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 Inledning 

Ett språk är för de flesta en omistlig nyckel till samhället. Vi har det gemensamt 

med de flesta andra i samhället att vi kan interagera med varandra genom tecken 

som vi kallar för språk. Det kan bestämma i stort sett hur vi ser på oss själva och 

hur vi möjligtvis skiljer oss från varandra. Därför kan det vara intressant att 

undersöka de språken som skiljer sig från det ”normala” språket. 

Invandrarsvenska är ett sådant språk som skiljer sig från standardsvenskan på 

ett annat sätt än de vanliga dialekterna.  

Begreppet ”invandrarsvenska“ verkar kanske vara ett ganska enkelt begrepp. 

Man skulle kunna tro att det kunde innebära helt enkelt när invandrare försöker 

prata svenska. Men är det verkligen så enkelt? Vem kan man kalla för invandrare 

och vem inte? När pratar man ett språk och när pratar man inte ett språk? Det 

ligger många sociala och historiska orsaker bakom den här formen av svenska 

som många kallar för en ”sociolekt” eftersom den har mer att göra med social 

status än själva uttalet.1 

Vanligtvis finns språket hos ungdomar i förorter till de större städerna i Sverige 

och har ibland fått benämning på grund av var språket talas. Rinkebysvenska, 

albysvenska, gårdstenska och rosengårdska används regionalt men också 

miljonsvenska, blattesvenska, nysvenska, ghettospråk och förortsslang. Även om 

det finns många namn har det varit svårt att hitta en neutral benämning för det 

här språket eftersom namnen ibland är värdeladdade. I den här uppsatsen 

används begreppet ”invandrarsvenska” eftersom det känns neutralt.  

För många som inte känner till begreppet kan det låta lite konstigt eftersom 

sociala dialekter är inte det som man vanligt tänker på när det gäller språk. De 

sista åren har man dock börjat diskutera om det här begreppet i Sverige och hur 

stor del av det svenska samhället det verkligen gäller idag.  

Den här uppsatsen handlar delvis om själva begreppet ”invandrarsvenska” men 

också om hur det används i Marjaneh Bakhtiaris bok, Kalla det vad fan du vill.  

                                                 
1 Lars-Gunnar Anderson, Fult språk (Stockholm: Carlsson, 1985), s. 64. 
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Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill gavs ut år 2005 av bokförlaget 

Ordfront, som är ”en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för en 

bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde.”2  

I första kapitlet förklarar jag begreppet ”invandrarsvenska” eller som många 

kallar för ”multietniskt ungdomsspråk”, vad det är och hur det har skapats. Här 

försöker jag visa bakgrunden och begrepp som förklarar hur ett sådant språk 

skapas. I andra kapitlet visas typiska drag för invandrarsvenskan, med exempel 

och förklaringar på avvikelser från standardspråket. Tredje kapitlet innehåller 

en presentation av boken Kalla det vad fan du vill och dess författare. Även finns 

en analys av hur väl språket i dialogen överensstämmer med hur 

invandrarsvenskan beskrivs i forskningslitteraturen. 

 

                                                 
2 Föreningen Ordfront, http://www.ordfront.se/ForeningenOrdfront.aspx 

http://www.ordfront.se/ForeningenOrdfront.aspx
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Kapitel 1 Vad innebär fenomenet invandrarsvenska? 

I den här uppsatsen används uttrycket invandrarsvenska främst om människor 

med invandrarbakgrund som lär sig svenska som första språk och använder det 

som identitetsmarkör även om de kan prata svenska som en infödd. Man kan 

hävda att de som har flyttat till Sverige och börjat lära sig svenska skulle kunna 

höra under gruppen också. Men begreppet inlärarsvenska brukar användas för 

den gruppen, fast gränsen mellan dessa två begrepp kan ibland vara ganska 

otydlig.  

 

1.1 Pidginspråk och kreolisering 

När människor utan gemensamt språk har varit tvungna att kommunicera, till 

exempel i kolonial- och handelssituationer, kan det växa fram ett kontaktspråk 

som kallas också för pidginspråk. Russenorsk, till exempel, var ett 

handelskontaktspråk som växte fram och dog ut på 1700-talet, när ryska och 

norska män handlade fisk med varandra i Nordnorge. Språket bestod mest av 

norska och ryska ord, samt internationella sjömansord.3 Andra exempel är New 

Guinean Pidgin och Hawaiian Pidgin English som växte fram under kolonialtiden. 

Där var den infödda befolkningen ganska isolerad från kolonialherrarnas 

engelska och fick därför inte möjlighet att använda språket som första språk. Det 

fanns dessutom olika folkgrupper och stamspråk och så småningom skapades ett 

pidginspråk som alla förstod, oavsett stamspråk. Språken lever fortfarande och 

har kreoliserats. Det betyder att ett språk kan utvecklas från att vara ett enkelt 

kontaktspråk till att bli ett språk med en fullkomlig ordförråd och en helt 

utbyggd grammatik. Orsaken kan vara att barn vanligtvis behöver ett mera 

komplett språk än vad pidginspråk erbjuder. Därför börjar pidginspråk så 

småningom utvecklas för att kunna fylla behovet som ett normalt språk fyller, 

fast det kan hända snabbt, ibland under loppet av en eller två generationer.4 

Grammatiska markörer och all slags uttryck skapas, vanligtvis från främmande 

språk och får då en ny funktion i det nya språket.  

                                                 
3 Ulla-Britt Kotsinas. Invandrarsvenska, (Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005), s. 182. 
4 Ibid, s. 231.  
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Båda New Guinean Pidgin och Hawaiian Pidgin English är nu officiella språk och 

modersmål för många på Hawaii och i Nya Guinea. Där lär ungdomarna sig 

vanligen flera språk, till exempel föräldrarnas stamspråk samt det pidginspråket 

som människor med olika bakgrund i omgivningen använder sinsemellan. Ord i 

detta kontaktspråk hämtas även från språk som inte är talarnas modersmål,5 

vilket också sker i invandrarsvenskan i Sverige. Ungdomar lär sig till exempel 

turkiska i hemmet och svenska i skolan. Dessutom används invandrarsvenskan 

bland människor som har olika ursprung och hemspråk. Språket blir då ett 

pidginspråk för människorna i förorterna, som har kommit til Sverige från olika 

länder med olika språk med sig. 

Ulla-Britt Kotsinas, en svensk språkforskare och professor emerita på 

Stockholms Universitet som har intresserat sig för ungdomsspråk, slang och 

invandrarsvenska. Hon har skrivit många artiklar och böcker om 

invandrarsvenskan och fått bland annat Erik Wellanders språkvårdspris år 1992. 

Hon hävdar att pidginspråksliknande varianter, som påminner kreolspråk, med 

svenska som grund skulle kunna utvecklas i Sverige. Detta språk skulle dock 

behöva ha ett helt nytt grammatiskt system som skulle förefalla ganska 

främmande för en svensk. Hon konstaterar dock att det skulle vara ganska 

otroligt eftersom situationen nu i Sverige inte är liknande situationen i 

kolonierna innan. Dessutom har svensk undervisning för invandrare förbättrats 

och barnen har mycket kontakt med svenskan i skolan. 6 Men säkert låter 

svenskan som talas mellan människor i invandrartäta områden med olika 

hemspråk, ibland som ett pidginspråk. De kapitel som följer kommer att närmare 

undersöka det här möjliga pidginspråket, som ofta finns i storstädernas förorter. 

                                                 
5 Ibid, s. 231. 
6 Ibid, s. 233 
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1.2 Invandrarna och Sverige 

Nu för tiden är det lättare att flytta sig mellan länder än någonsinn. Snabbare och 

billigare kommunikationer underlättar för människor att förflytta sig, både av 

politiska och ekonomiska skäl, till ett annat land i hopp om att hitta ett bättre 

liv.7 

Under medeltiden och t.o.m. 1800-talet flyttade till Sverige många olika grupper 

folk, bland andra: hansatyskar, finnar från Mälardalen, zigenare, valloner – som 

lärde ut järnhantering, judar, franska intellektuella och italienare.8  

Från mitten av 1800-talet fram till år 1930 flyttade många från Sverige till USA, 

Kanada, Sydamerika och Australien. Under 100 år flyttade cirka 1,3 miljoner 

svenskar till dessa länder. Orsaken till utvandringen var bland annat fattigdom, 

bristande framtidstro, politisk ofrihet samt äventyrslystnad och guldfeber.9 

År 1931 började invandringen i Sverige överstiga utvandringen och sen dess har 

invandringen nästan varje år varit högre än utvandringen. På 50- och 60-talet 

fanns det ett stort behov av arbetskraft och många från bland andra Italien, 

Grekland, Jugoslavien och Turkiet flyttade till Sverige för att hitta arbete. 

Invandringen p.g.a. arbetsbehovet förminskades lite grann på 70-talet, fast 

flyktingar fick fortfarande flytta ganska lätt till Sverige. På 80- och 90-talet ökade 

antalet asylsökande från Libanon, Syrien, Turkiet, Eritrea, Iran och Irak, samt 

Somalia, Kosovo och f.d. Jugoslavien .  

År 1995 blev Sverige EU-medlem och öppnade därefter gränserna i enlighet med 

Schengensamarbetet. Under det nya millenniets första år ökades asylsökande i 

Sverige även om inga nya internationella krig eller kriser inträffade. EU-

medborgare började också söka sig till Sverige för att jobba under kort eller lång 

tid.  

                                                 
7 Ulla-Britt Kotsinas, Språkkontakt och slangspråk i Stockholm, Ungdommers språkmøter 
(Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2000), s. 20. 
8 http://www.migrationsverket.se/info/1764.html 
9 http://www.migrationsverket.se/info/1764.html 

http://www.migrationsverket.se/info/1764.html
http://www.migrationsverket.se/info/1764.html
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Enligt Statistiska centralbyrån har invandrare från år 2006 t.o.m. 2011 varit nära 

100.000 varje år, som visas på tabellen här övanför. Utvandringen från Sverige 

låg vanligtvis på mellan 40.000 och 50.000 under dessa år.10 Det betyder att 

nettoinvandringen har varierat mellan 40.000 och 60.000 människor. Till 

exempel år 2010 invandrade 98.801 personer till Sverige medan 48.853 

utvandrade, så nettoinvandringen blev 49.948 personer.11 

År 2000 var 20% av befolkningen i Sverige personer som flyttat in från ett annat 

land, eller personer som hade en eller båda föräldrarna födda i ett annat land. 

                                                 
10 http://www.ssd.scb.se/ 
11 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/  

http://www.ssd.scb.se/databaser/igraph/MakeGraph=1&pxfile=tmp2012410174047831BE0101AK_0.px&wonload=600&honload=400&rotate=
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Enligt Kotsinas finns det omkring 130 olika språk som talas i Sverige.12 Det är 

kanske inte så stor överraskning att svenskan lätt blir påverkad av alla dessa 

olika språk, särskilt när det finns så många i ett ganska litet land. 

En stor del av språken kan dessutom höras i s.k. invandrartäta områden, oftast i 

de större städerna.13 Urbaniseringen har accelererat de sista åren och 

storstadsregionerna vuxit mycket. De större städernas dominans när det gäller 

ekonomi har vuxit och sociala och regionala grupper har bildats. Med ökad 

boendesegregation har vissa grupper hamnat i förorterna, utkanterna, getton. 

Nya samhällstyper har vuxit fram med urbaniseringen och allt flera människor 

har börjat bo i stadsliknande samhällen och möter där andra personer med olika 

erfarenheter, kultur, ursprung och språk. Många nya kulturformer från 

främmande länder har tidigare har varit ganska okända i Norden och de har haft 

sociala, ekonomiska, kulturella och som kommer att visas här, språkliga 

konsekvenser.14 

 

1.3 En dialekt eller sociolekt? 

Enligt Bonniers Svenska Ordbok är dialekt ”språkbruket i ett geografiskt 

begränsat område”.15 Lars-Gunnar Andersson, docent och språkforskare vid 

Göteborgs universitet, förklarar dialektbegreppet lite striktare, eller så att det 

kan vara ”en språklig variabel”. Det finns alltså en variation, två eller fler olika 

uttryckssätt i svenskan.  

Dessa olika varitioner i svenskan kan vara fonologiska, morfologiska, 

lexikala och syntaktiska. En fonologisk variabel är till exempel olika uttal av 

främre r [r] och bakre r [R]. En morfologisk variabel kan vara skillnaden mellan 

två äpple eller två äpplen. En lexikal variabel kan vara blev rädd eller vart rädd. 

En syntaktisk variabel kan vara olika bruk av han eller honom, till exempel ”Jag 

har sett han/honom”.  

 När man undersöker en dialekt måste man ta reda på var gränserna för 

ett visst språkligt drag ligger. Gränsen kallas för isogloss och hjälper oss att 

                                                 
12 Kotsinas, Språkkontakt och slangspråk i Stockholm, s. 20. 
13 Ibid, s. 20. 
14 Ibid, s. 21. 
15 Bonniers Svenska Ordbok (Stockholm: Albert Bonniers förlag AB, 1998), s. 105. 
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fastställa dialekterna i ett område, dvs de begränsas av ett antal isoglosser.  

Det finns vissa gradskillnad mellan en dialekt och ”standardspråket”. 

 Neutralt standardspråk 

 Regionalt standardspråk 

 Utjämnad dialekt 

 Genuin dialekt 

Neutralt standarspråk borde inte avslöja användarens geografiska härkomst, 

som man skulle kunna kalla för riksspråk även om det egentligen inte är något 

annat än det regionala standardspråket i Stockholm.16 Ett regionalt 

standardspråk är till exempel det västsvenska standardspråket med Göteborg 

som centrum och det uppsvenska standardspråket med Stockholm som centrum. 

Ytterligare ett exempel är den form av skånska som talas av ”en intellektuell elit” 

i Lund, ”ädelskånska” och som anses normal och acceptabel i alla sociala 

situationer. Utjämnad dialekt finns både i tätorter och på landet. Exempel är 

göteborgska och malmöitiska och flera dialekter som vi kan höra i radion eller 

TV. Vanligtvis räknas språk som en genuin dialekt när avvikelserna från 

standardspråket gäller alla språkliga nivåer, även meningsbyggnaden.17 I sådana 

fall kan dialekten vara nästan obegriplig och den förses skulle antagligen med 

text på TV.18 Den genuina dialekten finns framför allt på landet, till exempel på 

Gotland, i norra Dalarna, Västerbotten och Jämtland och enligt Andersson finns 

inte många människor kvar som talar en genuin dialekt idag.19 Ett exempel på en 

genuin dialekt, antagligen värmländsk dialekt, kan vara något liknande: 

 

”Sômma töcker fäll att dä int ä dä rätt måle, vasken rekti frissdalsk äll 

jösshärsk för se ja ha vôr bå i Frissdaln å Jösshär å annastans åg, satt ja 

blanner ihopp.” –Gustaf Fröding20 

 

I storstäderna, samt andra dialektområden, finns möjligheten att skilja mellan 

olika språkbruk som ofta är knutna till människors sociala bakgrund. Detta 

                                                 
16 Andersson, s. 64. 
17 Ibid, s. 62. 
18 Ibid, s. 63. 
19 Ibid, s. 62. 
20 Ibid, s. 63. 



11 

 

språkbruk kallas för sociolekter. I stället för en geografisk karta är en social 

bakgrund av människor utgångspunkten. För att ta reda på social status 

beräknas en siffra från uppgifter om människans inkomst, utbildning och yrke. 

Vanligtvis delas människor i mellan tre och fem grupper.21 Sociolekterna har ofta 

anknytning till dialekterna, där till exempel språkbruket i socialgrupp 3 i 

Göteborg kan betraktas som utjämnad dialekt medan språkbruket i socialgrupp 

1 i Göteborg kan tänkas vara ett regionalt standardspråk.22 Slutligen granskas de 

språkliga varianterna och den sociala och språkliga variationen bedöms. Det kan 

dock kompliceras eftersom människor brukar växla mellan de olika varianterna 

ibland. Resultatet blir statistiskt, där socialgrupperna får en viss procent för en 

variabel. 

  Det finns ofta prestige i socio- och dialekter. Då tycks en variant av 

språket ”finare” än andra, med en vertikal dimension från högt till lågt. Det 

verkar som om all språklig variation är styrd uppifrån, att det uttalet som en 

högstatustalare använder anses vara ”bäst”. 23 

  Catrin Norrby, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet och 

Gisela Håkansson professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet, 

kopplar ihop begreppet social klass med begreppet livsstil. Det gör Jan 

Einarsson, professor i nordiska språk vid Lunds universitet, också.24 25 Livsstil är 

då hur människor lever när det gäller konsumtion, fritidsvanor, socialt mönster 

och val av underhållning. Enligt Einarsson umgås människor ofta med varandra 

inom en social grupp och ägnar sig åt lika samhällsliv. Därför har de liknande 

språkliga drag. Dragen är kanske inte ”bättre” eller ”sämre”, utan ”annorlunda” 

eftersom olika sociala grupper har olika och varierande livsstilar.26 

  Ulla-Britt Kotsinas försöker svara på frågan om den så kallade 

förortsvenskan är en ny dialekt eller ej. Hennes inställning till frågan är att det 

kan vara en smaksak. Hon påpekar att inte alla talar likadant inom en dialekt. Så 

är de både inom invandrarsvenskan och även i Stockholm att inte alla talar exakt 

likadant. Många invandrare bryter på sitt hemspråk medan andra som är 

                                                 
21 Ibid, s. 65. 
22 Ibid, s. 67. 
23 Catrin Norrby och Gisela Håkansson, Sociolingvistik (Falun: Norstedts, 2010) s. 19-20. 
24 Ibid, s. 95. 
25

 Ibid, s. 23. 
26 Ibid, s. 95. 
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uppvuxna i Sverige använder olika grammatiska former och uttal som 

förekommer i vissa invandrartäta områden. Andra använder ganska litet av det 

språkbruk som är typiskt för invandrarsvenskan. Därför kan det vara svårt att 

avgränsa språket till något särskilt område. Hon påpekar också att allt talat språk 

hänvisar både talarens geografiska hemvist och hans sociala status, så att 

gränsen mellan dialekter och sociolekter inte alltid är så tydlig. Eftersom språken 

talas i speciella, ”ganska väl avgränsade områden och låter lite olika i de olika 

områdena kan man kalla den en grupp dialekter med vissa gemensamma drag.”27 

Dessutom bor människorna i områden som ofta förknippas med låg social status 

och därför kan deras sätt att tala också kallas för sociolekter.28  

 

1.4 Identiteten och språket 

Första språket, eller dialekten markerar ofta människans identitet. Att tala sitt 

första språk kan vara ett väldigt viktigt sätt att känna sig själv och sitt 

ursprung.29 Identiteten hör ihop med hur vi ser oss själva, jag-et, och med vilken 

grupp vi känner samhörighet, oss-et. Vi tillhör olika grupper som får oss att 

känna unika, men vi behöver också ibland vara lika, eller olika, andra.30 Genom 

uttal, ordval, meningsbyggnad och samtalsstil kan vi signalera vilken grupp vi 

tillhör. Det kan ske både medvetet och omedvetet. Människor i omgivningen drar 

sedan slutsatser om vilken slags männsikor vi är. Vi kan till exempel tillhöra 

grupperna svensk, stockholmare, medelklass, ungdom och så vidare.31 Språket 

kan då bli ett av många kulturdrag som kan markera och avslöja ens kulturella 

eller etniska hemvist. Det ger även människor trygghet att ha dessa språkliga 

rötter och de blir ofta mer självsäkra när de kan använda dem.32  

Ungdomar skapar sina egna identiteter genom sitt ungdomsspråk och 

andra ungdomskulturer. I förorterna kan bildas både språk och kulturer som 

avviker mer eller mindre från standardnormen. Det som kan vara annorlunda är 

till exempel val av kläder, musiksmak, fritidsaktivitet och annat som ingår i 

                                                 
27 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 245. 
28 Ibid, s. 243-245  
29 Einarsson, s. 39. 
30

 Ibid, s. 41. 
31

 Norrby och Håkansson, s. 31. 
32 Einarsson, s. 41-42. 
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kulturen. Det är ofta enkelt att tolka de avvikande dragen som missanpassning, 

etniska motsättningar och rotlöshet, men åtminstone en ungdomskulturforskare, 

Alexandra Åhlund, hävdar att det borde tolkas som symbol på en ny 

framväxande identitet.33  

När det gäller språkliga delen visar ungdomarna med de svenska dragen 

att de har vuxit upp i Sverige. Avvikelsen från det svenska standardspråket visar 

på sätt och vis solidaritet och lojalitet med kompisar, familj och andra som inte 

behärskar svenska så väl. Dessutom finns slangord från många olika språk och 

en brytning som få kan placera, som ger visar att ungdomarna har umgåtts med 

kompisar ur andra språkgrupper än sin egen – ofta i förorterna. Slangorden och 

de fula orden är ofta tecken på tuffhet men språket är ju mest utpräglat mitt i 

tonåren och vanligtvis bland pojkar.34 Tonåren tycks även vara den åldern då 

behovet av en gruppidentitet är som starkast. 

Man kan inte dra slutsatsen att alla invånare i invandrartäta områden 

skulle ha någon slags identitetskris. Det beror på individer, deras erfarenhet, 

kompisgäng, familj och så vidare, vem de anser sig själv vara. En del invandrare 

anpassar sig till samhället och använder i stället standardsvenska eller ett mera 

”svenskt” ungdomsspråk. Ofta tillhör de inte någon speciell kamratgrupp eller 

har flera svenskfödda kamrater. En av dem är en latinamerikansk pojke som 

deltog i en lyssnarundersökning som Ulla-Britt Kotsinas gjorde. Han bedömdes 

ha varit i Sverige i fem år men hade endast varit där i två år. Han hade vänkrets i 

AIK, där hans spelade fotboll och hade med- eller omedvetet försökt lära sig en 

stockholmsk intonation samt andra drag i ungdomsspråket.35 Det verkar vara så 

att vänkretsen är en väldigt viktig del av ungdomars identitet och hur de 

kommer att utveckla sin identitet genom kamratspråkets gemensamma drag. 

En annan grupp människor har kanske lite svårare att känna sig som en 

verklig del av det svenska samhället. Är de greker, iranier eller turkar, eftersom 

deras föräldrar är det? Är de svenskar eftersom de är födda och/eller uppvuxna i 

Sverige? Och de som har föräldrar från två olika länder? När de åker på besök till 

hemlandet blir de ofta kallade ”svenskar” och när de kommer till Sverige kallar 

de sig ofta själva (och möjligtvis känner sig som) ”utlänningar” eller ”blattar”, fast 

                                                 
33 Kotsinas, Ungdomsspråk, s. 156. 
34 Kotsinas, Ungdomsspråk, s. 157. 
35 Ibid, s. 157. 
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det behöver inte vara negativt.36 Det överraskar en inte särskilt att det finns en 

identitetskris hos ungdomar, eftersom de möjligtvis känner sig annorlunda både 

i hemlandet och i Sverige. Men det är inte heller så självklart att hemlandets 

kultur, födelseorten och det språk, som pratas i hemmet, bestämmer de 

uppväxande barnens gruppidentitet. Även om det kan vara en stor och viktig del 

av identiteten verkar den inte vara så viktig som att ha vuxit upp i Sverige. 

Dessutom vill de visa att de har rötter utanför Sverige. Därför skulle 

gruppidentiteten kunna kallas för svensk med invandrarbakgrund och 

ungdomarna då kunna delta i fler än en grupp utan att känna sig utanför.37 

Ytteligare en intressant fråga blir då; när kommer invandrare verkligen att bli 

svenska, utan sin invandrarbakgrund? Det kommer dock inte att diskuteras i den 

här uppsatsen. 

 

                                                 
36 Ibid, s. 156. 
37 Ibid, s. 157. 
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Kapitel 2 Själva språket 

Det måste påpekas att det inte finns ett enda sätt att tala invandrarsvenska, 

särskilt eftersom det kan finnas lite olika drag och olika människor i de tre 

storstäderna. Därför kan det vara svårt att beskriva precis hur språket ser ut, 

särskilt i verkligheten. Man kan dock beskriva kännetecknande drag som kan 

vara en slags beskrivande ledljus om hur det kan se ut. 

2.1 Grammatik och ordföljd 

Grammatiken i invandrarsvenskan kan innehålla olika avvikande grammatiska 

fenomen jämfört med standardsvenskan. Till exempel syntax och morfologi, när 

det gäller genus, prepositioner och även kongruens kan vara annorlunda. Särskilt 

prepositonerna på och i, samt utrumgenus verkar överanvändas bland 

invandrarsvenska talare. Även infödda svenskar tenderar att använda 

prepositionen på felaktigt, dvs använda den prepositionen oftare än nödvändigt 

och på andra prepositioners bekostnad.38 39  

De här efterföljande talararna är 5–10 åriga barn med flera olika hemspråk på ett 

dagis i Spånga, Stockholm, som Ulla-Britt Kotsinas undersökte år 1988:  

 

  Hon har kammen på sin ficka 

  de e inte lika som på Sverige40  

 

Här kan vi se ett exempel på en felaktig användning av prepositionen på. Man 

bör säga ”... i sin ficka” och ”... som i Sverige”. Det verkar vara enklare för barnen 

att använda på i stället för andra prepositioner. De ersätter även med, mot och för 

med andra prepositioner: 

 

  Den här dockan får man vara försiktig på 

  Måns han e jättedum åt Pelle på en saga 

  man e inte rädd av den41 

                                                 
38 Monica Gomér, ”shu len, vad händish” En analys av multietniskt ungdomsspråk i Alejandro Leiva 
Wengers novell Borta i tankar, (Göteborg: 2008) s. 6. 
39 Ulla-Britt Kotsinas, Ungdomsspråk, (Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2007) s. 148. 
40 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 235. 
41 Ibid, s. 235. 
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I Kotsinas studie verkar det vara ganska vanligt att prepositioner helt 

utelämnades i satser, men fraser som till hit och till hem förekom mer ibland:42  

  Sen går pappa i Turkiet 

  vi har gått Turkiet 

  ja gått till hem43 

 

Ibland, både vuxna interimspråkstalare och barn, utelämnar till exempel 

subjektspronomen jag (första och andra exemplet), objektspronomen den (tredje 

exemplet) och även hjälpverbet har (det fjärde): 

 

  I går kollade film 

  det har hört på TV 

  jo vi slog 

  vem ritit den här44? 

 

Natalia Ganuza, lektor vid Stockholms universitet, skrev år 2008 gjorde en 

doktorsavhandling om flerspråkighet i Sveriges storstäder. Hon nämner flera 

karaktäristiska drag för förortsvenskan, fast hon hävdar att det inte är klart om 

uttrycken är inlärarfel eller verkliga kännetecken på förortsvenskan. Hon 

påpekar även att ungdomar som behärskar det svenska språket bra brukar 

solidarisera sig med sin multietniska omgivning och välja att distansera sig från 

standardsvenskan och vad den representerar. Exemplen som hon nämner är 

bland andra utelämnande av artiklar (första exemplet) och avvikande kongruens 

(det senare): 

 

  Jag måste hitta svenskalärare 

  den där arbete45 

 

                                                 
42 Ibid, s. 235. 
43 Ibid, s. 235. 
44 Ibid, s. 235. 
45 Gomér, s. 6. 
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Andra exempel är felanvänt utrumgenus (första exemplet) och ickeidiomatiska 

uttryck, som är ett talesätt eller fast fras som inte är korrekt enligt 

standardnormen (det andra exemplet): 

 

  Den där disco 

  många i klassen ska skolka bort för är ont om tid46 

 

Som visas i första exemplet är det inte alltid klart vilka ord som har utrum eller 

neutrum, så ibland används huvudsakligen utrumgenus. Ett annat exempel från 

Kotsinas studie av barn på dagiset i Spånga, visar att även om bestämda artikeln 

fick utrumgenus använde talaren ändå neutrum för ordet flygplan:  

 

  En sån här flygplanet47 

 

Ibland använde barnen också obestämd artikel fel eller blandade ihop 

obestämda artikeln och sa till exempel ett jord och ett tråd i stället för en jord och 

en tråd.  

Barnen överanvände också verbet gå istället för åka. Samma sak gäller verbet 

göra som de har gripit till när de inte känner till vissa verb:  

 

På sommaren på på den här sommaren ska vi ska inte gå till Turkiet 

När vi gick från min mormor, ..., då stanna vi på ett land som heter 

Osmanien48 

 

min tröja e hemskt smutsi, ja har gjort den me soppa 

teater kan vi väl göra 

kan du göra saga49 

 

Omvänd ordföljd saknas i många språk så det verkar vara svårt för många att 

lära sig den. Den raka ordföljden är därför vanlig inom det multietniska 

                                                 
46 Gomér, s. 6. 
47 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 236. 
48 Ibid, s. 236. 
49 Ibid, s. 237. 
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ungdomsspråket, till exempel när det gäller negation och placering av adverbial 

och objekt.50 

 

   Det vet du varför jag får inte  

istället för      det vet du varför jag inte får 

 

Min mamma köpte åt mig lampa 

i stället för     min mamma köpte en lampa åt mig.51 

 

   Därför jag aldrig har[V] varit[V] där  

i stället för     Därför har[typplats] jag aldrig varit[V] där52. 

 

Som visas i sista satsen finns det finita verbet i den så kallade position V, men 

borde stå i en den som kallas för typplats. Det infinita verbet varit hålls kvar med 

det finita verbet på samma plats, V. Det är ganska tydligt att det är endast det 

finita verbet som byter position. Det borde stå på typplatsen, men hålls kvar 

tillsammans med infinita verbet på V:et. 53 

Det här är dock bara en variation av invandrarsvenskan och det finns inte bara 

ett ”riktigt” sätt att prata den. Forskaren Natalia Ganuza, har påpekat att 

användning av omvänd ordföljd bland multietniska ungdomar i Sverige inte är 

lika stor som man hade trott. I sin doktorsavhandling analyserar hon 

ordföljdsvariatonen bland ungdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

  

  å sen så du vet dom kutar 

  å sen dom tittar ner 

  å sen de e54 

 

Här ovanför är ett exempel från Ganuzas studie när det gäller narrativ funktion. 

Rak ordföljd verkar förekomma ovanligt ofta i återberättelser. Talaren är en 

                                                 
50 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 236. 
51 Ibid, s. 236. 
52 Halldór Ármann Sigurðsson, Om ordföljd i germanska språk: en liten studie i språkvariation, 
(Lund: 2005), s. 14. 
53 Sigurðsson, s. 14. 
54

 Norrby och Håkansson, s. 209-210. 
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flicka som heter Bushra som använder avvikande ordföjld i 36,3% av sina 

meningar. 

 

  å så stod han kvar 

  så slog han på dom här som kom 

  sen står de en kille där me såhär skydd å allting55 

 

Bushra verkar dock kunna omvänd ordföljd ganska bra, vilket kan ses här 

ovanför. Förklaringen till skillnaden kan ha anknytning till bland andra 

demografiska eller sociopragmatiska faktorer.56  

Ungdomar i Stockholm till exempel tycktes ha en tendens för att skapa 

färre möjligheter för inversion och mer variation för ordföljd än ungdomar i 

Malmö och Göteborg.57 Ett annat exempel från Ganuzas studie visar att det var 

mer troligt att ungdomarna använde omvänd ordföljd om de talade med 

jämnåriga än med vuxna. När de hamnade i en formell situation var de mer 

benägna att använda rak ordföjld, så de verkade förstå att det var det rätta sättet 

att tala.58 Dessutom använde deltagarna helst avvikande rak ordföljd mellan 

kompisar och likasinnade, men med vuxna anpassade de sig och använde 

standardsvenskans omvända ordföljd. Resultatet visade att om ungdomarna 

använde den avvikande raka ordföljden var det för att solidarisera sig, som en 

protest mot standardsvenskan.59 På det sättet kan språket hjälpa ungdomar att 

markera sin identitet, vilket kommer diskuteras mer senare.  

Ganuza påpekar att hon hittade färre ungdomar i sin studie som hade avvikande 

rak ordföljd än hon hade förväntat. Endast 1.9% av de skrivna påståendena i 

studien och 4.6% av de muntliga hade avvikande rak ordföljd i satser som inte 

började med subjekt.60 Hennes åsikt är att det är fördomar och förväntan när det 

gäller ordföljdsbruk som påverkar hur omgivningen uppfattar det avvikande. 

Hon tvivlar på att bruket av avvikande ordföjld är så kännetecknande för 

                                                 
55

 Ibid, s. 210. 
56 Gomér, s. 8. 
57 Natalia Ganuza, Syntactic Variation in the Swedish of Adolescents in Multilingual Urban Settings 
(Stockholm: 2008) s. 99. 
58 Ibid, s. 144. 
59 Ibid, s. 144. 
60 Ibid, s. 140. 
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invandrarsvenska som många har ansett det vara och konstaterar att det inte 

finns någon koppling mellan andraspråkstillägnande och bruk av rak ordfjöljd.61 

Alla dessa svårigheter inom språket, som bereder de unga och vuxna inlärarna 

svårigheter, förekommer också hos enspråkiga svenska barn, dock oftast när de 

är yngre. Det finns inte bara en orsak till det. Det kan ha med det att göra att 

barnen med invandrarbakgrund är två- eller flerspråkiga. Forskningen har visat 

att när barn lär sig fler än ett språk parallellt försenar det inlärningaen av båda 

språken, åtminstone i början av inlärningsprocessen.62 63 Dessutom hävdar 

Kotsinas att det har större vikt att barn som växer upp i invandrarrika områden 

hör många olika slags svenska under sin uppväxt, från infödd till starkt bruten 

svenska. Hon frågar sig hur unga barn så tidigt ska kunna veta vad som är fel och 

vad som är rätt svenska. Hon frågar sig också om de kommer att fortsätta tala så 

där när de blir äldre.64 

 

2.2 Uttal 

Det som känneteckar förortsvenskan mest i vardagligt liv är kanske uttalet. Den 

uttalas på ett speciellt sätt och hämtar även lexikala enheter från många olika 

språk. Samtalsturerna är ofta korta, med täta talarbyten och högt taltempo.65 

Många skulle beskriva uttalet som brytning av standardsvenskan men ofta är det 

så att ungdomarna som pratar det här språket är födda i Sverige. Många infödda 

svenskar uppfattar det multietniska språket som invandrarsvenska med 

brytning och det verkar vara så att det allmänna intrycket från omgivningen är 

att de talar en bruten svenska, fast det är deras första språk. 66 Det är intressant 

att oberoende av talarnas hemspråk gör de samma avvikelser från 

standardsvenskan, både i uttal och grammatik. Om en person skulle prata 

svenska med brytning från sitt hemspråk skulle det sannolikt låta annorlunda än 

om personen skulle tala invandrarsvenska, eftersom det invandrarsvenska 

                                                 
61 Gomér, s. 8-9 
62 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 237. 
63 Jan Einarsson, Språksociologi, (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 97. 
64 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 237. 
65

 Norrby och Håkansson, s. 216. 
66 Gomér, s. 4. 



21 

 

uttalet inte kännetecknar något speciellt främmande språk.67 68 Det kan vara 

svårt att dra skiljelinjer mellan de som talar invandrarsvenska och den som talar 

någon slags bruten svenska. Dessutom är det inte samma multietniska 

ungdomsspråk som talas i de tre största städerna i Sverige. Till exempel har 

rosengårdskan i Malmö annorlunda drag än rinkebysvenskan i Stockholm. Det 

beror främst på att rosengårdskan har många drag som kommer från dialekten i 

Malmö. Samma gäller för de andra städerna där ungdomsspråken har drag av 

den lokala dialekten.69 70  

De mest framträdande språken som har påverkat ordförrådet och fört in lexikala 

enheter i förortsvenskan är bland andra arabiska, turkiska, grekiska, 

latinamerikansk spanska samt slaviska språk. Uttalet känns för många som 

stötigt med monoton prosodi och stackato-betonat. Ordgränserna markeras 

tydligt och skillnaden mellan lång och kort stavelse är reducerad. Kort vokal blir 

då längre och lång vokal kortare än normalt.71 Sådana reduktioner och 

assimilationer i ungdomars språk skapas ofta, eftersom ungdomar vanligtvis 

talar snabbare än vuxna.72 Det finns även ett främre r-ljud som är mycket tydligt 

i förortsvenskan i Stockholm jämfört med Malmö till exempel, där både främre 

och bakre r-ljud förekommer i rosengårdssvenskan.73 Dialekten i Malmö har 

påverkat r-ljudet på det sättet. Sje-ljudet kan påminna om det tyska ach-ljudet, 

något som ofta kommenteras som ”arabiskt”.74  

 

2.3 Grammatikalisering 

Inom alla språk förekommer det en så kallad grammatikalisering vilket kan 

innebära att ords betydelse och användningsområde förändras. Det begränsas 

inte endast vid förortsvenskan utan sker både i standardsvenskan och andra 

                                                 
67 Gomér, s. 4. 
68 Östen Dahl och Lars-Erik Edlund (red.), Språken i Sverige,(Italien: Norstedts Förlagsgrupp AB, 
2010), s. 50. 
69 Gomér, s. 4. 
70 Petra Bodén, ”Rosengårdssvensk” fonetik och fonologi. (Lund: Centre for languages and 
literature, Nordiska språk, Lund University, 2007) s. 51. 
71 Kotsinas, grein skönnuð, 29 
72 Gomér, s. 4. 
73 Bodén, s. 34-35. 
74 Ulla-Britt Kotsinas, Stockholmsspråk genom 100 år. Tijdschrift voor. Skandinavistiek (1989) s. 
29. 
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språk. Grammatikalisering är en ”levande” process, fortskridande, som berikar 

språket semantiskt. Det som sker är att ordets ursprungliga betydelse uttunas, 

blir frekventare, kortare och får flera funktioner. 75 

Ett exempel inom standardsvenskan är verbet att komma. Det har från början 

betytt att anlända men har med tiden fått en annan användning med 

futurumbetydelse där verbet blir hjälpverb i stället för huvudverb, till exempel: 

Det kommer att regna. 76 Ett annat exempel är typ som även har bytt ordklass och 

blivit någonslags samtalspartikel, eftersom det har mer att göra med 

samtalsituationen än det man verkligen talar om.77  

 

 de va en tjej som va typ sexton / sjutton 

 Valdemarsvik ligger typ nära mil från Norrköping 

  e re s’är typ liten fil s’är78 

 så typ om de ringer nån så säjer rom så’är ba spelar du nå 

instrument typ ba79 

 

Upperbarligen kan man säga dessa satser utan att säga ordet typ. Användningen 

kan vara ett tecken på talarens osäkerhet i talsituationen, samt en slags paus för 

att kunna planera sitt tal och finna passande uttryck för vad han ska säga 

sedan.80 Ibland används typ även istället för ungefär.81 

  

När det gäller förortsvenskan finns ordet sån som ersätter standardsvenskans 

obestämda artikel och uttrycket sån där.  

 

  det är sån film 

  sån värsta brunkräm 

  samma sån låt82  

 
                                                 
75 Gomér, s. 5. 
76 Kotsinas, Ungdomsspråk, s. 99. 
77 http://www.sprakradet.se/11351 
78 Kotsinas, Ungdomsspråk, s. 87. 
79 Ibid, s. 74 
80 Kotsinas, Ungdomsspråk, s. 75. 
81 Ibid, s. 71. 
82 Gomér, s. 6. 

http://www.sprakradet.se/11351
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2.4 Slang och svordomar 

Ungdomar är och har alltid varit duktiga på att skapa slang och ta in nya ord i sitt 

språk. Med tiden kan en del slangord bli en slags dialektord, men för att kallas 

slang måste de bryta mot standardspråkets konventioner samt chockera. Det 

sker med förortsvenskan som alla andra språk. Vanligtvis tas slang inte upp om 

det har tidigare använts ofta i skrivet språk. Slangorden sprids ofta ”uppåt”. Med 

tiden kan ord och uttryck bli etablerade, få en legitim status och kan även sedan 

ingå i det vardagliga språket vi alla talar.83 Ord som tjej, dagis och gilla tycktes 

vara slangord förut men har så småningom blivit etablerade och mycket 

använda.84  

Orden som brukar användas som slang i förortssvenskan kommer ofta från en 

mängd olika främmande hemspråk. Språken som talas i områdena kan vara en 

stor källa när ungdomen behöver nya slangord. En del av orden som hittas är 

även slang i språket som de är hämtade från. Ungdomar från olika länder gör 

samma avvikelser från standardsvenskan oberoende av vad de har för 

hemspråk.. Slangord används därför även av dem som har ett annat hemspråk än 

det som orden är hämtade från. En del av dem sprids till mindre invandrarrika 

områden och blir kända även om de inte används aktivt.85 

Följande ord används fortfarande ganska aktivt som slang även om de förekom 

redan på 1980-talet: 

guss  flicka   turkiska 

para  pengar  turkiska 

län  hördudu  turkiska 

jalla  gå, skynda sig  arabiska 

keff  dåligt   arabiska 

habib  kompis  grekiska 

ayde  kom!, stick!  grekiska86 

 

Orden har ofta olika stavningar. Guss har bildats från det turkiska ordet kız som 

betyder ’flicka’. Orsaken till att det stavas annorlunda kan vara det svenska 

                                                 
83 Gomér, s. 4. 
84 Kotsinas, Ungdomsspråk, s. 59. 
85 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 241. 
86 Ibid, s. 242. 
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uttalet. K-ljudet liknar mer det svenska tonande men oaspirerade g-ljudet. 

Vokalen ı, utan diakritiskt tecken, liknar mer det svenska korta [u] och är 

öppnare än det svenska [i]. Det sista ljudet stavas vanligtvis med ett /s/ men 

också ett /z/ som kan antyda att ljudet är mera tonande än det svenska [s].87 

En realistisk dialog med användning av några av dessa ord skulle kunna se så här 

ut: 

  Alex: ” Shoo, vad händer bror?” (Hej) 

Kamraten: ”Jag mår keff!”  

Alex: ”Varför, bre?” 

Kamraten: ” Ayna tog mig igår!” (Polis) 

Alex: ”Har du baxat nåt?” (Stulit) 

Kamraten: ” Nää Walla, har inte gjort nåt, dumma rasists… bögar”.88 

 

Slang bildas även med hjälp av två suffix, -ish (också ibland skrivet -isch) och –o, 

huvudsakligen i Rinkeby och dess grannområde, Tensta.89 Ish-ändelsen läggs till 

både substantiv, verb och adjektiv. Både svenska och ord från andra språks 

bildas med hjälp av dessa två suffix, som knappast finns i annan svensk slang: 

 

haffish   ta fast 

plankish  åka gratis 

babblish  skvallerkäring 

bilo   bil 

bebo   barn 

drogo   narkoman90 

 

Här ser vi hur orden bildas från svenska ord. Haffish kommer från verbet haffa, 

plankish från slanguttrycket planka, babblish från babbla, bilo från bil, bebo från 

bebis och drogo från substantivet drog.  

                                                 
87 Kotsinas, Språkkontakt och slangspråk i Stockholm, s. 43-44. 
88 Hanna Gadban, Språkbruk och identitetskonstruktion. Två parallella och ständiga processer i 
olika skilda världar, (Södertörns Högskola, 2010) s. 27. 
89 Det beror på sammansättningen av grupper i områdena i storstäderna vilka ord används mest. 
Ibland används en del av slangen inom alla invandrartäta områden men det finns också ord som 
används inom ett område men inte i annat. (Kotsinas, Studiebrev 7) 
90 Kotsinas, Invandrarsvenska, s. 242. 
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Det kan ibland vara svårt att hitta ordens ursprungliga härkomst eftersom de 

kan omformas många gånger. Det finns också många fyndiga ord som ungdomar 

har bildat från stereotyper och aktuella företeelser: 

 

kebab   arab 

curry   indier 

mowgli  indier 

deniro   tuffing 

cowboy utan häst lögnare, mytoman91 

 

Kebab betyder en arab eftersom det kanske finns många araber som säljer kebab 

(även om kebab ursprungligen är turkiskt). Curry betyder en indier på grund av 

indiska maten. Mowgli betyder också indier på grund av den berömda den 

indiska barnfiguren i Djungelboken. Ordet deniro, en tuffing, verkar ha bildats på 

grund av skådespelaren Robert De Niro som ganska ofta spelar en tuff karaktär. 

Sen finns uttrycket cowboy utan häst som hänvisar till stereotypen om en 

cowboy, som kanske inte känns som en sann cowboy utan sin häst.  

Det finns en del ord med engelskt ursprung, men det är möjligtvis mindre 

vanligt i invandrartäta områden än i andra områden. Kotsinas hävdar att 

ungdomar avvisar ord med amerikanskt ursprung av politiska skäl.92 Alla de 

olika slangvarianter som finns i förorterna visar användarnas solidaritet och 

respekt för varandras språk. Dessutom skapas en gemensamt gruppidentitet då 

man undviker ortens normala dialekt, en gruppidentitet, som kan betecknas som 

”svensk med invandrarbakgrund”.93 

När det gäller svordomar tycks de vulgärare än i standardsvenskan94 fast 

man behöver inte ta dem bokstavligt. Jag ska döda dig och jag svär på min 

mammas grav förekommer ibland, samt benämning av någons mor eller syster. 

Även om det räcker att säga din mamma (din pappa/din familj) är det förkortning 

av jag knullar din mamma. Anknytning till prostitution och lukt verkar vara 

                                                 
91 Kotsinas, Invandrarsvenska, s, 242. 
92 Ibid, s. 243. 
93 Ibid, s. 243. 
94 Gomér, s. 7. 
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vanligt också, din mamma är den billigaste horan, knulla din mamma eller din 

mammas kuk luktar.95 Dessa kraftuttryck, som används informellt av talare med 

en mängd olika modersmål, är dock inlånade och någon interferens från 

modersmålen syns inte.96 Fitta och hora används också, och tycks skapa starka 

reaktioner eftersom det är könsord, men inte till exempel har anknytning till 

religion. Orden kan man använda för båda könen men att tilltala någon hora kan 

också vara synonymt med kompis, så nyanserna i språket tydligen förändras. 97 

 

 

 

                                                 
95 Ungdomens språkmöter, 55-56 
96 Gomér, s. 7. 
97 Gomér, s. 7-8. 
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Kapitel 3 Romanen Kalla det vad fan du vill 

Kalla det vad fan du vill är skriven på standardsvenska men dialogen innehåller 

både invandrarsvenska, vanligt ungdomsspråk, utjämnad dialekt och genuin 

dialekt. I det här avsnittet kommer endast invandrarsvenskan att granskas, det 

vill säga språket som avviker från standardsvenskan även om talaren ofta är 

medveten om avvikelserna och kan standardsvenskan perfekt. 

Olika dialoger i berättelsen kommer att diskuteras, samt deras avvikelser 

från standardsvenskan och om den har något gemensamt med 

invandrarsvenskan överhuvudtaget. Slutligen en kort diskussion om huruvida 

man kan hävda att invandrarsvenskan i boken är autentisk eller ej. 

3.1 Invandrarsvenskan i litteraturen 

De sista åren har ganska många böcker släppts som behandlar 

invandrarsvenskan på ett eller annat sätt. År 2001 skrevs novellsamlingen Till 

vår ära av Alejandro Leiva Wenger. Han kommer ursprungligen från Chile men 

flyttade till Sverige då han var nio år gammal. Boken handlar om livet hos 

ungdomar i förorterna i Stockholm.  

År 2003 släpptes Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri, född i Sverige men 

som har en tunisisk far. Boken, som skrivs som en dagbok, är i sin helhet på 

invandrarsvenska, eftersom det är huvudpersonens språk som visas i dagboken. 

Berättelsen sker också i förorterna i Stockholm. Den filmatiserades år 2007 och 

har översatts till bland andra danska, norska, finska, serbiska och ryska. 

År 2005 utgavs Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari. Den 

handlar om Bahar, hennes familj och hur deras liv har lyckats i Sverige efter 

deras flykt från Iran. 

 

3.1.1 Marjaneh Bakhtiari 
Marjaneh Bakthiari är född 1980 i Teheran, Iran. Hon är delvis uppvuxen i 

Teheran och delvis i Malmö. Hon har läst kurser i internationell ekonomi, 

socioantropologi och journalistik och skrivit två böcker, Kalla det vad fan du 
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vill(2005) och Kan du säga schibbolet?(2008).98 Böckerna handlar båda om 

iranska familjer och hur de tar itu med identiteten, språk, (mång)kulturen, och 

samhället. År 2005 fick hon TCOs kulturpris samt En bok för allas litterära 

humorpris och år 2008 fick hon Skånebokhandlarnas författarpris för Kan du 

säga schibbolet? Kalla det vad fan du vill har även dramatiserats av Anna Sjövall i 

Malmö dramatiska teater. 99 

 

3.2 Berättelsens innehåll 

Kalla det vad fan du vill handlar om familjen Irandoust som har flyttat till Sverige 

på grund av kriget mot Irak. Man kan inte säga att boken har en egentlig 

handling, utan många olika scener och situationer. Vi får läsa om olika händelser 

eller upplevelser i familjens liv, men ofta behandlar författaren bara en speciell 

karaktär eller ett tema i varje kapitel, som är ganska korta. Hela berättelsen 

handlar om familjens relationer sinsemellan men också hur deras liv funkar i den 

vardagliga svenska omgivningen. De bor i Malmö där barnen har bott hela sina 

liv.  

 Bakhtiari visar samhället som det ser ut från en invandrares perspektiv i 

Malmö. Hon har själv upplevt sin barndom där och sannolikt använder hon sin 

erfarenhet för att skildra omgivningen på ett realistiskt sätt. Hon sägs dessutom 

vara mer influerad av sitcom än litteratur. Texten blir därför ofta ganska komisk 

även om den skildrar problem.  

 

3.3 ”Falska bitches allihopa.” 

I det här kapitlet granskas vissa dialoger i boken Kalla det vad fan du vill. 

Dialogen har det gemensamt att den har drag som åtminstone påminner om 

invandrarsvenska. Men är det verkligen så? 

I dialogen finns både typiska drag för invandrarsvenska, samt ganska 

mycket svenskt ungdomsspråk allmänt. Särskilt när det gäller lexikologin finns 

inte många ord som är kännetecknande för invandrarsvenskan utan sannolikt 

mer kännetecknande för svenskt ungdomsspråk. 

                                                 
98

 http://www.ordfront.se/Bocker/Varaforfattare/MarjanehBakhtiari.aspx 
99

 http://vetamix.net/video/marjaneh-bakhtiari-kan-du-s%C3%A4ga-schibbolet_5088 

http://www.ordfront.se/Bocker/Varaforfattare/MarjanehBakhtiari.aspx
http://vetamix.net/video/marjaneh-bakhtiari-kan-du-s%C3%A4ga-schibbolet_5088
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När det gäller ordförrådet i dialogen finns fyra ord som är 

kännetecknande för invandrarsvenskan i svenska storstäder. De är shiii, ey, guss 

och soft. Av dessa används endast shiii och ey av några ungdomar. Guss och soft 

används en gång i boken, av en vuxen, Pernilla, som försöker passa in och verkar 

ha en lite typisk idé om hur invandrare brukar tala.  

Det finns även ord som inte är svenska och har kommit in som lånord 

eller citat från engelskan. Busted, fuck you, bitches, pussy, bullshit, what’s up dawg 

och så vidare är exempel på dessa ord i dialogen, ofta för att visa talarnas 

attityder.  

När det gäller syntaktiska och grammatiska avvikelser är det först och 

främst fel användning av pronomenes objektsformer som hittas i dialogen. 

Likaså saknas böjningsändelser för många verb av första konjugationen.  

 

3.3.1 Grammatiska avvikelser 
 

3.3.1.1 Han/hon som objekt 

 
Han stod utanför fritisgården, så fråga jag han om han hade cigg. 

Eller asså, jag sa typ ge maj en cigg. Och han sa att jag skulle be om en cigg. 
Naj, ge maj en cigg sa jag. Och han ba’ du får ingen. Han va helt bull. Så 
börja han gå mot maj, och han e helt stor. En jävla hulk. Så jag ba’ ey jag 
har inga problem. Men asså jag blev helt lack... Så när han vände saj om och 
skulle gå in, sprang jag och sparka han i ryggen. Ingen snackar så med maj. 
–Mirza100 

 

I första dialogen borde fråga och sparka få objekt, alltså fråga honom och sparka 

honom, fast Mirza använder subjektsformen i stället. Verbet börja tar inte objekt i 

meningen ovan så att det blir naturligtvis bara subjektsformen han som följer. 

Verbet saknar dock böjningsändelse liksom de andra två verben. 

 
Vet ni vem Sheyk e? Jag va precis hos han. Som han kan kicka, shit, 

jag... –Mirza101 
 
Jag känner han som döda Palme. De e på sant. Jag vet vem han e... 

När jag träffar han i himlen ska jag saj till han att jag inte tjalla. Och jag 

                                                 
100

 Ibid, s. 203. 
101

 Bakhtiari, s. 203. 
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ska saj att du försökte...då får du lova att du sajer de till han. Saj att du 
försökte få maj å saj nåt. Men shiii fick du! –En elev102 
 

 
Nelson Mandela e också karismatisk. Varför har inte världen rättat 
sig efter han?103 
 

 De understrukna orden är objektform av orden han. I vårdat tal och i 

skrift används böjningen honom i stället, fast han/hon som objekt kan användas 

dialektalt ibland. Han som objekt var vanligt förut, eftersom det är en gammal 

ackusativform, jag såg han. Efter att dativ tog över och blev objektsform för både 

ackusativ och dativ har det varit mycket mer vardagligt och talspråkligt att 

använda han som objekt.104 Det tycks även vara karakteristiskt för 

invandrarsvenskan att använda subjektsformen i stället för objektsformen.105 

  

 
Va hette den bruden du snacka helt mycket om innan? –Shervin 
... 
Va är de me hon? –Mirza 
... 
Träffar du hon fortfarande? –Shervin106 

 
Och det e helt fattit för man kan inte gå nånstans me hon heller...Så jävla 

bull. Alex den fittan gör ingenting. De blir alltid jag som får gå ut med hon. –
Soroush107 
 

Han och hon används ibland som objektsform i talspråk, vanligtvis i svenska 

dialekter. Hon tycks inte vara lika vanligt och jag, vi, du eller ni är sällsynt. I 

fornsvenskan fanns både ackusativ, jag såg han, och dativ, jag gav honom boken. 

Det kan förklara varför han har hållits kvar i dialekter som inte har förändrats 

och där dativ inte tagit över.108 Om ackusativet av hon också skulle vara hon 

skulle det formodligen vara vanligare, men det gamla ackusativet var hana/hona. 

Användning av han som objekt är även frekvent i ungdomsspråk. Orsaken kan 

vara den att det är mycket enklare att använda han och hon i både subjekt och 

                                                 
102

 Ibid, s. 94. 
103

 Ibid, s. 12-13. 
104

 http://www.dn.se/blogg/spraket/2009/03/17/jag-sag-han-2130/ 
105

 Gomér, s. 15. 
106

 Bakhtiari, s. 204-205. 
107

 Bakhtiari, s. 264. 
108

 Svenska språknämnden, Språkriktighetsboken, (Nordstedts akademiska förlag, Norge: 2007) s. 212. 

http://www.dn.se/blogg/spraket/2009/03/17/jag-sag-han-2130/
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objekt. Ungdomsspråk försöker ju ofta göra språket lite enklare än det är. Det 

kan vara sociopragmatiska situationer som spelar roll, liksom användningen av 

rak ordföjld. Ibland skulle ungdomarna kanske inte använda han som objekt i 

andra sociala situationer, till exempel med vuxna människor. Ungdomarna vet 

att det är fel så de kanske vill visa vuxna människor respekt, samt att det kan 

vara en omedveten tanke att tala lika ”bra” språk som deras samtalspartner.  

 

3.3.1.2 Verb i första konjugation  

 
Jag känner han som döda Palme.  
 
Dom kanske inte snacka om koncentrationsläger vid middagsbordet. 
–Bahar109 
 
Sen när allt börja gå åt helvete, så låtsa alla att dom inte fattat va 
som hänt... så jävla fegt liksom. –Bahar110 
 

Här är svaga verb som inte har en rätt böjning enligt standardsvenska 

understrukna. Det kan vara så att författaren använder verbböjningen i dialogen 

för att lägga vikt vid uttalet, så att det blir vardagligt, snabbare och mer 

”stackatobetonat” – mer liknande invandrarsvenskan. Verb av första 

konjugationen är bland ungdomarna i dialogen väldigt ofta förkortade och man 

kan fråga sig om det är typiskt för allmänt talspråk hos ungdomar eller särskilt 

invandrarsvenska drag. Dragen finns åtminstone i talspråk hos pojkar och flickor 

i södra Stockholm. ... så börja han peka på mej...111 Enligt Gomér anses sådana 

utelämnade böjningsändelser vara typiska för invandrarsvenskan, till exempel 

arbeta i stället för arbetade.112 Här verkar gränsen mellan ”vanligt” 

ungdomsspråk och i nvandrarsvenska vara ganska tunn. 

 

Han stod utanför fritisgården, så fråga jag han om han hade cigg. 
Eller asså, jag sa typ ge maj en cigg. Och han sa att jag skulle be om en cigg. 
Naj, ge maj en cigg sa jag. Och han ba’ du får ingen. Han va helt bull. Så 
börja han gå mot maj, och han e helt stor. En jävla hulk. Så jag ba’ ey jag 
har inga problem. Men asså jag blev helt lack... Så när han vände saj om och 

                                                 
109
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110

 Ibid, s. 15. 
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 Kotsinas, Ungdomsspråk, s. 73. 
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skulle gå in, sprang jag och sparka han i ryggen. Ingen snackar så med maj. 
–Mirza113 

 
De va så jävla grymt. Asså vi ba’ snurra. Så börja vi köra på fel sida 

av gatan. De va helt övernära vi körde på en annan bil. 114 
  
  Och jag sparka en sån bit mer än Sheyk.-Mirza115 
 

Ja nu e där inget kvar ditt sär, men när jag fråga så fanns där ju. -

Cezar116 

 

Här finns flera karakteristiska drag för invandrarsvenskan vad gäller verb av 

första konjugationen, som saknar böjningsändelse. Det är dock intressant att 

granska andra verb i dialogen. Både Mirza och Cezar verkar endast utelämna 

ändelsen i första konjugation. När det gäller andra konjugationer verkar de 

använda dem rätt. Stod, hade, sprang och körde har ingen förkortning. Det kan 

vara tecken på att de verkar behärska de fyra konjugationerna ganska bra, även 

om de inte använder böjningssuffixet vardagligt med kompisarna. De verkar vara 

medvetna när de använder första konjugation. Till exempel säger Mirza körde 

men skulle helt enkelt kunna felaktigt säga köra i preteritum. Han vet att det 

borde vara körde och inte köra[de]. Det är därför ingen slump vilket verb som 

saknar ändelse, det finns en tradition inom både invandrarsvenskan och 

ungdomsspråket att förkorta just verb av första konjugationsen. 

 

3.3.2 Lexikologiska avvikelser 
 

3.3.2.1 Engelska lånord 

 

 Shervin har två bästa vänner, Cezar och Soroush, som han ofta brukar 

hänga tillsammans med. Dessutom finns en yngre kille de inte gillar, som kallas 

för Mirza och som känner sig ganska märkvärdig. Han brukar ofta hitta på 

rövarhistorier och tycks vara en ”gangster”, ofta på ett ganska pretentiöst sätt. 

                                                 
113

 Ibid, s. 203. 
114

 Bakhtiari, s. 132. 
115

 Ibid, s. 204. 
116

 Ibid, s. 121. 



33 

 

Det är i grunden gangster han vill vara och han försöker ofta använda engelska 

uttryck blandade med svenska ungdomsspråket.  

 

 De va helt övernära vi körde på en annan bil. Och han ba’ hur fan 

kör ni? Och vi ba’ FUCK YOU. Men alla va helt rädda. Fast inte jag. -Mirza117 

 
Här finns ett vanligt uttryck från engelskan som till exempel man ofta kan se i 

filmer, FUCK YOU. Det är vulgärt, kraftigt och internationellt. Mirza brukar titta 

på kriminella filmer och tänka på kända brottslingar som förebilder. Det är 

därför inte särskilt överraskande att se hans engelska uttryck.  

 
Va fan gör du bitch!? – En kille118 
 
Dom kan se så jävla oskyldiga ut när de passar dom. Falska bitches 

allihopa. Såna som ger pussy till höger och vänster, när de kommer till maj 
så stööööör jag dom?! Bullshit. –Mirza119 

 

Bitches, pussy, bullshit. Igen kraftiga ord som han använder om vissa ämne. Han 

använder uttrycket att ge pussy till någon som jag kan tänka mig i det här 

sammanhanget skulle kunna beteckna att vara elak mot någon. 

Det är inte ovanligt att se ordet shit i invandrarsvenskan. Det är inte ovanligt 

inom ungdomsspråket heller, eftersom det är ganska internationellt och ofta 

hörs i medierna. Och genom medier kan det vara enkelt att sprida ord, särskilt 

mellan ungdomar. 

 

What’s up dawg? 
Wazup? 
Sup? 
Ey, dela me daj. 
Där e inte så mycke kvar. Shervin drog ett djupt bloss och gav sedan 
det som återstod till Cezar. 
Ja nu e där inget kvar ditt sär, men när jag fråga så fanns där ju. 
Jävla ollon, och Cezar hann även med ett Du e så jävla ful, innan 
Shervin bad Cezar att suga hans kuk och i samma vänliga ton 
frågade om han ville ha fimpen eller inte.120 
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Här används svordomar, ganska fula ord och uttryck, fast de verkar användas 

mer för skojs skull än av ren ilska. Shervin bad Cezar att suga hans kuk, 

naturligtvis inte bokstavligt, utan mer för att förnedra Cezar. Han hade precis 

innan sagt att Shervin var så jävla ful och att han vore ett jävla ollon, som är den 

yttersta delen av penis. Varken Shervin eller Cezar tar varandras expressiva 

uttryck på allvar och fortsätter samtalet som om ingenting hade hänt.  

 Början av samtalet är också vanligt i den invandrarsvenska som används i 

åtminstone vissa delar av Malmö.121 Uttrycken finns även i amerikanska filmer 

och har ofta anknytning till färgade amerikaner i ghetton och även rappare. 

What’s up, dawg? är slang i engelskan, ofta bland färgade, för frasen hur är läget?  

Shervins och Soroush föräldrar tyckte de klädde sig på ett konstigt sätt: 

  

Och Parvin skämdes för hans[Soroushs] guldslingor, färgglada 

kläder och noppade ögonbryn... Soroush lutade huvudet bakåt som Snoop 

[Dogg] brukade göra i sina videor och sög in lite luft mellan tänderna.122 

 

Här ovanför får vi bevis på hur Soroush klär sig och hur författaren jämför 

hans beteende med antagligen en rappare, Snoop Dogg, för att ge oss en känsla 

av attityden. Språklig variation har ofta koppling till livsstilen.123 Det verkar hålla 

ihop, språket, hur de klär sig och musiken som de lyssnar på. Det är en vanlig del 

av livsstilen att börja ett samtal på det sättet.  

 

3.3.2.2 Andra vanliga uttryck 

 

Ey, dela me daj. –Cezar124 

 

Här finns ett intressant ord som ofta förekommer i invandrarsvenskan. Det är 

ordet ey. När Petra Bodén, doktor vid Lunds universitet, bad elever om att ge 

henne exempel som är typiska för rosengårdssvenskan i Malmö fick hon bland 

annat in ordet ey/ej.125 Det kommer ursprungligen från turkiskan och anses vara 
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motsvarighet till engelskans yo eller de svenska orden hörru, hej, hallå och du.126 

Vanligtvis brukar talarna börja meningarna med ey, till exempel Ey, låt han 

berätta sin historia.127 128 

 
Jag tycker verkligen att du är en jättetrevlig gus, Baha. 
-Va? 
Ja, haha, jag har lärt mig lite nya ord förstår du. Gus, du är en soft 
gus. Eller säger jag det fel kanske? Vänta jag ska hämta boken, men 
jag tror jag sa rätt. Kan du inte sånt här, Baha? –Pernilla129 

 
Här försöker Pernilla att använda typiska ord som brukar användas av 

invandrare i förorterna. Två av dem är orden gus och soft som är ganska väl 

kända bland människor som kanske inte vanligtvis pratar invandrarsvenska. 

Ordet gus har blivit ganska typiskt för invandrarsvenskan. Därför försöker 

Pernilla använda det för att försöka närma sig Bahars kultur och språk, fast 

Bahar inte alls använder sådana ord. Även om de här orden anses som typiska 

för invandrarspråk, åtminstone i Stockholm, används de aldrig av ungdomarna, 

utan endast av Bahars svärmor, Pernilla. 

 
Man fattar shiii när hon läser den. – Shervin130 

  

Ett särskilt intressant ord som både Shervin och Mirza använder är ordet shiii 

[chi, tji, shi]. Det verkar vara vanligt inom invandrarsvenskan i Malmö, särskilt 

eftersom det verkar ha kommit in i språket via skånskan.131 Ursprungligen 

kommer det från romani och betyder inget, ingenting.132 Först hade man kunnat 

tro att det hade koppling till ordet shit som också används i engelskan för inget 

eller ingenting. Om det dock finns någon koppling alls mellan språkbruket har jag 

inte hittat något bevis för. 

 

Aaa va fan! Jag får spell på dom. Så fort en brud klagar e alla på 

hennes sida. -Mirza133  
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Mirza snackar om att få spell på någon. Sannolikt har det anknytning till 

frasen att få spel (eventuellt att få frispel) – ”att tappa besinningen, bli galen av 

ilska eller bara tokig.”134 Dessutom använder han prepositionen på med frasen 

som kan ha sammanblandats med uttrycket att bli galen på någon. 

Det händer ibland i dialogen att ord stavas medvetande felt, sannolikt för 

att visa att talaren uttalar det felt.En annan felstavning för att visa uttalet 

förekommer när Shervin drivar med Soroush: 

 

Kolla in hans brillor. Han tror han e liide cool i dom. –Shervin135 
 

Liide är skrivet på det sättet förmodligen för att visa hur han uttalar det. 

Dessutom visar stavelsen hur skånska drag i talspråket kan hittast i 

invandrarsvenskan eftersom lide är vanligt i talspråket i skånska dialekter.136 

 

 

Håll inte på. Han hade sagt till dj:n att han spela helt kassa låtar. 
Han hade sagt att hans kuk kunde spela bättre. –Soroush137 

 

  Va inte en sån fitta. – En kille 

 

Här är flera vulgära ord. Först säger Soroush vad Mirza hade sagt till en dj 

på en klubb; att hans kuk kunde spela bättre. Det är ett komiskt, men väldigt fult, 

sätt att säga att dj:n inte är bra på det han gör. Detta är ett av många könsord 

som förekommer i invandrarsvenskan och som inte alltid skall tolkas 

bokstavligen. En sån fitta är ett exempel på könsord i ungdomsspråk, ett 

nedvärderande uttryck om flickor som ”lägre stående”. 

 

Jag känner han som döda Palme. De e på sant. Jag vet vem han e... 
När jag träffar han i himlen ska jag saj till han att jag inte tjalla. Och jag 
ska saj att du försökte...då får du lova att du sajer de till han. Saj att du 
försökte få maj å saj nåt. Men shiii fick du! –En elev138 
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Här är kanske den mest överdrivna dialogen i boken. Den innehåller ett ord från 

ett annat språk, felaktig användning av preposition, felaktig böjning av verb av 

första konjugationen, slangord och ordet han som objekt. Om han som 

objektsform har jag skrivit tidigare samt om verb av första konjugationen och 

ordet shiii. 

Dessutom är uttalet överdrivet. Saj används mycket i stället för säga och 

visar på något sätt hur han uttalar ordet på ett annat sätt än i standardsvenskan. 

Han säger även maj som skulle kunna vara drag från skånskan för 

standardsvenskans mig. När man läser genom dialogen ser man snabbt att 

uttalet är annorlunda än vanlig svenska, inte bara i det här exemplet utan i de 

flesta jag har behandlat.  

 

3.3.2.3 Samtalspartiklar 

Shervin använder här flera samtalspartiklar. De är asså, så va, typ, å så, du 

vet. Ofta har de grammatikaliserats, till exempel typ som har bytt ordklass, från 

substantiv till adverb.139 De flesta av de här samtalspartiklarna är även 

kännetecknande för ungdomsspråk i storstäderna i Sverige allmänt, både 

invandrarsvenska och andra slags ungdomsspråk. Du vet och och sånt finns 

vanligtvis i invandrarsvenskan i Malmö, samt andra städer.140 Dessutom är det 

vanligt inom ungdomsspråket och talspråk i hela Sverige. 

 

Jag fick värsta adrenalinkicken du vet. Och då bangar man inte. - 
Mirza141 

 

Iransk litteratur. Asså jag e iranier å så va, men jag kan inte så 

mycket om sånt. De e typ poeter från skitlängesen, som alla känner till å så. 

Min moussa har nån bok hemma. Men de e på persiska. Shit, de e svårt asså. 

De e bull, för de e inte sån persiska som vi snackar du vet. De e sån 

gammelpersiska. Man fattar shiii när hon läser den. – Shervin142 

 

 Å så och du vet tycktes vara typiska hos eleverna i Bodéns avhandling, fast det 

kan aldrig vara heltäckande vilka ord som används hos olika människor i olika 
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delar av ett område. Asså och typ är också vanliga samtalspartiklar i både 

ungdomsspråk och invandrarsvenskan.  

 

3.4 Autentiska dialoger? 

Det är svårt att hävda att dialogen i boken är precis likadan som 

invandrarsvenskan som den talas i verkligheten. Det beror på att 

invandrarsvenskan har många olika talare som tar upp vissa drag från den lokala 

dialekten, samt har olika i åtminstone tre storstäder bakgrund och hemspråk. 

Man kan dock konstatera, som visas i kapitel 3.1, att vissa drag i berättelsen 

liknar det som kännetecknar invandrarsvenskan. Även hittades kännetecknande 

drag för invandrarsvenskan i Malmö, ofta benämnd rosengårdska. Jag hade 

förväntat mig fler utländska ord från till exempel turkiska och arabiska men 

hittade inte många i berättelsen.  

När Petra Bodén, doktor i fonetik vid Lunds universitet, frågade unga 

elever i Malmö vad som var kännetecknande för rosengårdskan var det inte 

många ord från andra språk, utom engelskan: Wazzup, chillar och flippa samt 

fraserna du vet och å sånt.143 Bodén kallar hellre rosengårdska för ett 

ungdomsspråk än en ny dialekt eller bruten svenska eftersom det finns mycket 

slang från engelskan och används mer mellan kompisar än med vuxna.144 Även 

sade eleverna att orden uttalades och betonades ”annorlunda” och det är inte 

orden som kännetecknar rosengårdssvenskan eftersom de byttes hela tiden. I 

Kalla det vad fan du vill skrivs dialogen på ett speciellt sätt där författaren 

försöker visa att meningarna uttalas annorlunda än man är van att höra. Därför 

skulle jag hävda att dialogen är ganska realistisk och åtminstone ganska nära 

dragen i invandrarsvenskan i Malmö. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen blev invandrarsvenskans karakteristiska drag granskade. 

Facklitteraturen handlade mest om Stockholmsområdet så man kan inte hävda 

att alla dragen borde finnas i alla tre storstäderna, fast många gör det. Dessutom 

tar invandrarsvenskan in drag från dialekten där den talas, till exempel i Skåne 

och Göteborg.  

 De karakteristiska dragen som hittades var främst grammatiska, slang 

och uttal. De brukar avvika från standardsvenskan, även om talarna är födda i 

Sverige. En koppling finns mellan språket, livsstil och identiteten som kan vara 

dubbel när man har sitt ursprung i ett annat land.  

Kalla det vad fan du vill innehåller vissa drag som avviker från 

standardsvenskan och som även tycks vara kännetecknande för 

invandrarsvenska. Dessa drag var främst grammatiska och lexikologiska, främst 

engelska uttryck. Det finns däremot vissa drag som inte finns i dialogen som 

möjligen kunde ha gjort berättelsen mer realistisk. Även fanns till exempel 

samtalspartiklar som tycks vara vanliga drag i både invandrarsvenska och 

vanligt ungdomsspråk i alla storstäderna. 

 Man kan inte slå fast precis vad som används i ”verkligheten”, eftersom 

det alltid kommer att finnas människor som kanske inte använder språket på 

samma sätt. Man kan däremot visa på vad som skulle kunna vara karakteristiskt 

och vanligt. Människor är olika och varieteten i språket är väldig stor, beroende 

på var invandrarsvenskan talas, själva individerna, deras social status, 

vänkretsar och identitet. 
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