sticker emellertid ut genom att säga att slangen ”utvecklar svenska språket, 

det kommer mer ord” och tillskriver därigenom slangen betydelse för svenskan i stort. En 

kontrasterande position intas däremot av Khadro som säger ”jag tycker, när man pratar slang 

man har brist på svenska ord så man kommer på egna”. Mona bemöter emellertid Khadros 

ställningstagande och förklarar att det finns många ”som kan svenskan bra” som ändå pratar 

slang.  

 I samtliga samtal berörs språkliga förväntningar i samband med framtida universitets-

studier och anställningsintervjuer. Sara för en skämtsam dialog med sig själv och säger något 

för alla självklart. ”Där [på en anställningsintervju] kan du inte *varför vill du ha jobbet?* 

*Det är paraknas8* Så där kan du inte säga”. Flera menar att de kommer att anpassa sig 

automatiskt och att de inte tänker på att de ändrar sitt språk utanför förorten. Andra förmedlar 

en osäkerhet, såsom Khloé som säger ”jag måste anpassa mig och tänka till innan jag säger 

nånting så det inte blir såhär, för mycket brytning”. Att anpassning kräver viss ansträngning 

visar också Paula som berättar att ”jag har tre ord som asså jag är fast på, walla, jani9, asså. 

Och det hära det går aldrig bort från min mun”. Hanna som har ett extrajobb utanför förorten 

förklarar i anslutning till Paulas kommentar att hen aldrig använder slangord på arbetet. Hen 

tillägger dock ”men ibland har jag råkat men jag skäms, jag skämdes”. Slangen framstår då 

som stigmatiserande i majoritetssamhället. Samtidigt uttrycker Hanna att betydelsen av 

förortsslangen överskattas och att ”folk gör det till en stor grej fast det inte är det”. Deltagarna 

i samtliga grupper betraktar också slangen som något man växer ifrån. Denna inställning till 

slangen framkommer i en kort ordväxling mellan Halleky och Aliya. 

Halleky: när man är gammal då vill man ha en mer komplicerat språk tycker jag 
Aliya: mer formell svenska 
Halleky: ah precis 

Andra situationer där man gärna undviker att prata förortsslang är på tunnelbanan och i 

Stockholms innerstad. Där upplever deltagarna att de kan få oönskad uppmärksamhet om det 

hörs att de är från förorten. De uttrycker att det språk som de dagligen omges av, och till viss 

del själva använder, inte duger i ett större sammanhang. Slangen upplevs således som något 

som kan ligga dem i fatet om de inte klarar av att lägga ifrån sig den. Den språkliga 

                                                
8 Förledet para är slangord för pengar och efterledet knas visar att det finns någon typ av problem.  
9 Ordet jani är, enligt deltagarna i en av fokusgrupperna, hämtat från arabiska. Det fungerar som en 
diskurspartikel motsvarande ordet typ. 
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anpassningen handlar sammanfattningsvis om att bli respekterad av majoritetssamhället och 

att kunna nå framgångar i arbete och studier.  

 Inom förortens geografiska gränser beskrivs förortsslangen däremot främst i positiva 

termer. Inom denna miljö framstår den som en språklig resurs som också kan utgöra 

symboliskt kapital (se Eliaso Magnusson 2015:11–13). Deltagarna menar dessutom att 

ungdomar kan behärska slangen på olika nivåer. Detta framkommer bland annat genom att de 

flesta deltagarna inte anser sig vara ”bra” på att prata förortsslang. Habiba kommenterar att 

hen inte pratar slang på ”ett avancerat sätt” utan endast använder vissa ord, något som också 

gäller för övriga gruppmedlemmar. Det framkommer också av samtalen att unga som besitter 

kunskaper i gruppspråket kan bedöma andras språkfärdigheter. Att man kan bedöma sin egen 

och andras språkbehärskning visar att förortsslangen utgör en språklig kompetens. Även om 

deltagarna inte har en odelat positiv inställning till slang menar de att det är viktigt att förstå 

vad andra säger. Denna inställning framställer, liksom exemplen ovan, förortsslangen som en 

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

 Den språkligt något tillbakahållna stil deltagarna säger sig anta när de befinner sig utanför 

förorten skiljer sig emellertid mot det sätt deltagarna pratar på tillsammans med andra 

”förortstjejer”. ”Jag känner mig cool”, säger Paula och syftar på de tillfällen hen pratar 

förortsslang, ett uttalande som väcker skratt. Det händer således något i känsla och attityd när 

hen pratar slang. Andra deltagare uttrycker att de känner sig som ”sig själva” när de pratar 

slang, vilket visar att slangen har potential att påverka deltagarnas självuppfattning och 

identitet för en kortare eller längre stund (se vidare 5.4). 

5.1.3 Språklig socialisation 

I samtalen framkommer olika betraktelsesätt där deltagarna förmedlar både ett konstruktiv-

istiskt och ett mer essentialistiskt perspektiv. Förortsslangen framställs som en färdighet som 

förvärvas, men också som given och självklar. Habiba ger exempel på det senare perspektivet, 

och säger att slangen ”är nånting man föds med”. Detta kontrasterar emellertid mot ett tidigare 

uttalande, där hen beskrivit att slangen ”förs vidare” från äldre till yngre killar och att den då 

också utvecklas. Hen förmedlar här att killar har en betydande roll för slangens utveckling, 

något som senare diskuteras och problematiseras ytterligare i samtalet (se 5.3). Utöver Habiba 

är det flera andra deltagare som beskriver slangen utifrån dessa två olika perspektiv. Enligt 

dem pratar man mer förortsslang om man är väl integrerad i och stolt över sin förort, vilket 

visar på att användningen av förortsslang är socialt motiverad. Hayat, Sundis och Sara 

förklarar vidare att olika invandrarspråk har betydelse för förortsslangen och främst för 
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ordförrådet. ”Det är nånting som vi invandrare har i vårt hemspråk, i vårt modersmål. Det är 

som att vi rappar”, säger Sara. Hen syftar här kanske på den språkmelodi som ett staccatoartat 

uttal ger och berör även förortsslangens förankring inom svensk hiphop. 

 På frågan om lärare förstår förortsslang svarar deltagarna i samtliga fokusgrupper att vissa 

av dem gör det. Dessa lärare är vanligen relativt unga och har jobbat länge i förorten och 

därigenom lärt sig flera slangord. Lärare verkar, utifrån deltagarnas beskrivning, använda 

slangord för att socialisera med eleverna och det nämns också att det kan vara bra för lärare 

att förstå vissa ord som refererar till oönskade aktiviteter. Här blir det tydligt att förorts-

slangen är något som kan läras in, åtminstone delvis. Khadro är den deltagare som flyttat från 

en annan kommun till den Stockholmsförort hen nu bor i. Hen berättar om flytten och hur det 

var att möta slangen, och förmedlar att hen erövrat den genom ett informellt lärande. Flera 

deltagare betonar dock att slangen ska komma ”naturligt” och att det blir löjligt om någon 

anstränger sig. Khadro verkar dock – främst på grund av sin unga ålder och utländska 

bakgrund – ha inlemmats i talgemenskapen. Personer som är uppvuxna utanför förorten, och 

allra särskilt vuxna personer, anses annars inte kunna lära sig förortsslang fullt ut. Några 

rekommenderar därför mig som utifrånkommande vuxen att inte försöka, men förhör mig 

ändå på förortsslangens glosor och kartlägger min förståelse.  

5.2 Ambivalens inför den omgivande miljön 
Förorten eller ”orten”, som många deltagare väljer att kalla sitt närområde, beskrivs först och 

främst med ord som ”trygghet” och ”gemenskap”. En av fokusgrupperna tar emellertid tydligt 

avstånd från förkortningen ”orten” som de menar ger ett intryck av en överdriven, närmast 

pålagd stolthet och en kaxig attityd. Ett tvådelat vi och dom-tänkande synliggörs i deltagarnas 

beskrivningar, där ”invandrare” ställs mot ”svenskar” och tjejer mot killar. Förorten anses 

vara en plats för ”invandrare” (vi), och områdena utanför befolkas av ”svenskar” (dom).  

 Sundis uttrycker en positiv inställning till sin hemförort, som utgår från denna vi-känsla. 

Hen förklarar att ”man känner kärlek, man känner värme, man känner att det är dina 

människor som bor där”. Alla grupper uttrycker också att det alltid finns någon i närheten som 

ställer upp. Aliya skämtar och säger med mörkare röst än vanligt ”*man har hela orten bakom 

sig*”, varpå de andra skrattar. Också förortens klassiska miljonprogramsexteriör i form av 

betong och höghus kommenteras. Paraboler beskrivs dock som ett förortsattribut som blivit 

ovanligare på grund av att de allra flesta har internetuppkoppling i sina hem i dag.   
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 Den trygghet som deltagarna känner inom sin hemförort baseras i vissa fall på åtskillnaden 

mellan ”invandrare” och ”svenskar”. När några deltagare, som alla bär hijab, berättar hur de 

mötts av glåpord och huvudskakningar i Stockholms innerstad framstår förorten som en 

fristad. Två deltagare tar också upp Sverigedemokraternas framgångar. Någon menar att när 

så pass många ”svenskar” röstar på Sverigedemokraterna är det lätt att tänka att nästan alla 

”svenskar” gör det. ”Såsom dom har fördomar om oss har vi fördomar om dom” förklarar 

Tala, som menar att ”svenskars” fördomar mot människor i förorten skapar motreaktioner.  

 Efter en inledande kärleksförklaringar till förorten framförs dock mer negativa aspekter. 

Kriminalitet och droger tas upp – inslag som beskrivs som förortens baksida. Det som verkar 

skapa störst otrygghet i tjejernas vardag är de killgäng som hänger i centrum utanför tunnel-

banan. I många fall när pronomenet dom förekommer i materialet syftar det på killar som 

grupp, och mer specifikt på killgängen i förortens centrum. Den andra delen i vi och dom-

tänkandet utgår härmed från kategorin kön i stället för etnicitet/förortsbakgrund. Tänkandet 

synliggörs i samtal om de killgäng som beskrivs dominera det offentliga rummet och även ”ta 

över” fritidsgårdar. En samstämmig bild av ett socialt och spatialt isärhållande framträder 

härigenom i deltagarnas berättelser (se Hirdman 2001:65–68).  

 Halleky säger skämtsamt att de killar som intar förortens centrum har ”en heltidsjobb typ” 

som består i att hänga på offentliga platser. Några deltagare förklarar att dessa unga killar 

”vaktar orten”, ett självpåtaget uppdrag som verkar gå ut på att hålla uppsikt och se vilka 

personer som rör sig i området. Dessa killgäng kan få tjejer att ta omvägar och situationen 

skapar en stark medvetenhet om hur tjejerna rör sig, hur de uppfattas och vad som i 

förlängningen kan sägas om dem. Det gäller att iaktta diskretion och deltagarna i samtliga 

grupper förklarar att den tjej som inte gör det i värsta fall riskerar att få en orre-stämpel10. 

Ingen uttrycker dock att killarna i sammanslutningarna tilltalar dem direkt, utan upplevelsen 

av otrygghet verkar ligga i att de blir bedömda på distans och eventuella konsekvenser av 

detta. Sara och Hayat ger en skämtsam beskrivning av dessa killgäng, men förmedlar 

samtidigt hur de påverkar dem. 

Sara: dom är som en armé redo att attackera! 
Hayat: paparazzi, såhär, alla kollar. Det är den här gå rätt, gå snabbt och titta ner 

Att skämta om situationen, likt Sara och Hayat gör, blir ett sätt att utöva egenmakt och 

tjejerna i samtliga grupper ironiserar över ”ortenkillar” i den enkönade samtalssituation som 

råder. De fokusgruppsdeltagare som är uppvuxna i samma förort som de nu bor i – och 

                                                
10 Ordet orre har enligt deltagarna samma nedsättande betydelse och användningsområde som ordet hora. 
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beskriver sig som integrerade i det sociala livet – uttrycker dock inte samma rädsla som 

inflyttade deltagare gör. Om andra ungdomar exempelvis känner ens syskon synes risken för 

ryktesspridning och förtal vara lägre.  

  Jag tar upp att en del av de saker deltagarna nämner om förorten överensstämmer med 

fördomar som människor utifrån kan ha mot deras område. Khloé säger då ”dock har vi bara 

målat upp det negativa med förorten. Det finns positiva grejer också”. Dessa positiva grejer 

syns emellertid sällan i media, menar flera grupper. Khadidja konstaterar exempelvis att 

”media gillar att smutskasta skitmycket”. Denna smutskastning anses leda till att förorten 

framstår som en farlig plats som människor utifrån blir rädda för. Detta bekräftas av Aisha 

och Hanna som båda ger exempel på hur människor utanför förorten, med såväl ”svensk” som 

”utländsk” bakgrund, reagerat negativt när de berättat var de bor. Denna typ av reaktioner 

kan, enligt flera deltagare, vara en bidragande orsak till att vissa personer som bor i områdena 

kring skolan väljer att uppge sin postort när de berättar var de bor. Orsaken till denna strategi 

är att postorten också är namnet på en ”finare” förort där fler ”svenskar” bor. Att undvika 

reaktioner genom att förneka var man egentligen bor uppskattas emellertid inte av deltagarna. 

Halleky riktar sig till den som använder denna strategi och säger skämtsamt ”*du kan lika 

gärna flytta*”. Också här är det fråga om ett generiskt du som får en retorisk effekt. En möjlig 

förklaring av deltagarnas tämligen starka reaktioner mot ”postortsstrategin” är att de bär på en 

känsla av stolthet och inte är beredda att förneka sin förortsbakgrund för att vinna acceptans i 

majoritetssamhället.        

5.3 Vem ”äger” förortsslangen?  
Ett dubbelt vi och dom-perspektiv – där tjejer ställs mot killar och ”svenskar” ställs mot 

”invandrare” – framträder även i samtalen om vilka som har självklar tillgång till förorts-

slangen. Frågan om vem som ”äger” förortsslangen hamnar i fokus och de allra flesta 

deltagares svar är, åtminstone initialt, tämligen entydigt. Det är killar, företrädesvis de killar 

som hänger i centrum, som är språkliga initiativtagare och förnyare. Det är också de som 

förväntas använda förortsslang i störst utsträckning. De lever så att säga ”på gatan” och anses 

vara i störst behov av ett kodspråk. Khloé uttrycker sig metaforiskt och säger att ”orten har 

sina tidtabeller”. Hen syftar här på hur killar tillåts dominera det offentliga rummet och att 

tjejer inte bör röra sig ute om kvällarna. Att de deltagande tjejerna skulle ställa sig utanför 

tunnelbaneuppgången ses som otänkbart och komiskt. Halleky lyfter dock idén ”om vi tjejer 

hänger ute mer vi kommer komma på slangen”, och får övriga gruppmedlemmar att skratta. 
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  Jag refererar till det Ebba Witt-Brattström (Dagens nyheter 2006-04-18) tidigare sagt om 

att förortsslangen (eller Rinkebysvenskan) är ett killspråk, och frågar deltagarna hur de 

reagerar på hens uttalande. Först håller någon med, men snart startar en kritisk ordväxling. 

 Hayat: asså det är mer killarna som pratar det. Asså jag håller med henne lite lätt asså 
 Sundis: tjejerna har bara råkat komma in i det 

 Habiba: du kan inte ge det namnet killspråk. Som den här tjejen [i ett av språkproven] hon får 
prata hur hon vill, hon är kvinna. Det är inte såhär direkt ett killspråk men det är ett 
killdominerande språk 

 Sundis: varför ska man reagera på en kvinna? Varför ska man inte reagera på männen? 
 Sara: sant 

I ovanstående samtalssekvens är alla deltagare i en av grupperna involverade och går från att 

beskriva förortsslangen som delvis ett killspråk till att ta avstånd från denna benämning. 

Också Hayat modifierar senare sitt något garderande ställningstagande. En av de andra 

grupperna är ännu snabbare med att avfärda Witt-Brattströms påstående, vilket syns i 

nedanstående sekvens som inleder denna grupps diskussion om killspråk. 

 Khadidja: det är fifty-fifty 
 Khloé:  [Ah] 

 Fardowsa: om man säger sho bre är bara för killar. Nej. Använder jag det här är jag en kille då? Nej 

Witt-Brattströms tes avfärdas således, i alla fall till betydande del, men även om tjejerna anser 

sig ha tillgång till språket är det ändå killarna i centrum som framstår som primära ”ägare”. 

Sundis säger exempelvis ”jag tror inte att det är rimligt att en tjej kommer på ett ord man 

använder”. Några deltagare berättar dock att de har kommit på ord genom inlån från sina 

förstaspråk. Ordet binti, som på arabiska betyder ”min dotter”, har införts av Paula, Tala och 

Hanna. De använder det för att uttrycka vänskap. Sara har också lånat in det turkiska ordet 

onelen, vars innebörd förklaras något vagt och ordet sägs inte direkt betyda någonting. Dessa 

två exempel är de enda som förekommer i materialet och det verkar som om orden används i 

en begränsad krets. Exemplen synliggör likväl att det finns möjlighet för tjejer att utöka 

förortsslangens ordförråd. Även om deltagarna generellt inte betraktar sig som språkliga 

innovatörer berättar de att de ändå är delaktiga i spridandet av förortsslang. De förklarar att 

många ord sprids via sociala medier, framför allt via hashtags11 på Instagram. Deltagarna 

beskriver att de själva är aktiva på det sociala mediet och därigenom deltar i spridningen av 

förortsslangens lexikon. 

                                                
11 En hashtag innehåller en kort, skriftlig information som länkar samman olika användares bildinlägg inom det 
sociala mediet. 
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 När slangens mer generella förankring i förorten diskuteras sker en förskjutning, och en vi-

känsla uppstår även över könsgränserna. Här blir det i stället ”invandrarungdomar” som grupp 

som ”äger” slangen. ”Ägandet” blir synligt i diskussioner kring huruvida det är önskvärt att 

”svenska” ungdomar utanför förorten anammar förortsslangen. Habiba berättar om en kompis 

som går i en annan skola. På denna skola finns det exempel på ”svenskar” som vill ingå i 

kompisgäng som består av ”invandrarungdomar” och därför tar till sig förortsslangen. 

Deltagarna uttrycker att detta är konstigt och även lite töntigt. Kommentarer om att dessa 

”svenska” ungdomar ”kan bättre” förekommer. Därför borde de hålla sig till den svenska som 

talas utanför de ”invandrartäta” förorterna. Det låter inte heller riktigt ”bra” när ”svenska” 

ungdomar använder förortsslang, vilket återigen bekräftar slangen som språklig kompetens.  

 En diskussion kring ordet walla uppstår i några av grupperna. Deltagarna förklarar att ordet 

framför allt används av muslimska ungdomar för att ge extra tyngd åt det som sägs. Paula och 

Aishas nedan citerade diskussion visar vidare vilka ungdomar som ”äger” ordet. 

Paula: om det va en blatte som skulle sagt walla jag skulle inte reagerat hårt, men vi säger om 
det va någon svensk, förlåt från ett svenskt ställe. Skulle du säga walla jag skulle sagt 

Aisha:                                                                                                                                     [asså 
jag skulle sagt]  

Paula: vet du ens vad det betyder? 
Aisha: ah 

Paulas användning av ordet blatte utgör här ett exempel på reappropriation. Att ifrågasätta 

icke-rasifierade personers eventuella användning av walla kan i sin tur tolkas som ett 

motstånd mot kulturell appropriation (se 2.3). Hens ”förlåt” verkar vara riktat till mig som 

”svensk”, men pronomenet du tolkar jag däremot annorlunda. Deltagarna har, som tidigare 

nämnts, en tendens att använda ett direkt tilltal till en tänkt person utanför gruppen. Detta syns 

också i Monas något längre resonemang nedan, där hen visar prov på utövande av egenmakt 

och, likt Paula och Aisha, även motstånd mot kulturell appropriation.  

 Mona: när en invandrare har försökt komma in i den riktiga svenskan så har den blivit utstött för 
att den inte, för att ens svenska inte är tillräckligt bra. Då har förortssvenskan skapats och 
sen då är förortssvenskan för dom som inte har en jättesvensk bakgrund. Och jag säger 
inte asså att svenskar inte får vara med, men asså jag menar det såhära det har skapats för 
att vi inte asså, vi inte asså får asså. Vi blir utstötta av den riktiga svenskan. Och sen när 
en riktig svensk, riktig och riktig då det såhära, *du stötte ut oss men nu du vill komma 
in* 

I Monas resonemang sker en glidning mellan begreppen förortsslang och förortssvenska, men 

av den omgivande kontexten framgår att det framför allt är förortsslangen som avses. Fram till 

den sista meningen finns inget animat subjekt, utan det är språket självt som står för 

uteslutningen. Det är först i slutet som det blir tydligt att det är ”en riktig svensk” som står 
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bakom uteslutningen, och denna person adresseras med ett retoriskt ”du”. ”Ägandets” 

gränsdragningar utifrån genus verkar sålunda vara förhandlingsbara och öppna för diskussion. 

Detsamma synes dock inte gälla gränsdragningen mellan ”invandrarungdomar” och ”svenska” 

ungdomar.  

5.4 Identitetskonstruktion  
I deltagarnas berättelser blir identitetskategorierna kön, etnicitet/förortsbakgrund och även 

religion centrala. Det är i relation till dessa kategorier som olika identiteter relevantgörs. 

Kategorierna samspelar i deltagarnas identitetsskapande och ett intersektionellt perspektiv blir 

därav väsentligt för analysen (se Kahlin 2008:28–30). Kategorin kön fylls med ett innehåll 

som deltagarna inte verkar anse sig ha fullt inflytande över. I samtalen problematiseras inte 

själva kategorin som sådan, utan den synes vara tämligen fast och en biologisk uppdelning i 

tjejer och killar betraktas som given. Däremot diskuteras konsekvenser av isärhållandet 

mellan könen, vilket framkommit ovan.  

 Deltagarna förhåller sig till en normativ femininitet som, i enlighet med Ambjörnssons 

beskrivning (2004:57), rymmer en idé om måttfullhet. De uttrycker att de inte bör tala för 

grovt och att den tjej som gör det inte framstår som respektabel. Språket blir således en viktig 

del i konstruktionen av kön. I könsuppdelade sammanhang beskriver deltagarna att de kan 

slappna av och prata friare, något som ibland även kan ske i könsblandade grupper. I 

interaktion med killar är det dock alltid viktigt att tydliggöra att relationen befinner sig på 

kompisnivå. En strategi för detta kan vara att kalla en kille för ”bror”, vilket har en 

”avsexualiserade” effekt. Den normativa femininiteten har sin motpol i en hegemonisk 

manlighet, en position som i deltagarnas berättelser på flera sätt förkroppsligas av 

”ortenkillar” (jfr Johansson 2000:75–79). Dessa killars livsstil och beteende kritiseras vid 

flera tillfällen. Som grupp beskrivs de som obildade ungdomar utan framtidsplaner, det vill 

säga på samma sätt som den tjej som pratar grov förortsslang kan beskrivas.   

 Jag frågar deltagarna om de uppfattar att de könsmönster de beskriver är specifika för 

förorten och får olika svar. Vissa menar att tjejer är rädda för att få ett rykte oavsett var de 

bor, medan andra säger att det finns skillnader. Paula och Aisha framhåller det senare. 

Paula: jani det är typ annorlunda mellan en blattetjej och en svensk tjej 
Aisha: mm 
Paula: det är typ fett stor skillnad 
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På min följdfråga om vari skillnaderna ligger blir de något dämpade, men Paula låter mig 

förstå att det framför allt grundar sig i relationer mellan tjejer och killar. Hanna lägger då till 

att kompisrelationer mellan tjejer och killar manifesteras mer öppet bland ”svenska” 

ungdomar. En ”svensk” tjej verkar till exempel kunna krama killkompisar offentligt utan att 

det tolkas som något märkligt. Den skillnad som deltagarna upplever verkar således avse 

sociala praktiker inom vardagligt umgänge mellan könen. Några deltagare betonar även att jag 

som ”utifrånkommande” inte riktigt kan förstå denna skillnad, då jag inte anses ha tillräcklig 

insyn i förortens normer och praktiker.  

 Att positionera sig och skapa en identitet som ”förortstjej” innebär dock inte att okritiskt 

internalisera en rådande genusordning, där ett isärhållande av könen genomsyrar vardagen. 

Egenmakt utövas och killars tolkningsföreträde, och de fördömande ord som kan möta den 

tjej som inte anpassar sig till normen, ifrågasätts. Att killar i stor utsträckning går fria från 

sexualiserade tillmälen behandlas bland annat i samtalen. Deltagarna diskuterar den 

semantiska lucka som finns avseende nedsättande ord för (förmodat) sexuellt utlevande killar. 

Det förekommer emellertid att också killar blir utsatta för ryktesspridning, men deltagarna 

förklarar att en kille endast kan få ett rykte bland tjejer. Bland andra killar blir hen i stället en 

”grabb” som kan uppnå en statusposition. Tjejer kan däremot drabbas av ryktesspridning 

bland både tjejer och killar, och ett (förmodat) sexuellt utlevande beteende hos en tjej anses 

aldrig kunna bidra till högre status.   

 Kategorierna kön och etnicitet blir omöjliga att analysera var för sig, något som syns i 

deltagarnas tidigare resonemang. Engblom (2004:47) förklarar att identitetskategorin etnicitet, 

liksom övriga kategorier, är förhandlingsbar. Detta gestaltas i materialet genom ordet 

”försvenskad”. Både Fardowsa och Sara använder ordet och i Fardowsas berättelse om en 

rasifierad kompis som blivit ”försvenskad” framstår inte detta som något positivt. I en 

diskussion om rasism lyfter deltagarna fram det faktum att de är rasifierade (orden svart och 

mörkhyad används) och att det kan ha konsekvenser för hur de uppfattas och bemöts. Habiba 

menar att en förändring kanske är på väg och att diskussioner om rasism förs på sociala 

medier, bland annat i Facebookgruppen Black Coffee. Sara nämner i sammanhanget även 

antologin Svart kvinna av Ndow Norrby. Deltagarna pekar således på exempel där rasifierade 

kvinnor utövar egenmakt. Sara uttrycker ändå att ”det finns ingenting som har hänt som har 

stått upp för tjejerna i förorten” och uttrycker således att identitetskategorin ”förortstjej” är 

förbisedd av andra.    

 I samtalen görs ständigt kopplingar mellan språk, kön och etnicitet. Deltagarnas 

flerspråkighet och deras relation till förortsslangen kopplas på ett självklart sätt till etnicitet. 
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Slangen diskuteras också samtidigt i stor utsträckning i relation till kategorin kön, vilket 

belysts ovan. I en diskussion om identitet, etnicitet och ”svenskhet” uttrycks olika tankar och 

åsikter. Språk, utseende, kultur, historia och religion framträder som viktiga faktorer som 

påverkar hur deltagarna förhåller sig till idén om ”svenskhet”. Deltagarnas flerspråkighet tas 

snabbt upp. Några menar att deras flerspråkiga kompetens hindrar dem från att betraktas som 

”svenskar”. Habiba säger exempelvis att hens identitet är tredelad och baserar detta på att hen 

använder olika språk i tre skilda kontexter. Paula menar dock att hens förmåga att variera och 

anpassa sitt språk – både över och inom språkgränser – inte påverkar hens identitet. Sundis 

uttrycker på liknande sätt att hen har en identitet och säger också att man är ”svensk” om man 

pratar mer svenska än sitt förstaspråk, något hen säger att hen gör.  

 Sundis ”svenskhet” ifrågasätts dock av flera deltagare och Hayat menar att det inte endast 

handlar om språk utan också om utseende. ”Jag är inte svensk-svensk, jag är inte blond och 

blåa ögon”, säger hen. Hayat fortsätter sedan med att fastslå att hen inte heller är ”svensk”, 

eftersom hen inte är en del av den ”svenska” kulturen och traditionen, något som Sara hakar 

på. 

Sara: det är det. Jag är inte en del av historien. I mitt blod är Turkiets historia 
Hayat:                           [arabisk]  
Sara: och jag måste stå för det, jag måste backa mitt land 
Hayat: exakt    

Några menar att de själva bestämmer huruvida de är ”svenskar” eller inte, men det finns 

kommentarer som visar på det motsatta. Att man tillskrivs olika identiteter beroende på om 

man befinner sig i familjens tidigare hemland eller i Sverige uttrycks, då man uppfattas som 

”svensk” i den första kontexten och som ”invandrare” i den senare. Sara beskriver denna 

dubbla exkludering och säger ”det tar ens identitet ifrån en på nåt sätt, att man är ingenting 

egentligen”. Det framstår således som om deltagarnas möjlighet att definiera sig själva kan 

begränsas utifrån, och att etniciteten blir en tillskriven identitet (Lundin & Karlsson 2006:33–

34). 

 Religion är ytterligare en central del i deltagarnas identitetskonstruktion och en identitet 

som ”ung muslim” relevantgörs bland flera deltagare. Religionen beskrivs som ett fritt och 

samtidigt självklart val som påverkar hur deltagarna uppfattar sig själva och även hur de 

uppfattas av andra. I deltagarnas berättelser blir identitetenspositionen ”ung muslim” en 

förvärvad identitet, samtidigt som människor utifrån vill tillskriva den olika betydelser och 

innehåll. Några av de deltagare som bär hijab vittnar, som ovan nämnts, om hur de fått ta 

emot negativa reaktioner från icke-muslimer som anser sig ha tolkningsföreträde i fråga om 
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deltagarnas religiösa praktik. Habiba visar motstånd mot andras vilja att tillskriva hen vissa 

egenskaper och säger ”jag är inte skyldig att ge någon svar eller inte”.   

 Att kunna ”vara sig själv” är något som i deltagarnas berättelser i stor utsträckning kopplas 

till språket och förorten. I en diskussion om språklig anpassning beskriver Khloé att hen inte 

känner sig som sig själv när hen avstår från att prata på det sätt hen gör tillsammans med 

vänner från förorten. Också Mona och Aliya betonar språkets roll.       

 Mona: jag känner mig mer bekväm när jag pratar slang och då jag känner asså jag är mer mig 
själv. Då asså såhär asså slangord. Det är lite mer sådära, man får vara lite fri. Man får 
säga vad man vill 

 Aliya: asså man behöver inte asså 
 Mona:                               [man har inte] nån som rättar dig typ. Du kan ha grammatiskt fel, det 

gör ingenting 
 Aliya: mm 

Ett intersektionellt perspektiv kan anläggas i analysen av vad deltagarna menar med att ”vara 

sig själva”. Förorten framstår som den kontext där denna känsla kan uppnås, och den blir 

tillgänglig genom dess språk. Där behöver inte deltagarna känna att de sticker ut, bli rättade, 

eller förväntas stå till svars för sin religion. Oavsett vad de anser om den rådande genus-

ordningen har de ändå skapat strategier för att förhålla sig till den och utövar också egenmakt 

inom den. Att ”vara sig själv” framstår sålunda som ett tillstånd där man inte behöver försvara 

hur man positionerar sig i relation till olika identitetskategorier.   

6 Avslutande diskussion 
Undersökningen belyser hur de 15 deltagarna förhåller sig till sig själva och till sin 

omgivning. Som ovan nämnts präglas beskrivningarna av det geografiskt (och socialt) 

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

ambivalens. När det gäller förortsslangen visar undersökningen att den är att betrakta som en 

språklig resurs, som stärker gemenskapen bland ungdomar i förorten. Deltagarnas förklaring 

av att somligas slang är ”bättre” än andras visar att slangen även utgör en språklig kompetens. 

Förortsslangen blir därmed något mer än bara ett avslappnat sätt att prata vänner emellan; den 

blir också en signifikant del i förortsungdomars samlade språkliga och sociala kompetens.  

Deltagarna kan med lätthet skilja förortsslang från förortssvenska, även om de inte använder 

sig av de två begreppen. Även när en ung person med förortsbakgrund avstår från att använda 

utpräglad slang ger alltså förorten avtryck i språket (jfr Bijvoet & Fraurud 2013:372 ff). Detta 

diskuterar deltagarna i relation till både språkproven och sig själva. De uttrycker att de är 

medvetna om det stigma deras sätt att tala kan medföra, men förmedlar också att de är 



 37 

beredda att kämpa mot fördomar för att nå framgång inom akademi och arbetsliv. De vill helt 

enkelt ingå fastän de inte känner sig inbjudna – en exkluderande paradox som synes vila på 

idéer om etnicitet och klass (jfr Molina & de los Reyes 2005:295–296). 

 Den sammansatta identitetskategorin ”förortstjej” relevantgörs på flera olika sätt av 

deltagarna, och både förledet tjej och efterledet förort problematiseras rikligt. Uppfattar då 

deltagarna denna sammansatta identitet som negativ eller positiv? Både och, skulle jag hävda. 

När en identitetskategori fylls med ett innehåll som deltagarna inte upplever sig kunna 

påverka i någon större utsträckning, kan den upplevas som negativ. Som framkommit ovan 

förekommer flera berättelser om egenmakt och stolthet, men det finns också inslag som 

antyder att deltagarna inte alltid har möjlighet att definiera sig själva (jfr Runfors 2009:108). 

Genom stereotypifiering av deras egen grupp regleras också deras handlingsutrymme (se 

Lalander & Johansson 2007:178–179). Deltagarnas berättelser illustrerar att dessa reglerande 

praktiker förorsakas av bland annat majoritetssamhällets exkludering och en genusordning 

som präglas av manlig överordning och kvinnlig underordning.  

 En relevant fråga är om denna typ av genusordning är specifik för förortsområden. 

Deltagarna är, som framgått ovan, ambivalenta även gällande detta. Utifrån undersökningens 

kvalitativa ansats, och med bakgrund i det begränsade material som den vilar på, går det inte 

att säga huruvida det finns generella skillnader i sättet att konstruera kön mellan unga som bor 

i förorten och unga som inte gör det. Det framgår tydligt att deltagarna omfattas av olika 

reglerande praktiker gällande umgänge med killar, och att några av dem beskriver att dessa 

praktiker är typiska för förorten. En av deltagarna uttrycker också att tjejer i förorten är 

förbisedda och förmedlar därigenom att den grupp hen tillhör är marginaliserad. Den 

ambivalens deltagarna uttrycker lämnar öppet för vidare studier av eventuella skillnader i 

genuskonstruktion och därutöver också av ”förortstjejers” position. 

 Den genusordning deltagarna beskriver bör inte betraktas som statisk. Flera av dem 

beskriver hur de kan utöva makt gentemot killar, bland annat genom att använda det 

”avsexualiserande” ordet ”bror”. En sådan ”avsexualisering” kan utgöra en reaktion mot den 

sexualisering de själva beskriver att de möter. Själva ramverket för relationer på den 

”heterosexuella marknaden” ruckas möjligen inte, men en sorts förskjutning av tillgången på 

makt och tolkningsföreträde sker ändå inom dess gränser. Deltagarna använder således de 

resurser som är tillgängliga för dem för att vidga sitt handlingsutrymme. 

  I undersökningen pratar dessutom samtliga deltagare om språklig anpassning inom 

framtida, högre studier; de siktar således mot universitet och högskola. Det måste givetvis 

även finnas killar med förortsbakgrund som gör det, men dessa omnämns inte över huvud 
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taget. Deltagarna beskriver i stället en manlig kultur som inte är orienterad mot utbildning. 

Om deras iakttagelser stämmer skulle det kunna medföra att det i högre grad är förortens tjejer 

som i framtiden kommer att förvärva kunskaper som skattas högt i majoritetssamhället. 

Därigenom kan de förvärva ett symboliskt kapital utanför förorten, och kanske också förskjuta 

sina positioner inom den.  

 Att tillägna sig språk och koder som underlättar ett deltagande i majoritetssamhället ska 

emellertid inte likställas med att ”överge sin bakgrund”. I diskussionen om ”svenskhet” 

förklarar flera deltagare att de identifierar sig med kulturella och religiösa uttryck med 

förankring i deras flerspråkiga familjer. Det förekommer polariserande kommentarer om att 

du antingen är ”svensk” eller ”icke-svensk”, men också kommentarer som framställer 

”svenskheten” som mer förhandlingsbar. Det mest centrala i ”svenskheten” verkar vara att ha 

tillgång till svenska språket. Med tanke på deltagarnas framtidsplaner, som innebär att de på 

olika sätt vill ingå i majoritetssamhället, kommer troligen betydelsen av benämningarna 

”svensk” och ”invandrare” att omförhandlas. Det vore intressant att undersöka och bättre 

förstå de processer som deltagarna kommer att ingå i om de börjar på högskola eller får ett 

arbete utanför förorten. Att samtala med något äldre tjejer/kvinnor med förortsbakgrund 

skulle kunna vara ett sätt att närma sig en förståelse av hur dessa processer fungerar.    

 Vilken betydelse har då språket i deltagarnas relevantgörande av olika identiteter? Analys- 

och resultatdelen visar att språket är centralt i konstruktionen av kön och etnicitet.  I 

deltagarnas berättelser framställs, som ovan nämnts, förortsslangen som en språklig resurs 

som även kan utgöra symboliskt kapital (se Eliaso Magnusson 2015:11–13). Också här blir 

användningen av ”förortens språk” impregnerad av de många föreställningar som ingår i en 

rådande genusordning. För de killar som dominerar det offentliga rummet verkar det inte råda 

någon tvekan om att förortsslangen fungerar som symboliskt kapital inom den aktuella 

kontexten. Detta är dock inte lika självklart när det gäller tjejer. Deras användning av 

förortsslang kan utgöra symboliskt kapital, men behöver inte nödvändigtvis göra det. Ett ideal 

om måttfullhet framkommer och förortsslangen anses inte direkt platsa inom detta ideal. Att 

samhället har högre förväntningar på tjejer och att en tjej blir respektabel genom att inte vara 

”för ghetto” visar att tjejer i högre grad än killar förväntas ta avstånd från förortens 

gruppspråk.  

 Begreppet normativ femininitet blir – liksom Johanssons begrepp (2000:75–79, 88–89) 

hegemonisk manlighet – således applicerbart på den genusordning som råder. Dock finns ett 

behov att nyansera ”ortenkillars” position i relation till den hegemoniska manligheten. Enligt 

Johansson (2000:38–39) utgår, som tidigare sagts, denna manlighet från faktorer som klass, 
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status, etnicitet och sexualitet. I det geografiskt och socialt avgränsade området som förorten 

utgör blir begreppet användbart. Det passar väl in på Johanssons beskrivning (s. 75–79) av en 

respektinjagande, manlig hegemoni. Sett i relation till majoritetssamhället kan däremot makt-

förhållandena förskjutas, då dessa killar där i stället kan inta en underordnad position baserad 

på klasstillhörighet och etnicitet. Betydelsen av identitetskategorin etnicitet/förortsbakgrund 

kan således skifta beroende på kontexten. 

  En fråga är om och i sådana fall hur de deltagande tjejerna anpassar sig till de yttre 

förväntningar som finns på dem. Undersökningen visar att deltagarna anpassar sig i någon 

mån, men de trotsar också samtidigt vissa normerande uppfattningar. Tydligt är exempelvis 

att deltagarna tar avstånd från Witt-Brattströms benämning killspråk. Också Runfors 

(2009:116–117) nämner att det främst är killar som ingår i den gemenskap som formas av det 

inåtriktade språket. Min undersökning visar dock att även tjejer har tillgång till detta språk – 

antingen som aktiva användare eller genom en passiv förståelse. Ett rimligt antagande torde 

också vara att inte alla killar använder förortsslang. Materialet i denna uppsats kan inte ge 

svar på hur killars inställning och användning av förortsslang ser ut. Det vore dock intressant 

att gå vidare och undersöka och diskutera huruvida man kan tala om generella skillnader 

mellan könen gällande bruket av förortsslang, och vari orsakerna till dessa skillnader i sådana 

fall ligger.  

  Frågan om vem som ”äger” förortsslangen ingår inte explicit bland undersökningens fyra 

frågeställningar, men den täcker in dem alla. Undersökningen visar, som tidigare nämnts, att 

förortsungdomar som grupp står som självklara ”ägare” av förortsslangen. Ett motstånd mot 

kulturell appropriation kan användas för att förstå detta ”ägandeförhållande”, då ett tydligt vi 

(förortsungdomar) ställs mot ett dom (ungdomar som tillhör majoritetssamhället) (se 

Rodriguez 2006:648–649). Ingen distinktion mellan könen görs alltså när deltagarna 

diskuterar slangens geografiska och sociala förankring i förorten. När förorten ställs mot 

områden utanför den – och minoriteten ställs mot majoriteten – skapas således ett tydligt vi 

där deltagarna är inkluderade. De ansluter sig därmed till den grupp som har oinskränkt makt 

och självklar tillgång till slangen, och utesluts inte på grund av kön. Till syvende och sist blir 

det därav tydligt att det inte är möjligt att prata om förortsslangen som ett renodlat killspråk. 

Den språkliga resurs som slangen utgör ”ägs” i stället av både tjejer och killar i förorten.      
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Bilaga 1. Intresseanmälan 

Anmälan till deltagande i undersökning om tjejers inställning till förortsslang 
 

Ja, jag vill delta i undersökningen  ☐ 
 

Namn: ________________________________________________________ 

Klass: ________________________________________________________ 

 

Kontaktuppgifter 

Mobilnummer:__________________________________________________ 

Mejladress:_____________________________________________________ 

 

 

Viktigt att veta: 

• Du kommer att vara anonym 

• Inspelningarna av samtalen får inte spridas. Det är endast jag som kommer att lyssna 

på dem 

• Innehållet i samtalen kommer att sammanfattas skriftligt i en uppsats som lämnas in 

vid Uppsala universitet 

• Du har rätt att ta del av uppsatsen om du vill. Fråga gärna mig om du är intresserad 

• Du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst under undersökningen 

 

 Nej, jag vill inte delta i undersökningen  ☐ 

 

 

Tack för att du tagit dig tid att lyssna! 

/Karin Senter 
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Bilaga 2. Fokusgruppsfrågor 
1) Hur skulle du beskriva talet i språkproven? 

• Vad är det som gör att du beskriver det så? Vad hör du? 
• Vad kallar du dessa sätt att prata? 
• I vilka sammanhang fungerar det/fungerar det kanske inte att prata så här? 

2) Hur skulle du beskriva vad en förort är? 

3) Har du vuxit upp i förorten? 
• Hur tänker du kring att bo i en förort? 
• Vad gillar du och vad gillar du eventuellt inte med att bo här? 
• Känner du stolthet över din egen förort och vilka uttryck tar det sig i sådana fall? 

3) Talar du själv förortsslang/förortssvenska? 
• Varför tror du att du gör eller inte gör det? 
• Vad tror du avgör om en person i förorten pratar förortsslang? 

5) När förekommer det att man (du eller andra) pratar förortsslang? 
• Hur mycket uppfattar du att ungdomar varierar mellan att prata slang och mer 

standardnära förortssvenska? 
• Om talaren varierar, i vilka sammanhang skulle du säga att hen gör det?  

6) Beskriv den person som du uppfattar som en typisk talare av förortsslang. 
• Hur väl stämmer beskrivningen in på dig? 

7) En litteraturforskare som heter Ebba Witt Brattström sade för några år sedan att 
förortsslang (eller Rinkebysvenska) är ett killspråk.  

• Hur reagerar du på det? 

8) Vilka förväntningar kan finnas på tjejer respektive killar när det gäller att tala eller inte tala 
förortsslang? 

• Hur tror du att en tjej som pratar slang uppfattas? 
• Hur kan en kille uppfattas? 
• Tror du att det finns några skillnader mellan hur tjejer och killar tycker om andra som 

pratar slang? 
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9) Märker du någon skillnad på andra i personlighet och attityd beroende på hur de pratar? 
• På vilket/vilka sätt i sådana fall? 

 
10) Du som tycker att du pratar förortsslang, känner du dig på samma sätt när du pratar slang 
som när du pratar en mer standardnära svenska?  

• Vad händer med din personlighet och din attityd? 
• Hur känns det i kroppen? 
• Hur bemöter andra personer dig? 

11) Vad tror du att man vill uppnå med att prata förortsslang? 
• Vad tror du att man vill uppnå om man som ung i förorten inte pratar på det sättet? 

12) Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att prata förortsslang? 

13) Hur tror du att du kommer att prata i framtiden?  
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Bilaga 3. Transkriptionsnyckel 
vansinnigt  emfatiskt tryck 

[ ]   överlappande tal 

SKRATT  alla skrattar   

(vansinne)  parentes anger osäker transkription 

(Norrby 2004:98–99) 

Egna tillägg 

*vansinnigt*  stiliserat tal 

[en anställningsintervju] förtydligande/förklarande kommentar 

 

 

 

 

 

 

 


