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Abstract 
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The Swedish School Board is using the term pupils with foreign background when 
defining children born abroad or in Sweden, but with both parents born abroad. In the 
school area the term immigrant children is used as a definition of pupils with foreign 
background. The public debate in society about the swedish language of Rinkeby and 
about the new swedes affects the focus of the media and the politicians where the language 
of young people is scrutinized and criticized, but also problematized. 

The focus of my study is on the use of language among pupils, born in Sweden but with 
both parents born abroad, and how this will affect the social construction of identity. My 
theoretical conclusions about the influence of language on the construction of identity is 
based on the social constructionist view.  

In order to elucidate the use of language of the pupils in different contexts and how this 
affects their construction of identity I have carried out a short ethnological examination in 
a multicultural school in one of the suburbs of Stockholm. The selected group consisted of 
six pupils in secondary school, in the age between 14 and 16 years, and all born in Sweden 
and with both parents born abroad. 

The conclusions from my study shows that the use of language of the informants varies 
according to the context. In informal environments (in the school yard, in the youth 
recreation centre) they are using code exchange and the swedish language of Rinkeby. But 
in formal environments (in the class room) they use swedish standard language. My results 
show that the multilingual language, used by the informants in the ethnically segregated 
area where they grew up, has contributed to the construction of several identities. They 
also construct a new form of identity. A transcendent and globalized trans-identity, loaded 
with elements from different cultures. This identity is called syncretic identity. 

 
 
 



Resumé 
 
Arbetes art:     Examensarbete i lärarutbildning, Avancerad nivå, 15 hp, Södertörns          
                       högskola 
 
Titel:               Språkbruk och identitetskonstruktion. Två ständiga parallella processer 
                        i två skilda världar, en etnografisk studie på en multietnisk arena. 
 
Sidantal:           40 
 
Författare:       Hanna Gadban 
  
Handledare:     Hassan Sharif 
 
Datum:             April 2010 
 
Nyckelord:    Socialkonstruktionistiskt perspektiv, språkbruk,  synkretisk identitet,  
                      rinkebysvenska         
                                                     
Skolverket använder begreppet elever med utländsk bakgrund som definition på barn som 
antingen är födda utomlands eller är födda i Sverige men där båda föräldrarna är födda 
utomlands. I skolsammanhang använder man begreppet invandrarbarn som definition på 
elever som har utländsk bakgrund. Samhällsdebatten om rinkebysvenska och de ”nya 
svenskarna” genomsyrar både medias likaväl som politikernas fokus där ungdomarnas 
språkbruk granskas, kritiseras och problematiseras.  
 
Min studie fokuserar på språkliga praktiker bland ungdomar som är födda i Sverige med 
utlandsfödda föräldrar och hur detta påverkar deras identitetskonstruktion. Det 
socialkonstruktionistiska perspektivets syn på språkets inverkan på identitetskonstruktion 
ligger till grund för mina teoretiska utgångspunkter.  
 
För att tydliggöra hur ungdomarnas språkliga praktiker ser ut i olika kontexter och hur 
detta påverkar deras identitetskonstruktion har jag genomfört en kort etnografisk studie i en 
mångkulturell skola i en av Stockholms förorter. Urvalsgruppen bestod av sex 
högstadieelever mellan 14 och 16 år, alla är födda i Sverige och har utlandsfödda föräldrar. 
 
Mitt resultat visar att informanternas språkliga praktiker varierar beroende på kontexten.  
I de informella miljöerna (på skolgården och på fritidshemmet) använder de sig av 
kodväxling och ”rinkebysvenska” för att skapa gemenskap. I den formella miljön (i 
klassrummet) använder de sig av standardsvenska. Resultatet visar att informanternas 
flerspråkighetsanvändning i det etniskt segregerade område där de växt upp har bidragit till 
att de konstruerar flera identiteter. De konstruerar även en ny form av identitet. En 
gränsöverskridande, globaliserad transidentitet som är laddad med inslag från olika 
kulturer. Denna identitet kallas synkretisk identitet. 
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1 Bakgrund 

Det var en vanlig dag när alla elever satt i matsalen och åt lunch i en skola som ligger i en 

av Stockholms förorter. En mellanstadieelev pratade med sina kamrater och kommenterade 

den nya kvinnliga läraren ”guzzen e tung, bre” (tjejen är snygg). Den manliga läraren som 

satt nära hörde elevens uttalande och ogillade detta. Läraren blev upprörd och sa till eleven 

” Gå tillbaka till öknen, därifrån kommer du egentligen”. Eleven lämnade matsalen och 

det blev alldeles tyst. Denna berättelse har etsat sig fast i mitt minne och händelsen väckte 

mitt intresse för hur språket som ungdomar med utländsk bakgrund använder kan skapa en 

arena för konflikt och missförstånd och kanske även leda till identitetskris. Således handlar 

denna studie om hur språket används bland ungdomar med invandrarhärkomst och hur 

detta påverkar deras identitetskonstruktion. 

 

Begreppet invandrare i det allmänna språkbruket används när man definierar personer som 

är av utländsk härkomst och bosatta i Sverige, framförallt de som har kommit till Sverige 

efter andra världskriget. Till invandrarna räknas vanligen även i Sverige födda utlänningar. 

Ibland avser man med invandrare alla i Sverige bosatta utländska medborgare. 

(http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/78/6e54e14b.pdf). Skolverket använder 

begreppet elever med utländsk bakgrund som definition på barn som antingen är födda 

utomlands eller är födda i Sverige men där båda föräldrarna är födda utomlands 

(www.skolveket.se, Elever med utländsk bakgrund. 2005, s. 4). I skolsammanhang 

använder man begreppet invandrarbarn som definition på elever som har utländsk 

bakgrund (http://www.did.uu.se/documents; Runfors. 2003). Dessa elever har länge varit i 

medias och politikernas fokus vad gäller deras skolgång, beteende, integration men även 

språkutveckling. EbbaWitt- Brattström kallar denna grupp för de ” nya svenskarna” och 

hävdar att deras ”blattesvenska” är ett rop på hjälp, ett se- oss - innan- det - är- för- sent 

riktat till dem som är ”utanför betongen” (Jonsson. 2007; 2009, s. 73). Farnaz Arbabi 

skriver i Dagens Nyheter som svar på det ovan yttrade, att förortsslang bara är en 

konsekvens och en förlängning av hur det ser ut i resten av samhället (Dagens Nyheter 8 

maj 2006). Sjögren konstaterar att barn som är födda och uppfostrade i Sverige och har 

utlandsfödda föräldrar bär stämpeln barn med invandrarbakgrund. Detta sätt att definiera 

dem förnekar det kulturella kapital som innebär att ha ett annat språk eller en annan kultur. 

Författaren menar att ungdomarna definieras enbart i relation till Sverige och svenskarna 

och dessutom med ett ord som oftast klingar negativt, invandrare. Svenskheten blir således 
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en norm som står för den ideala bilden av att vara medelklass, vit och en person som talar 

standardsvenska. Vilka konsekvenser medför detta? Sjögren anser att när en gräns dras 

mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar försvåras invandrarungdomarnas 

försök att hitta en plats i samhället att relatera till (jfr Sjögren. 2003, s. 43). 

Samhällsdebatten om ”invandrarbarn” fortsätter. I debatten sägs att flerspråkighet är en 

resurs medan detta i praktiken upplevs som ett hinder som bidrar till att skolans 

framgångar uteblir. I retoriken sägs även att alla är lika värda men i praktiken skapas ändå 

skillnader där språket utgör en gränsmarkör.  Den dagliga användningen av minst två språk 

och konstruktionen av identitet löper ständigt och parallellt och växlingen sker 

kontinuerligt mellan olika skilda världar, där samhället och skolan utgör den ena världen 

medan hemmet utgör den andra. I min studie har jag valt sex högstadielever med utländsk 

bakgrund som informanter och jag valde kalla dem flerspråkiga elever respektive 

ungdomar med utländsk härkomst. Definitionen invandrarungdomar är problematisk och 

jag är medveten om de negativa sammankopplingar som förknippas med detta. Däremot 

förekommer denna definition när jag hänvisar till forskare och författare som använder sig 

av dessa begrepp. 

 

Inledning 

I skolverkets publikation kan man läsa följande: 

I språket kan vi skapa mening på en mängd olika sätt och därigenom skapa våra  
referensramar, våra identiteter och våra kulturer. Vi lär oss att leva och att hantera  
en värld av handlingar, föreställningar och förhållningssätt. Den världen existerar 
till stora delar i och genom vår kommunikation genom olika språk. 
(www.skolverket.se. Att läsa och skriva. 2007, s. 12) 

  
Språket är ett redskap varigenom vi kan skapa våra identiteter och kulturer. Den första 

frågan som dyker upp är om vilka referensramar och föreställningar ungdomar med 

utländsk bakgrund kommer att hålla sig till. Svaret tycks vara komplext, inte minst när de 

befinner sig i en etnisk segregerad kontext.  

 

Stockholm är en etniskt och socialt segregerad stad. Där bor Sveriges rikaste människor 

men även de fattigaste, där andelen utlandsfödda invånare uppgår till 80 % i många av 

stadens förorter (Bunar. 2001, s. 43). Under min utbildningstid hade jag min 

verksamhetsförlagda utbildning i en etniskt segregerad stockholmsförort. Där fick jag 

kontakt med många elever som är födda i Sverige men har invandrade föräldrar. Dessa 

elever presenterade sig för mig genom att säga: Jag är turk, arab, iranier, latinamerikan etc. 
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De motiverar detta med att de talar ett annat språk än svenska hemma och har en annan 

kultur där. Detta har inte minst bidragit till diskussioner kring vad identitet egentligen är 

och framförallt vilka samband det finns mellan identitet och språk.  

 

I skolverkets rapport kan man läsa följande: 

Skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund (i dagligt tal ofta benämnda 
invandrartäta skolor) är ett annat exempel på hur skolans förutsättningar att lyckas med att få 
eleverna att klara målen inte är oberoende av yttre samhällsfaktorer, i detta fall framförallt 
skolans upptagningsområde. Boendesegregation leder ofta till skolsegregation och därmed 
genererar invandrartäta boendeområden ofta invandrartäta skolor. Elever som går i skolor 
med hög andel elever med utländsk bakgrund tenderar att uppnå sämre resultat än elever i 
övriga skolor. (www.skolverket.se, Elever med utländsk bakgrund. 2005, s.18) 

 

Otterup kritiserar den rådande maktstrukturen i samhället som tenderar att lägga skulden 

på offren, vilket påverkar både den mångkulturella skolans och de flerspråkiga elevernas 

framgång negativt. Exempelvis i skolverkets försök att analysera orsakerna till flerspråkiga 

elevers misslyckande i skolan kan man utläsa att resonemanget ligger kring 

invandrarbakgrund, boendesegregation och socioekonomiska faktorer. Det faktum att allt 

fler flickor med utländsk bakgrund når mycket goda resultat i skolan och att 20 % av 

eleverna med utländsk bakgrund lämnar skolan med högsta betyg osynliggörs i media (jfr 

Otterup. 2005, s. 25, 54, 208, 224). I samma anda understryker Buner medias negativa 

inställning gentemot elever med utländsk bakgrund. Han exemplifierar med Dagens 

Nyheters artikel där man beskrev att många invandrarelever i Bredbyskolan i Rinkeby gick 

ut nian med fullständigt betyg ((Dagens Nyheter 5 oktober 2006). Bunar menar att just 

orden invandrarelever och Rinkeby är det som skapar ett högt nyhetsvärde. En annan 

tidning kallar skolans resultat ett ”mirakel” (jfr Bunar. 2001, s. 112).  

Ovanstående diskussion blev ett incitament för min studie. 

 

Syfte och frågeställning 

Mitt övergripande syfte är att belysa och analysera hur sex flerspråkiga högstadieungdomar 

med utländsk bakgrund konstruerar sin etniska identitet i relation till kategorin 

”invandrarelever”. Studiens specifika syfte är att studera hur ungdomarna talar om etnisk 

identitet via språkliga praktiker och vilken betydelse det har för deras 

identitetskonstruktioner. 
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Frågeställningar 

Vilka språkliga praktiker använder sig sex högstadieungdomar av i sina 

identitetskonstruktioner i ett etniskt segregerat område? Och hur påverkar dessa 

processer varandra? 

   

 Hur och med vilka identifierar de sig? 

 Hur positionerar informanterna sig i det lokala samhället (skolan, förorten och 

hemmet) och det globala (samhället utanför förorten) i förhållande till de språk 

de praktiserar? 

 

Avgränsning 

Jag har valt att begränsa mig till ungdomarnas perspektiv och därför kommer jag inte att 

belysa lärarens perspektiv. En allmän forskning om flerspråkighet dominerar i 

vetenskapliga sammanhang men det är de flerspråkiga elevernas språkanvändning och dess 

påverkan på identitetskonstruktionen i en mångkulturell kontext, där mötet mellan 

människor med olika etnisk bakgrund sker dagligen, som står i centrum för mitt 

examensarbete. Detta innebär att jag inte kommer att behandla språkinlärning i denna 

studie.  

 

 Disposition 

Denna uppsats består av fem kapitel.  Det första kapitlet innehåller de inledande delarna 

om bakgrund, inledning, avgränsning, syfte och frågeställningar samt tidigare forskning på 

området. Andra kapitlet presenterar de teoretiska utgångspunkter som jag utgått från. 

Tredje kapitlet tar upp den etnografiska metod som jag använt mig av för att genomföra 

studien samt tillhörande tillvägagångssätt och analys av datainsamlingen. Fjärde kapitlet 

behandlar resultat i förhållande till metod, syfte och frågeställningar samt en 

sammanfattning av resultaten. Det sista kapitlet inriktas på diskussion och analys av 

resultat. Slutligen avslutar jag studien med en sammanfattande diskussion.  
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Tidigare forskning  

Nedan redovisar jag ett antal studier som gjorts kring hur elever med utländsk bakgrund 

konstruerar sina identiteter i den komplexa miljö som de befinner sig i. Hur de använder 

språket i olika kontexter för att utmana och upprätthålla sina positioner samt hur 

gränsdragningarna mellan språkbruk och identitetskonstruktion ser ut på mångkulturella 

arenor. I litteratur som behandlar dessa frågor har jag funnit relevant forskning som gjorts 

av Borgström (1998) kring villkoren för sociokulturell identitetskonstruktion i förhållande 

till den lokala miljön hos åtta ungdomar med spanskamerikansk härkomst som bosatt sig i 

Rinkeby. Borgström lyfter fram de viktiga aspekter som har stor betydelse för 

ungdomarnas identitetskonstruktion vilka är: Skolan, samhället, stadsdelen, gruppen, 

familjen och umgänget. Forskarens intresse inriktas på att belysa ungdomarnas 

självuppfattning i relation till deras uppväxtkontext, hennes avsikt är att lyfta fram deras 

perspektiv och att låta dem komma till tals. För att kunna tolka och analysera ungdomarnas 

uppfattningar har hon utgått från det dialektiska förhållandet mellan ”jag” och ”den 

Andre”, nämligen hur jag ser på andra och hur andra ser på mig och hur detta påverkar vår 

uppfattning om oss själva. Det är viktigt att sätta gränser och etiketter för att förstå var man 

själv står i relation till den andre, på så sätt börjar ungdomarnas sociokulturella identitet 

utformas, hävdar Borgström.  

 

I sin diskussion resonerar Borgström att när samhället, ”den Andre” inte ser på barnen som 

”svenskar” då ser de själva sig inte heller som svenskar. Borgström fastslår att språket är 

det verktyg som ungdomarna använder sig av för att kommunicera i två kulturer vilka är 

majoritetens kultur: samhället, och minoritetens kultur: hemkulturen.  Hon har funnit att 

informanterna hela tiden kodväxlar när de är tillsammans samt att de är medvetna om sin 

språkanvändning. Borgström menar att de är medvetna om att de måste sudda ut 

”rinkebysvenskan” för att bli accepterade i samhället utanför Rinkeby, att de inte ska ha 

denna ”etikett” om de vill bli accepterade av ”den Andre”. Vidare diskuterar Borgström 

hur ungdomarna intar dubbla identiteter, vilket innebär att de tillhör två världar. Hon 

menar att de kan integreras i det nya samhället och samtidigt bevara sin identitet. 

Borgström avslutar sin avhandling genom att betona vikten av att vara en hel person, inte 

en halv person. Några av hennes informanter har hittat knepen att klara balansgången 

medan andra fortsätter sitt sökande (jfr Borgström, M. 1998, s. 35, 48, 53, 125, 152, 175f).  
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 I Goldstien- Kyaga & Borgströms forskning kring Globalisering och identitet- ungdomar 

med invandrarursprung och deras familjer i ett europeisk jämförande perspektiv har jag 

även funnit relevanta aspekter för min studie. Med identitet menar forskarna tolkningar av 

det egna livet där man binder samman olika delar av sitt liv och sätter dem samman i en 

kontext. Även andras tolkningar ingår i självuppfattningen. Forskarnas slutsatser är att 

globalisering inte leder enbart till upplösning av nationell och etnisk identitet som somliga 

påstår utan snarare ger upphov till en gränsöverskridande, mångdimensionell, kontextuell 

och föränderlig identitet, som de kallar för den tredje identiteten. De ungdomar som uttalar 

sig i deras undersökning poängterar vikten av att ha en stark identitet och en stark kultur, 

de talar om behovet av att bekräftas. Ungdomarna konstaterar att de både har en etnisk och 

en kosmopolitisk identitet, att de är ”både- och” och vägrar att vara ”någon halvdan”. 

Forskarna fastslår att när ungdomar definierar sig som ”både- och” innebär det att de lever 

i en tillvaro som uppmuntrar ”både- och” identitet och att de smidigt kan växla mellan 

språk och kultur i olika situationer och kan smälta in i olika grupper. I vår globaliserade tid 

kan man själv fritt bestämma vad man vill vara, hävdar forskarna, detta är en möjlighet 

som globaliseringen ger oss men de påpekar att människovärde utan behov av etnisk 

identitet inte är en självklarhet (jfr Goldstien- Kyaga & Bogström.2009, s. 11, 65, 107f) 

 

I avhandlingen ” Jag känner mig begåvad bara” presenterar Otterup (2001)  sin forskning 

kring flerspråkiga ungdomars identitetskonstruktion. I likhet med Borgströms forskning 

utgår Otterup från ungdomarnas perspektiv, deras berättelser ligger i fokus i hans 

avhandling. Syftet är att belysa flerspråkighetens betydelse för barn och ungdomar i en 

mångkulturell förort. I sin analysmetod använder han sig av en teoretisk modell som 

innebär att identiteten utgör kärnkategorin som består av familj, plats, skola, språk och 

mål. Faktum är att informanternas flerspråkighet möjliggör fler kulturtillhörigheter, vilket 

är av stor betydelse för deras identitetskonstruktion. Otterup förklarar att flerspråkighet ger 

fler kontaktytor och fler varierade kontexter, då ungdomarna har fler möjligheter när de 

konstruerar sina identiteter. Deras identitetskonstruktion är således präglad av olika 

kulturella tillhörigheter, den etniska, svenska, kamraternas och den lokala 

ungdomskulturen. I sin analys av intervjuerna nämner Otterup tre viktiga teoretiska koder 

vilka är: ambivalens, investering och empowerment för att förstå informanters identitet. 

Vad gäller ambivalensbegreppet menar han att tillvaron ter sig ”ambiguös” för 

informanterna. Otterup betonar att valmöjligheterna och tvetydigheten i de flesta 

situationer gör att verkligheten ter sig mer sammansatt för dem. I och för sig kan detta 
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gälla alla ungdomar men Otterup menar att det är mer komplext för flerspråkiga ungdomar. 

Han hävdar att de intervjuade visar en ambivalent inställning till olika förhållanden. 

Otterup använder sig av uttrycket ” å ena sidan” och ” å andra sidan”. Han exemplifierar 

med ungdomarnas inställning till det svenska språket, att de anser att svenskan är deras 

starkaste språk men samtidigt poängterar de att det är viktigt att deras barn i framtiden kan 

behärska modersmålet. Beträffande investeringsbegreppet hänvisar Otterup till andra 

forskare som tolkar begreppet som motivation. Emellertid ter motivation sig inte som ett 

neutralt begrepp eftersom det är påverkat av maktrelationer och kulturella kapital som styr 

hur motiverad en tvåspråkig individ kan vara. Otterup fann att hans informanter var 

benägna att investera i det svenska språket för att kunna skaffa sig symboliskt kapital vilket 

innebär både en bra utbildning, god svenska och pengar för att därigenom uppnå en bättre 

position i samhällets maktordning. Med empowerment menar Otterup kollaborativt 

skapande av makt. Han klargör att makt inte utgör en fast faktor utan snarare är något som 

frambringas mellan olika grupper och människor. Detta innebär att individen kan förhandla 

om de rådande maktövningarna i samhället genom att själv bli bekräftad i sin identitet och 

därigenom få möjligheter att höja sin sociala status. Några av hans informanter (flickorna) 

visade sig ha ”empowerment” och bra förutsättningar medan vissa pojkar verkade ha 

disempowerment och för dem verkar framtiden oklar. Otterups slutsatser visar att 

flerspråkighet i hans informanters fall utgör en viktig faktor för deras 

identitetskonstruktion. Han hävdar att ungdomarna upplever flerspråkigheten som en så 

naturlig del av dem själva att de inte ens reflekterar över detta. Han förklarar detta med att 

dessa ungdomar växt upp i en miljö där flerspråkighet utgör en del av deras vardag. 

Otterup avslutar avhandlingen med att väcka en fråga: Är det lätt att välja en identitet i det 

postmoderna samhället där valmöjligheterna är många och gränsdragningarna är suddiga? 

(jfr Otterup. 2005, s.  5, 35, 197f).  

 

I sin avhandling ”Blatte betyder kompis” belyser Rikard Jonsson hur invandrarkillar 

använder språket för att iscensätta och upprätthålla sin maskulinitet, sin svenskhet men 

även sin icke- svenskhet. Hur de genom orden distanserar sig eller närmar sig den 

dominerande bilden av invandrarkillar, en bild som enligt Jonsson är konstruerad av 

medias och samhällsdebattens stereotyper. Han använder sig av begreppet disidentifikation 

som beskrivning av invandrarkillarnas distansering från sina föräldrars position (som 

arbetarklass) eller förortens dåliga rykte. Dessutom visar hans informanter en ambivalent 

inställning till huruvida de är synonyma med ”jag” eller ”den Andre”. Jonsson 
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uppmärksammar deras språkanvändning och ordval. Han poängterar att sexistiska ord som 

hora och bög inte nödvändigtvis behöver ha den kränkande klang som orden signalerar, 

snarare använder invandrarkillarna dessa ord med ett annat syfte, nämligen att skapa 

gemenskap i gruppen. Detta fick Jonsson att kritisera medias debatt kring förortsslang 

”blattesvenska” som bland annat anses vara synonymt med sexistiska ord och ifrågasätter 

huruvida detta verkligen är ett riktigt språk. Jonsson ifrågasätter maktstrukturer som ger 

upphov till att vissa bedömer någon annans språk. Han exemplifierar med Witt- 

Brattströms hänvisning till krönikören Nima Daryamadj i tidningen City då han anmärker 

att ordet guss (som betyder tjej) liknar persiska ordet gooz som betyder ”fis” vilket tolkas 

som nedsättande gentemot kvinnor. Jonsson däremot menar att även om ordet guss råkade 

låta som gooz gör det inte ordet sexistiskt. Han lyfter fram Alejandro Leiva Wengers svar 

på detta yttrande med att det svenska ordet kock inte blir en nedsättande yrkesbeteckning 

för att det råkar låta som det engelska ordet ”cock”. Till skillnad från samhällsdebatten 

hävdar Jonsson att ”blattesvenska” varken är ett obegripligt eller odugligt språk, men 

hävdar dock att det inte ersätter det svenska språket. Slutligen kritiserar han 

samhällsambitionen att ” Ge eleverna ett språk” och påpekar att de redan behärskar flera 

språk och uttrycksformer och att de inte ropar på någons hjälp (jfr Jonsson. 2007, s. 38, 44, 

61, 105, 272f). 

 

 I likhet med Otterup (2005) som kritiserar diskursen ”att lägga skulden på offren” 

kritiserar Parszyk i sin studie det ”egocentriska synsätt” som dominerar i skolan när 

skolpersonal anser att orsakerna till invandrarelevernas svårigheter ligger i hemmet. Detta 

definierar hon som ett icke- erkännandeperspektiv som ser hemmiljön som ett hot. Hennes 

centrala frågeställning är vad det innebär att vara invandrarbarn i en svensk skola. Är det 

verkligen en skola för alla? Hon menar att det faktum att invandrarelever presterar sämre i 

skolan styrker behovet av en identitetsutveckling i en trygg miljö vilket den svenska skolan 

inte verkar erbjuda. Den svenska skolan tycks vara till för svenska medelklasselever, inte 

för invandrarbarn, poängterar Parszyk. I hennes resultat visar informanterna att de i skolan 

hade en känsla av att vara odugliga som elever. Därtill betonar de språkets betydelse för 

deras identitetskonstruktion, att de genom språket kan lyckas i framtiden och få bättre 

möjligheter till framgång. Parszyk betonar även det faktum att informanterna bor i ett 

segregerat område kan påverka deras självuppfattning, att de konstruerar en 

invandraridentitet. I sitt resonemang fastslår forskaren att språkproblem i stor utsträckning 

fungerar som metafor för interaktionssvårigheter. Att språket ligger till grund för det som 
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skiljer svenskar från invandrare och att avsaknaden av språkets inflöde av variationer gör 

att invandrarelever definieras som ”invandrarelever”, vilket får dem att känna att de inte 

tillåts vara som riktiga svenskar. Därför avslutar hon sin avhandling med att uppmana till 

jämlikhet redan från förskolan mellan infödda svenska elever och invandrarelever (jfr 

Parszyk. 1999, s. 32f, 75f, 241, 255). 

 

 I samma anda genomför etnologen Runfors en etnologisk studie kring hur invandrarskap 

formas i skolan. I sin avhandling Mångfald, motsägelser och marginalisering diskuterar 

hon samhällsdebatten om en ”bra svenska” som en integrationsgynnande faktor. Hon 

belyser hur skolan fokuserar på vad elever med invandrarbakgrund inte är i förhållande till 

det dominerande perspektivet och hävdar att skolan fokuserar på vad invandrarbarn inte 

kan och förbiser det som de faktiskt kan. Språket blir en måttstock, det är det svenska som 

barnen anses sakna. Skolanställda underordnar omedvetet invandrarbarn i försöken att 

”jämna ut” dem för att de ska närma sig det svenska medelklassidealet. Detta signalerar att 

den kultur som invandrarelever har förblir en minuskultur som bör arbetas bort. Runfors 

varnar för att detta kan bidra till att deras självbild kan påverkas om den sociala positionen 

som de tillskrivs inte överensstämmer med hur de uppfattar sig själva. Risken är att de 

skapar en gemensam metaidentifikation som ”invandrare”, med allt vad ordet innebär av 

marginalisering, utanförskap och avståndstagande från svenskheten. En svenskhet som 

uppmanar till standardsvenska, inte enbart gällande språket utan även till ett svenskt 

medelklassideal (jfr Runfors. 2003, s. 18, 88, 106, 132, 156f).  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har jag valt att betrakta identitet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

vilket innebär att individen bland annat konstruerar sin identitet med hjälp av språket. 

Identitetsdefinitionen i min studie är begränsad till den etniska, språkliga och 

sociokulturella identiteten. Inom denna ram valde jag att begränsa mig ytterligare till de 

synkretiska identiteter som behandlas i Otterups (2005) forskning samt den dubbla och den 

tredje identiteten som tas upp i Borgströms forskning (1998, 2009). Därtill valde jag att 

inrikta mig på språkbruk och flerspråkighet. Dessa perspektiv var vägledande för mig för 

att belysa och analysera informanternas utsagor och interaktionen dem emellan.  
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Flerspråkighet och språkbruk 

Den makroorienterade sociolingvistiska forskningen ser flerspråkighet som en 

samhällsorganisation. Här relaterar man till Weinreichs (1953- 1970) tankar kring 

språkliga domäner, vilket innebär att olika språk har skilda användningsområden i 

samhället samt till Ferguson (1959) som menar att språken i ett tvåspråkigt samhälle är 

funktionellt åtskilda och har olika status. Denna definition kallar han för diglossi. Där 

samspelar olika kriterier så som officiell standardisering, litterära traditioner, 

funktionsområde och stabilitet över tid. Det språk som har högstatus är det språk som 

används i formell miljö och i officiella sammanhang medan det som har lågstatus används i 

informell miljö (Gromdal & Evaldsson. 2003, s. 30f). I sin artikel ” I det mångspråkiga 

Sverige” hävdar Lindberg att språk och språkbruk i olika språkkontaktsituationer uttrycker 

komplexa situationer mellan lokala, regionala och globala identiteter. Hon menar att när 

ungdomar med olika etnisk bakgrund kommunicerar med varandra på olika språk 

konsoliderar de en transetnisk gruppgemenskap. Detta kan leda till att en transetnisk 

identitet konstrueras. Lindberg påpekar att dessa grupperingar och 

språkanvändningsmarkörer oftast möts med misstro från omgivningen eftersom de utmanar 

den rådande maktbalansen i samhället. Vidare framhäver författaren att i det sociopolitiska 

sammanhanget dominerar idealen om standardspråk, enspråkighet och monokulturalitet, 

medan språklig mångfald, flerspråkighet och mångkulturalitet förbises (jfr Lindberg. 2009, 

s. 16f). Gupta konstaterar att vi skapar, tolkar och ger mening till realiteter genom bruket 

av språket. Han menar att genom språkbrukets diskursiva praktiker skapar vi 

föreställningar kring olikheter mellan olika grupper. Författaren framhäver att ungdomars 

språkbruk är ett resultat av ett medvetet val som de gör för att skapa sociala relationer och 

därigenom fastställa sin grupptillhörighet. När ungdomar använder språket på ett helt annat 

sätt än vuxna kan detta leda till förnyelse av språket, men omgivningen betraktar ofta deras 

språkbruk som omoget eller ofullkomligt (Gromdal & Evaldsson. 2003, s. 173,48f ).   

 

Thomassen hänvisar till filosofen Foucault (1926 - 1984) som lyfter fram en viktig aspekt, 

nämligen språkets makt. Att språkbruk är i sig en form av maktutövning ” ett våld vi 

utövar mot tingen, en praktik vi påtvingar dem”. ( Thomassen. 2007, s. 138) Således ligger 

språket i medelpunkten för analyserna. Foucaults fokus ligger på skillnaderna, de 

marginaliserade och ”den Andre”. Han uppmärksammar förhållandet mellan språk och 

makt som exempelvis ”yrkesutövare”, att genom språk skapas en viss position för klienter 
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och patienter, exempelvis arbetslös eller cancersjuk. Språkets makt har enligt Foucault 

blivit till en diskurs. En diskurs är enligt honom en grupp av såväl teoretiska som praktiska 

utsagor. Diskursen utgör utestängningsprocedurer som avgör vem som talar om vad, vad 

som godtas och vad som förkastas. Foucaults analyser har en vetenskapskritik där hans 

intresse är hos ”den Andre”, de marginaliserade som blir diskursoffer. Thomassen antyder 

att även filosofen och sociologen Habermas anser att språket är kopplat till makt, men här 

anser Habermas att man kan övervinna makten genom meningsutbyte mellan olika sociala 

grupper. Foucault däremot konstaterar att maktrelationer och språkliga avskiljningar som 

utesluter en viss grupp inte lätt kan övervinnas och därför bör avslöjas (jfr Thomassen. 

2007, s. 134, 138f). 

 

 Kodväxling  

Parszyk hänvisar till Arnberg (1988) som menar att kodväxling innebär att man medvetet 

skiftar mellan språken genom att sätta in ett ord eller några fraser från det ena språket till 

det andra eller när man byter språk vid satsgränsen (Parszyk. 1999, s. 82). I boken ”Ett 

vardagsliv med fler språk” definierar några författare kodväxling som en kombination av 

två koder och språk som tvåspråkiga använder sig av för att organisera sitt sociala samspel. 

Kodväxlingen används som ett kreativt redskap som fungerar som extra resurs i deras 

dagliga interaktion. Författarna menar att när tvåspråkiga växlar i samtalet från ett språk till 

det andra signalerar de till de andra deltagarna hur de vill att denna växling skall tolkas i 

just denna situation. Kodväxling utifrån författarnas tolkning tar sin utgångspunkt i den 

sociokulturella arena, där språkliga, kulturella och sociala koder skiftas. Ur detta 

perspektiv ser man inte på kodväxling som brister i det ena eller andra språket utan snarare 

som ett positivt samtalsfenomen som visar på en hög språkkompetens hos användarna. Det 

kan vara värt att notera att författarna lyfter fram maktaspekten och menar att utövaren 

använder sig av kodväxlingen för att vinna maktspelet vilket ger utövaren en hög position i 

guppen (jfr Gromdal & Evaldsson. 2003, s. 101f).  

 

Rinkebysvenska     

Enligt Stroud syftar begreppet rinkebysvenska på den svenska som talas bland ungdomar 

med invandrarbakgrund som bor i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Det typiska för 

rinkebysvenska är en specifik fonologi med stötighet, lexikala enheter som inhämtats från 

fler olika språk och en förenklad syntax och morfologi i förhållande till standardsvenska. 
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Begreppet är i högsta grad en språkideologisk konstruktion som tar sin föreställning ur ett 

standardspråk, ett idealiserat och homogent språk. Via rinkebysvenska förmedlas 

invandrarnas ogynnsamma och ojämlika socioekonomiska status i det svenska samhället. 

Därtill speglar användningen av rinkebysvenska de sociopolitiska diskurser kring 

invandrares respektive svenskars identitet vilket gör att invandare görs till motpol till 

svenskar. De som talar rinkebysvenska tillskrivs en viss socioekonomisk identitet, där 

sociala, moraliska och politiska betydelser som kopplas till talaren placerar dem i en social 

hierarki och en ojämlik maktstruktur som bland annat innebär att alla som inte har tillgång 

till språkliga standardformer stigmatiseras (jfr Hyltenstam & Lindberg. 2004, s. 329ff).  

 

 Identitet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

 Med detta perspektiv avses att vi inhämtar vår kunskap i världen med hjälp av det sociala 

samspelet och i interaktion med andra. Goldstien- Kyaga och Borgström hänvisar till 

Foucault (1972) som i sin tur menar att vi inte har någon verklig identitet, den är något vi 

konstruerar när vi kommunicerar och samspelar med omgivningen. Identitet i detta 

avseende är något som ständigt konstrueras och förändras.  Foucault hävdar att subjektet 

skapas i diskurser och begrepp, de begrepp som skapas finns både i människans 

medvetenhet och även i dessa diskurser, något som gör att samhällelig makt vävs in i 

människans identitet. Foucault nämner språket som ett viktigt redskap för kommunikation 

men även för att skapa förståelse av omvärlden. Vår uppfattning av verkligheten är inte en 

spegelbild av en objektiv verklighet utan den är snarare ett skapande av många kategorier 

som vi förstår världen genom. Detta innebär att identitet ur detta synsätt är något man gör 

när man talar. Socialkonstruktionismen tenderar att ifrågasätta och förneka uppkomsten av 

en verklig identitet och därmed tenderar att definiera identitet som en ”fördom” (Goldstien- 

Kyaga & Borgström. 2009, s. 57f). Identitet definieras av Goldstien- Kyaga & Borgström 

som en tolkning av det egna livet där man binder samman olika delar av sitt liv och sätter 

in det i ett sammanhang. Detta innebär att man inte enbart reflekterar över sig själv utan 

även över de gemenskaper och kontexter man ingår i. Man binder samman sina egna 

tolkningar med andras tolkningar för att skapa sin självuppfattning. Sökandet efter identitet 

innebär att hitta sig själv, sin position och plats i olika sociala kontexter (Goldstien- Kyaga 

& Borgström. 2009, s. 10). De tre identitetsdefinitioner som jag fann relevanta för min 

studie är dubbel identitet, den tredje identiteten och synkretisk identitet. 
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Dubbel identitet är ett begrepp som har utvecklats av Grosin (1973). Med dubbel identitet 

åsyftas att en invandrare har fått en kluvenhet i sin personlighet, som har både element från 

hemkulturen och majoritetskulturen. Grosin menar att de som lever i en dubbelsituation 

oftast utvecklar dubbel identitet, där de känner sig tillhöra två olika världar samtidigt. Att 

ha dubbel identitet kan uppfattas antingen positivt eller negativt beroende på hur individen 

hanterar sin dubbla identitetssituation (Borgström. 1998, s. 36). Borgström refererar till 

Derrida (1998) som talar om en identitet som utvecklas i ett svåravgränsat rum och som 

kallas den tredje identiteten. Denna identitet är varken förknippad med monokulturell, 

mångkulturell eller nationell tillhörighet inte heller med medborgarskap utan är snarare en 

identitet som varken det ena eller det andra. Denna identitet handlar om politiska och 

sociala rum där människor varken tillhör en nation eller stat, varken är invandrare eller 

infödda, och varken förtryckta eller förtryckare. Att forma en sådan identitet innebär en 

vägran att låta sig placeras i ett fack för att få en etikett (jfr Goldstien- Kyaga & 

Borgström. 2009, s. 10). Med detta synsätt kan man inte skilja mellan en objektiv och en 

subjektiv identitet eftersom båda finns i medelpunkten mellan den yttre och den inre 

världen liksom mellan olika samhällsnivåer. Inte heller talar man om yttre delar av identitet 

så som identifikation med klädstil, filmstjärnor och dylikt. Snarare talar man om en 

globaliserad identitet som är kontextuell och växlande i olika situationer. I ett 

mångkulturellt samhälle kan man inte definiera identitet som tillhörighet till någon 

etnicitet, eller några enskilda grupper, inte heller till tvåtillhörigheter utan snarare befinner 

man sig i multietniska kontexter där man sändigt pendlar mellan de olika kontexterna. Det 

kännetecknade för den tredje identiteten är att den är gränsöverskridande och att man 

inkluderar olika tillhörigheter i sin egen identitet. Risken är att när man identifierar sig med 

olika nationer, grupper och roller ibland kan hamna i konflikt och även få psykiska 

problem. Den tredje identiteten ger ändå möjlighet att få en hel identitet, där varje 

dimension utgör en helhet, en hel människa (jfr Goldstien- Kyaga & Borgström. 2009, s. 

11ff).  

 

Den som har format synkretisk identitetsbegreppet är Gilroy (1987, s. 217). Med 

begreppet menas en gränsöverskridande förmåga som kännetecknar ungdomar som växer 

upp i mångkulturella storstäders förorter, och beskriver hur denna miljö inverkar på deras 

transidentitetsutveckling. Enligt Gilroy går den synkretiska kulturen ut på samspelet 

mellan etniska grupper där det sker ett ömsesidigt kulturutbyte. Sålunda innebär synkretisk 

identitet en sammansmältning av olika kulturer i form av språk, musik och 
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umgängesformer vilket leder till att en transetnisk medvetenhet konstrueras . Ungdomarna 

får blandade identiteter, transkulturella livsstilar och moderna sociala kontakter. De bygger 

broar och vandrar in och ut i varandras liv som är präglade av olika kulturer. Det handlar 

inte om att vara mitt emellan två skilda kulturer och inte heller antingen den ena eller den 

andra utan snarare om att leva mitt i en mångkulturell kontext där den lokala 

ungdomskulturen samspelar med de globala kontakterna. Detta bidrar till att ungdomarna 

konstruerar identiteter som är laddade med inslag från olika kulturer (jfr Otterup. 2005, s. 

211f). 

 

3. Metod 

 Den etnografiska fältstudien  
Boken ”etnologiskt fältarbete” skriven av Kaijser & Öhlander (1999) var till hjälp för mig 

i min materialinsamling. Ett fält anses vara den ram som forskaren söker sin kunskap inom, 

fältet kan exempelvis antingen vara en arbetsplats, ett samhälle eller en verksamhet. Det 

naturliga sättet att närma sig ett forskningsområde är att händelser som forskaren deltar i är 

kontextualiserade vilket innebär att informationen bör relateras till det sammanhang där 

den är giltig. I fältarbetet kommer forskaren nära de personer som undersöks och på så vis 

får forskaren lättare tillträde till vardagen i miljöer och sammanhang där aktörerna 

samspelar (Kaijser & Öhlander. 1999, s. 26ff). Etnografi ställer högre krav på 

framskrivande än på intervjuutskrift, detta visar att etnografin är en beskrivning som mer 

eller mindre är beroende av forskarens blick, intryck, minne etc. Tonvikten ligger på de 

språkliga utsagorna och de skrivna orden som lyfts fram i analyserna (Nordberg. 2005, s. 

44). Jag genomförde mitt fältarbete under en och halv vecka i en skola som ligger i ett 

etniskt segregerat bostadsområde i en av Stockholms förorter. Skolan tar emot elever från 

F -9. Förutom att mina informanter går i samma skola möts de dagligen på fritidshemmet 

som jag kommer att kalla Solskenet. Interaktionen mellan informanterna på just denna 

arena hjälpte mig att samla ett rikt material för att jag sedan skulle kunna tolka deras 

yttranden och ageranden. Från första dagen förankrade jag kontakten med flera ungdomar 

genom min vistelse på Solskenet. Detta innebär att jag under denna period intensivt och på 

heltid följde de sex informanterna i både de formella och informella miljöerna. Jag var 

även tillsammans med andra ungdomar från de sociala sammanhang där ungdomarnas 

språk används och deras identitet konstrueras, vilket förstärkte min inblick i detta speciella 
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fält. De hermeneutiska traditionerna är vanliga i samhällsvetenskapsstudier likaväl som i 

etnografiska studier. Det hermeneutiska perspektivet som ligger till grund för min studie 

innebär att den bygger på tolkningar för att bringa förståelse. Thomasson hänvisar till 

filosofen Gadamer som menar att en hermeneutisk tradition innebär att data inte är något vi 

ställs inför utan istället skapas genom det tolkande förhållande vi har till våra erfarenheter. 

Foskaren är själv inne i det sammanhang som skall studeras. Thomassen framhäver att 

förståelse och vetande är bestämt av vår plats i vår historia av kulturell och social 

tillhörighet, vår samhällstillhörighet och våra livsformer och praxistyper. Detta innebär 

enligt Thomassen att det inte är enkelt att tala om en ”sanning” utan snarare talar man om 

den ”lokala sanningen”. Tolkningen av ”sanningen” är begränsad till tids- och 

rumsperspektiv och gäller inte en gång för alla (jfr Thomassen. 2007, s. 103, 131).  

 

 Urval  

Principen för urvalet är att det skulle göras slumpmässigt och att man ska ha i åtanke hur 

stort urval man vill ha i sin undersökning (Larsen. 2009, s. 38f). Valet av skola var 

slumpmässig eftersom jag skickade mejl med förfrågan till 30 mångkulturella skolor och 

denna var den enda skola som gav mig tillåtelse att genomföra min undersökning där. Med 

mångkulturella skolor menas skolor vars elever har olika etniska bakgrund och ligger, för 

det mesta, på etniskt segregerade bostadsområden i Stockholms olika förorter. Min 

urvalsgrupp var kriteriebaserad eftersom mitt syfte var att studera ungdomar som är födda i 

Sverige och har utlandsfödda föräldrar. Urvalsgruppen bestod av sex högstadieelever i 

åldrarna 14 till 16 år. Valet av just dessa informanter var dock inte slumpmässig utan 

snarare genomfördes med hjälp av en pedagog i skolan. Min tanke var att välja ut tre 

pojkar och tre flickor men på grund av att jag inte lyckades etablera kontakt med en tredje 

flicka, blev det istället ytterligare en pojke på 16 år som ville medverka i min 

undersökning. Med detta bortfall blev urvalet fyra pojkar och två fickor. Att jag just valde 

ungdomar i ålder 14 till 16 år var för att jag ansåg att jag från dem skulle få utförligare svar 

om deras uppfattningar kring sitt språk och sin identitet än från yngre barn.  

 

 Observationer 

Observationer handlar om systematiska iakttagelser, en observation är något vi har sett och 

antecknat antingen direkt eller senare (Larsen. 2009). Thomassen refererar till filosofen 

Karl Popper (1981) som hävdar att varje gång vi observerar världen omkring oss så riktar 
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vi alltid blicken mot något och utesluter något annat. Thomassen hävdar att Popper menar 

att vi redan har ett antagande om vad vi är ute efter, en förväntan om vad vi kommer att se. 

Observationerna är en aktiv process som är summan av förutsättningarna för de 

observationer som skapar vår förväntningshorisont, det vill säga våra referensramar som 

omedvetet styr vår uppmärksamhet (jfr Thomassen. 2007, s. 96f).  

I min studie genomförde jag två typer av observationer. 

 

 Aktivt deltagande observationer 

I aktivt deltagande observationer har forskaren en mer aktiv roll när det gäller att avgöra 

vad som kommer att ske inom det sociala system som observeras. Här kan forskaren få 

olika reaktioner och se informanterna i olika kontexter (Larsen. 2009, s. 91). Mina aktivt 

deltagande observationer innebär min intensiva närvaro bland mina informanter. I 

matsalen, på Solskenet, på skolgården, i korridoren, på promenader men även i det 

inofficiella rökhörnet deltog jag aktivt i deras aktiviteter. Min forskarroll tonades ned så att 

de betraktade mig mer som en medlem i gruppen än som en forskare med ett syfte med sin 

närvaro. Jag använde mig av en liten anteckningsbok för att notera viktiga ord och 

kommentarer. 

 

 Medföljande observationer 

I den etnografiska forskningen kan man genom medföljande observationer analysera och 

beskriva de icke- verbala praktiker varigenom forskaren kan dra sina slutsatser.  

(Nordberg. 2005; Ambjörnsson. 2003). Mina medföljande observationer pågick under 

lektionerna men även när informanterna inledde ett samtal med varandra på Solskenet, där 

de ibland inte lade märke till min närvaro. De lektionerna där jag genomförde mina 

medföljande observationer var idrott, matematik, svenska, geografi och bild.  

 

 Intervjuer  

En forskningsintervju är inte ett samtal mellan likställda parter utan det är forskaren som 

kontrollerar situationen. Intervjuforskaren introducerar ämnet för den intervjuade och följer 

upp intervjuarens svar. Den halvstrukturerade intervjun definieras som en intervju vars mål 

är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld med syfte att tolka innebörden 

av de beskrivna fenomenen (Kvale. 2009, s. 19). Jag genomförde och spelade in 

halvstrukturerade forskningsintervjuer med en informant i taget. Intervjuerna ägde rum i ett 
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ledigt grupprum beläget intill Solskenet och pågick i ca 30 minuter. Eftersom jag använde 

mig av bandspelare kunde jag ägna mig helt åt samtalspartnern och enbart fokusera på 

samtalet samt ha ögonkontakt med honom/henne för att förmedla en trygghetskänsla. Innan 

jag började med intervjun klargjorde jag för varje informant att han/ hon hade rätt att 

avbyta intervjun om han/ hon kände sig illa till mods. Jag upplyste även dem om att deras 

identitet kommer att vara helt anonym. Till intervjuerna hade jag med mig en intervjuguide 

(se bilaga 2). Frågorna följdes med båda uppföljningsfrågor vilket speglades i form av 

både nyfikna frågor kring informanternas svar men även i pauser och upprepningar av 

svaren som uppmuntrade dem att utveckla sina svar. Jag använde mig av sonderande 

frågor så som ” kan du säga mer?”, ” kan du beskriva hur det känns?” etc. Här sonderar 

intervjuaren innehållet i svaret utan att ange vilken typ av svar som eftertraktas (Kvale. 

2009, s. 151).  

 

 Bearbetning av datainsamling   

Bearbetningen av det insamlade materialet började direkt efter fältstudien. Jag 

transkriberade de inspelade intervjuerna och ersatte ungdomarnas namn med påhittade 

namn. Jag valde att ge dem följande namn: Alex, Berihan, Chamil, Dana, Emir och Fayiz. 

Sammanställningen gjorde jag utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Jag 

kategoriserade ungdomarnas svar genom att dela upp frågeställningarna och därefter 

kategoriserade jag svaren under varje fråga. Jag läste om min dagbok med de relevanta 

observationerna som besvarar mina frågeställningar och rangordnade svaren. När jag 

analyserade materialet identifierade jag exempel på ungdomarnas språkliga praktiker som 

speglade deras språkbruk och de ord som knutits till identitet och självuppfattning som jag 

funnit vara relevanta.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med definitionen validitet menas giltighet och relevans. Reliabilitet innebär pålitlighet och 

precision. Reliabilitet betyder därmed att om en annan forskare genomför en likvärdig 

undersökning får han/hon samma resultat. Med generalisering menas att man kan dra 

slutsatser som gäller fler än de som varit med i undersökningen (Larsen. 2009, s. 40ff). I 

studien använde jag mig av material som besvarar mina frågeställningar och uppfyllde 

därmed mitt syfte med studien. Informanterna var flerspråkiga med utlandsfödda föräldrar 

och uppväxta i en multietnisk kontext vilket jag inriktar studien mot. Jag formulerade 
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intervjufrågorna så att de skulle besvara mina frågeställningar. Genom att inte begränsa 

kunskapssökande till fältarbete utan även använda andra data kan forskaren höja graden av 

allmängiltighet. Genom att belysa händelser från olika håll och ur olika aspekter prövas 

giltigheten i iakttagelserna (Kaijser & Öhlander. 1999, s. 26).  Utifrån dessa definitioner 

har jag förhoppningar om att min studie uppnår en hög validitet, eftersom jag använde mig 

av flera metoder . Men det är värt att notera att denna studie inte skall gälla generellt för 

alla inom den målgruppen, den är snarare en fördjupning och tolkning av just dessa 

informanters språkliga praktiker. 

 

 Forskningsetik och etiskt tillvägagångssätt 

I denna studie har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning för att skydda de individer som har 

medverkat i min studie. Individskyddskraven är således: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2009, s. 7- 

14).  Redan från första dagen informerade jag mina informanter om studiesyfte och deras 

rätt att avbryta sin medverkan om de så önskade. Fem av mina informanter har fyllt 16 år 

och därför skickade jag enbart en förfrågan till den 14 åriga informantens målsmän för att 

få deras godkännande. Jag garanterade deras anonymitet i studien samt att all information 

enbart kommer att används i studiesyfte. Därför valde jag att använda mig av påhittade 

namn i stället för informantrenas riktiga namn. De fick även information om att detta 

arbete kommer att publiceras på internet. Larsen konstaterar att det alltid kommer att 

uppstå etiska dilemman i all forskning och att var och en som genomför ett 

forskningsprojekt bör ta ställning till de etiska principerna (Larsen, A. 2009, s. 13). I min 

studie möttes jag av ett etiskt problem när jag skulle redovisa informanternas modersmål 

och språken de behärskar. Risken var att om jag redovisade detta skulle deras identitet 

kunna avslöjas för deras lärare och kamrater. Med etiskt övervägande och för att säkra 

informanternas konfidentialitet valde jag att inte redovisa deras respektive modersmål. 

 

 Reflexivitet 

Nordberg ser på reflexivitet som en del av modernitetsdiskursen där det rationella väljandet 

står i centrum. Hon menar att man antar att forskarsubjektet ska kunna distansera sig från 

forskningsprocessen och diskutera rationellt samt överblicka sina val och därigenom 

förbättra sin objektivitet (jfr Nordberg. 2005, s. 46). Med detta i åtanke försökte jag 
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undvika vad Norberg antyder att jag med utgångspunkt i min invandrarbakgrund skulle 

påverka forskningsprocessen genom att problematisera denna subjektsförståelse vilket 

skulle göra min forskning subjektiv. Således försökte jag undvika risken att min bakgrund 

gör att tendensen går i en viss riktning genom att vara medveten om detta. Däremot vill jag 

påpeka att min invandrarbakgrund väsentligt underlättade kontakten med informanterna då 

jag omedelbart blev accepterad i deras gemenskap. Jag är även medveten om att all 

litteratur och forskning som jag hänvisat till i stort sätt pekar i en och samma riktning. 

 Analys av data 

Metod och material skall svara mot kunskapsmål och teoretisk utgångspunkt. Systematiken 

gör det möjligt att jämföra mellan all data som samlas in vilket innebär att olika material 

fungerar kompatibelt (Kaijser & Öhlander. 1999, s. 27). Enligt Nordberg bearbetar 

etnologiska undersökningar oftast ett varierat material där intervjuer och observationer kan 

kombineras med andra metoder. Nordberg förklarar att en kombination av intervjuer och 

etnografiska observationer har fördelar gentemot ett material bestående av enbart en 

metod, eftersom forskaren genom detta kan diskutera diskursflöden genom att undersöka 

detta ur olika sammanhang där diskurser används och sprids (Nordberg. 2005, s. 45). Min 

avsikt när jag samlade in olika material var att dessa skulle fungera som komplement för 

att stärka min förståelse men framförallt besvara mina frågeställningar. Nordberg 

poängterar att det finns fortfarande en tendens i etnografi att fältarbete skall vara långt i tid, 

däremot påpekar hon att hennes eget fältarbete varit relativt kort. Hon motiverar detta 

genom att framhäva att hennes avsikt inte var att ingående skildra yrken eller 

förändringsprocesser över tid (Nordberg. 2005, s. 45). Runfors påstår att genomföra en 

etnografisk studie är som en resa (Runfors .2003, s. 7). I likhet med Nordberg kan jag 

betona att min resa var relativt kort, dock hann jag under denna period få svar på mina 

frågeställningar vilket kan betyda att resan har lyckats. Det var den vardagliga dynamiken 

där uppfattningar och tolkningar omsätts i praktiken som ligger till grund för mina resultat 

och slutsatser. Jag är medveten om att de tolkningar som jag själv gjort utifrån den 

kontexten som jag befann mig i kan innebära att någon annan skulle kunna tolka på ett 

annat sätt. Ett fältarbete består av fyra faser: orienterande inledning, att ta sig in på fältet, 

att ordna sig en vardagslivstillvaro och att lämna fältet (Kaijser & Öhlander. 1999). Med 

detta i åtanke inledde jag mitt fältarbete genom att förankra min kontakt med 

skolledningen, tog mig in i fältet och presenterade mig och min studie, skapade en god 

relation med ungdomarna, och till slut, när jag samlat ett tillräckligt material, lämnade jag 
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fältet. De hermeneutiska tolkningarna av textens mening och den sociala konstruktionens 

syn på kunskap som speglar postmodernismen, ligger till grund för min materialanalys. 

Larsen talar om konsten att tolka utan att övertolka. Detta innebär att hitta balansgången 

mellan forskarens tolkning och vad informanten egentligen menar. Det är viktigt att 

informanten känner igen sig i tolkningen (Larsen. 2009, s. 107). Detta var jag medveten 

om och därför bad jag mina informanter att tydliggöra vad de menade med vissa uttryck 

som de använde, och jag berättade för dem hur jag tolkade deras yttrande och undrade om 

detta var rätt. 

 

4 Resultat  

 Presentation av informanterna  

Namn Kön Ålder Antal språk de 

talar inklusive 

deras modersmål 

Födelseland Föräldrarnas 

bakgrund 

Alex Pojke 14 4 Sverige Mellanöstern 

Berihan Flicka 16 4 Sverige Mellanöstern 

Chamil Pojke 16 4 Sverige Mellanöstern 

Dana Flicka 16 3 Sverige Mellanöstern 

Emir Pojke 16 4 Sverige Mellanöstern 

Fayiz Pojke 16 5 Sverige Mellanöstern 

 

  

Rinkebysvenska är min identitet men jag kan också prata vanlig svenska! 

I sociala sammanhang, på den lokala informella arenan, exempelvis i korridoren, 

skolgården, i matsalen och på Solskenet använder ungdomarna sig för det mesta av 

rinkebysvenska. Alex och Emir nämner att när man talar rinkebysvenska uppfattas man 

som ”tuff och cool” bland kamraterna och de hittar på nya uttryck varje dag, ”Man får 

själv bestämma hur man pratar”, hävdar Emir. Fayiz förklarar att rinkebysvenska inte 

består enbart av olika språk utan även nya uttryck. Han hävdar att han är expert på att hitta 

nya ord ”igår kallade jag någon för plasmapanna, idag alla säger det”. Chamil definierar 

detta genom att säga ” det är konst att prata annorlunda”. Den enda som avviker i detta 

fall är Berihan som talar standardsvenska. Att hon inte använder rinkebysvenska beror, 

enligt henne, på att hon växte upp utanför Stockholm i ett invandrarglest område. Men 
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detta orsakar ett problem för henne eftersom kamraterna uppmärksammar hennes språk. 

Berihan nämner grupptryckets påverkan som en faktor som tvingat henne att lära sig 

rinkebysvenska i strävan att ingå i gemenskapen. Hennes definition av rinkebysvenska är 

att den består av en blandning av olika språk och olika utryck.  

         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”. (Ur dagbok, dag 4). 

 

 Att växla från rinkebysvenska till standardsvenska sker naturligt, exempelvis på 

lektionerna eller när de talar med vuxna. Fayiz, Chamil och Dana berättar att växlingen 

sker automatiskt till standarsvenska när de talar med vuxna eller utanför förorten. Samtliga 

sex ungdomarna använder sig av kodväxling på den informella arenan. Det framgår från 

informanternas utsagor att de även kodväxlar med sina syskon hemma. Under mina 

observationer lade jag märke till att vissa, exempelvis Alex och Emir kodväxlar mer än 

andra. Fayiz och Beihan kodväxlar däremot minst och ovilligt med de som talar samma 

modermål. Berihan uppger att hon kodväxlar till engelska med syskonen och inte till 

modermålet. Vad gäller attityderna gentemot kodväxling är informanterna oeniga om hur 

kodväxling uppfattas av andra. Berihan och Dana som har olika modermål har berättat för 

mig att deras kamrater kommenterar att deras språk är ”fult” och ibland skäms de att 

kodväxla. Alex och Emir som egentligen talar samma språk som Dana har andra åsikter. 

De anser att det är positivt att kodväxla och att alla kamrater kodväxlar med de som talar 

samma språk. Även här säger ungdomarna att kodväxling handlar om gemenskap och att 

de ibland inte vill att andra ska förstå vad de säger när de talar med varandra. Därtill anger 

alla informanter att modermålet används enbart med föräldrar eller släktingar.  

 
Alex: Ylla kom hessa, vi ska till matsalen (Hessa betyder nu på arabiska) 
Emir: Hessa aji, vänta på mig bara, jag kommer. ( Aji betyder kommer på arabiska) (Ur dagbok, dag 4) 

 

Språkliga praktiker 

Informanterna använder sig av olika språkliga praktiker i sin gemenskap. Vissa ord 

använder de sig av för att skapa makt och hierarkier gentemot varandra. Genom dessa ord 

försöker ungdomarna upprätthålla men även överordna sig de andra, som antingen är från 

närastående kamraters kretsar eller utanför deras gemenskap. Ett ofta förkommande 

begrepp är import. När Fayiz förklarar begreppet för mig säger han att detta definierar 
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nyanlända ungdomar som har både ”fel” kläder och beteende. Att kalla någon för import 

ger således en stämpel som annorlunda, enligt Fayiz. Jag lade märke till att detta uttryck 

provocerar ungdomarna som blir kallade för det. Ungdomarna använder sig av ytterligare 

två begrepp som är ”blatte” eller ”invandrare” när de retar eller bråkar med varandra. Emir 

definierar dessa ord med att de står för att någon är ”korkad och omodern”. Ungdomarna 

ger en beskrivning av hur olika de reagerar på dessa ord beroende på vem som uttrycker 

dem. De hävdar att de inte reagerar särskilt mycket om någon ”icke- svensk” kamrat säger 

dessa ord, men däremot reagerar de starkt om någon ”svensk” kamrat till exempel kallar 

dem ”blattar”. Dana har ett sådant minne, hon berättar hur hon fick panik och grät när hon 

blev kallad för ”blatte” av en ”svensk” klasskamrat. Sexistiska ord, särskilt ”bög” 

genomsyrar ungdomarnas språk. Jag lade märke till dessa ord men även ord som tjockis. 

Trots att dessa uttryck tar stort utrymme i deras språk tycks de egentligen inte ha någon 

större betydelse eftersom ingen reagerar starkt på dem. Chamil säger dock: ”Bögar är 

äckliga” och motiverar detta genom att förklara att han inte accepterar ”fel” sexuell 

inställning. Ett begrepp som även används bland ungdomarna är ”integrerad” som till 

skillnad från import innebär att personen ”låter mer svensk”, enligt Fayiz, Chamil och 

Dana. 

Fayiz: ” Du är en typisk import, bre, haha”.  
Kamraten: ”Din jävel, jag kommer att jäcka dig (slå sönder dig).  
Fayiz : ” Lugnt, lugnt, du är ju integrerad” (ur dagboken, dag 2). 
 

 

Vadå, jag är ju svensk, men det är deras land! 

Alex är den yngst bland mina informanter. Han uppger att han identifierar sig mest med 

den svenska kulturen och har aldrig varit i föräldrarnas ursprungliga land. Trots detta säger 

han att identitet för honom innebär att tillhöra en grupp och i hans fall har han ett stark 

band till familj och släktingar. På frågan om huruvida identifierar han sig helsvensk svarar 

han att han känner sig som en ”blatte”. Detta motiverar han genom att förklara att hans 

utseende påminner om en ”blatte” inte om en ”svensk” och att han talar rinkebysvenska. 

Han säger ”Jag är ju en blatte, har jag ett blont hår?” När jag frågar om han har haft en 

ljusare hy, blont hår och talat standardsvenska, hur han skulle känna sig då, svarar han att 

han ändå skulle känna sig som en ”blatte” för att hans föräldrar inte är svenskar.”Folk 

frågar mig varifrån kommer du, fattar du?”. På frågan om hur förorten påverkar honom sa 

han att han känner sig trygg och att han blivit mer öppen för andra människor och kulturer. 
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Berihan uppger att hon identifierar sig helt och hållet med den svenska kulturen och 

svenska normer och berättar att hon inte är intresserad av sitt modermål eller sin 

hemkultur. ”Kompisarna brukar skämta om mitt hemland”, säger hon. Hennes uppfattning 

av identitet är att man identifierar sig med det man tycker om och att man själv väljer sin 

identitet. Trots att hon tar avstånd från hemmets kultur är hon skeptisk till detta. När jag 

frågar henne hur hon identifierar sig svarar hon: ”Nästan som en helsvensk”, och påpekar 

sitt utseende och föräldrarnas bakgrund. Efter en lång paus säger hon ”Jag känner mig 

kulturadopterad”. Att bo i förorten ger henne en bra kultur kompetens tycker hon, 

eftersom hennes kamrater tillhör olika kulturer, och att hon till exempel har kunnat lära sig 

låtar (musiktexter) på olika språk.  

  

Chamil berättar att han har ett starkt band till föräldrarnas ursprungliga land men samtidigt 

identifierar sig mest med den svenska kulturen. Hans uppfattning av identitet är hur man 

känner sig och hur folk ser på en. Han motiverar detta genom att säga: ” Folk uppfattar 

mig som invandrare och det har dom rätt i, det är deras land, inte vårt”. När jag frågar 

honom hur han ser på sig själv säger han ”Ibland si och ibland så, det beror på”. Han 

säger också ”Om man har ett svenskt utseende, agerar som svensk och pratar bra svenska 

kanske det blir lättare att man uppfattar sig som svensk, ”folk kanske tycker att personen 

låter som svensk”. Förorten innebär för Chamil hemkänsla, han menar att ingen uppfattas 

annorlunda här, ” förorten är en kultur blandning”. 

 

I jämförelse med de övriga uttrycker Dana motsatsen. Nämligen att hon identifierar sig 

med hemkulturen, dock känner sig själv som ”helsvensk”. Detta motiverar hon genom att 

säga att hon faktiskt är född här och att Sverige är hennes riktiga land. ”Hemma är jag en 

person och ute är jag en annan”, förklarar hon. Dana säger att när hon talar olika språk 

känner hon sig annorlunda, ” Som om jag plötslig blir en annan person”. På frågan om 

vilken personlighet som hon identifierar sig mest som i svarar hon ” Vadå, jag är ju 

svensk! Jag känner mig som en helsvensk, det gör jag och jag vill helst ha en svensk 

pojkvän”. Hon beskriver sin tillvaro i förorten som något positivt, ”Man respekterar och 

accepterar att alla vi är olika”. Dana säger att hon ibland lyssnar på låttexter på ett annat 

språk med sina kamrater och de försöker översätta låtarna till sina respektive språk för att 

förstå vad texterna handlar om.  
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Emir berättar att han identifierar sig med både kulturerna hemkulturen och den svenska 

kulturen samt att han känner sig ”både- och”. Han uppger att han inte har problem med 

detta eftersom han växt upp i de två kulturerna. Han poängterar att han inte heller 

reflekterar över sin egen identitet. Han säger att han använder fyra språk dagligen och 

umgås med vänner som har olika etnisk bakgrund och att han är nöjd med det. När han 

talar om sina vänner säger han att han har både svenska vänner och ”invandrarvänner” och 

att han vet på vilket sätt han ska kommunicera med svenskar eller med ”invandrare”, han 

anser att de kommunicerar på olika sätt och exempelvis skämtar på olika sätt. Förorten för 

honom är hans omgivning, ”Det är vad jag är van vid”. 

  

Fayiz säger att han identifierar sig mest med den svenska kulturen även om han inombords 

känner sig tillhöra olika kulturer. Hans föräldrar kommer från olika länder och han har 

släktingar i två olika länder ”Jag är en blandning!”, säger han. Han berättar att 

flerspråkigheten är viktigt för honom för att behålla kontakten med släktingar och vänner 

utanför Sverige. Vidare säger han att om man ser ut som ”en svensk”, talar god svenska 

och ”bor i stan” underlättar det att man blir accepterad som svensk. Han tillägger ”För mig 

går det inte, jag ser inte direkt ut som en svensk”. Fayis berättar om förorten som något 

positivt som ger honom möjlighet att lära känna olika kulturer: ”Här är vi alla som 

syskon”. 

 
Hur jag talar påvekar mina identiteter 
  

Rinkebysvenska - Förortsidentitet 

Alla informanterna uppger att de talar rinkebysvenska i den lokala kontexten för att imitera 

varandra och för att inte hamna utanför gemenskapen. Att kunna prata rinkebysvenska 

innebär tillhörighet i gemenskapen. Emir säger i intervjun att ”Här får man prata hur man 

vill för alla är ju invandrare”. 

 

Flerspråkighet- Transidentitet 

 I det globala nätverket uppger Berihan och Fayiz att de dagligen använder engelska på 

chatten. De menar att engelskan ger en bredare kontakt med människor från hela världen. 

Resten av informanterna använder engelska eller ett annat språk på chatten. Dana förklarar 

att hennes flerspråkighet gör henne medveten om andra kulturer utanför Sverige. Chamil 
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säger att flerspråkigheten får honom att tänka annorlunda. Emir och Alex uppger att man 

genom flerspråkigheten får fler vänner.  

 

Standardsvenska - Svensk identitet 

Ungdomarna talar om sin stora ambition att satsa mer i standardsvenska i framtiden. Fayiz 

säger att han inte kommer att tala rinkebysvenska i framtiden när han får ett bra jobb och 

”bor i stan”. Dana säger att hon alltid är rädd att ”tappa bort sig med svenska kamraterna” 

och därför vill hon satsa mer på svenska språket för att känner sig säker när hon umgås 

med sina ” svenska kamrater”. Alex, Chamil och Emir uppger att standardsvenska ger dem 

bättre möjligheter i framtiden men de är samtidigt medvetna om att det inte är lätt att bli 

helt fri från rinkebysvenskan. Berihan har redan förmågan att tala standardsvenska. 

 

 Modersmål- Etnisk identitet 

 Ungdomarna säger att de genom att kunna modersmålet kan kommunicera med 

föräldrarna och samtidigt behålla kontakten med sina släktingar. Berihan var den enda 

informant som inte är helt intresserad av sitt modersmål. Hon säger att ”En etnisk identitet 

är inte något man får utan något man är född till”.  

 
Mellan det lokala och det globala dilemmat. 
 

Från intervjuerna och min vistelse bland mina informanter noterade jag att de har en stark 

vi- gemenskap som är kopplad till förorten men samtidigt en vilja att flytta därifrån. När 

jag frågade dem om de trivs i skolan och i förorten fick jag följande svar:  

Alex Trivs i skolan och i förort, känner sig trygg i förorten och vill aldrig flytta därifrån, 

”Här är alla invandrare som jag”. Han säger att han inte tänker på framtiden just nu. 

 

Berihan Trivs i skolan och i förorten men vill helst flytta till USA, ”Där finns bättre 

möjligheter”. I framtiden vill hon satsa på psykologutbildning. 

 

Chamil  Trivs i skolan och i förorten men vill helst flytta ”närmare stan” i framtiden,  

”Det är lugnare”. I framtiden vill han bli pilot.  

 

Dana Trivs i skolan och i förorten men vill helst flytta till ett område med ” högre status”. 

Hon har inte planerat vad hon vill utbilda sig till i framtiden. 
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Emir Trivs i skolan och i förorten och vill inte flytta, ” Här bor alla mina vänner”. Han 

har inte planerat vad han vill bli i framtiden. 

 

Fayiz Trivs i skolan och i förorten men vill helst flytta ”närmare stan” i framtiden. 

”Jag bor i ett högt hus, du vet, och där alla, och jag säger ALLA, är arbetslösa”. I 

framtiden vill han satsa på IT- kommunikation. 

 

Å ena sidan och å andra sidan! 

Mina informanter visar en ambivalent och tvetydig inställning till sin tillvaro på förorten, 

till sina språkliga praktiker, till kategorin ”invandrare” och till sin etniska identitet. 

Chamil, Alex och Emir säger att de identifierar sig med svenska kulturen men känner inte 

sig själva som svenskar, Dana däremot säger att hon identifierar sig med hemkulturen men 

känner sig som helsvensk. Alex säger att rinkebysvenska är ”cool och tuff” medan i andra 

sammanhang säger han att standardsvenska ger honom bättre möjligheter i framtiden. 

Samma kluvenhet hittar man i deras inställning för förorten. Förutom Alex och Emir vill 

resten av informanterna lämna förorten trots att de medger att de trivs där. Detta kan man 

utläsa när Fayiz och Chamil beskriver sin uppfattning av invandrare som ”arbetslösa och 

städare”, men å andra sidan förklarar de att det är positivt med flerspråkighet och att de 

själva uppfattas som invandrare av samhället. De uppger även en ambivalent uppfattning 

kring etnisk identitet. Chamil säger att identitet är hur folk ser på en, och att han betraktas 

som invandrare, men däremot påverkar detta inte hans identifikation, han säger att han 

själv identifierar sig med den svenska kulturen. Berihan anser att etnisk identitet är något 

man föds till men samtidigt säger hon att man får själv välja vilken etnisk grupp man 

identifierar sig med.  

 

Sammanfattning av resultat     

Mina resultat visar att informanterna varierar språkliga praktiker beroende på var de 

befinner sig och vem de talar med. Ordet skapar makt och hierarkier i relationerna dem 

emellan: Invandrare, städare, bög, äcklig, kaxig, tjock, import, integrerad och blatte är 

exempel på betecknande ord som definierar individernas plats i hierarkin. Flerspråkighet 

och språkliga praktiker bidrar till att olika identiteter konstrueras: etnisk identitet, svensk 

identitet, förortsidentitet, transidentitet och mångkulturell identitet ect. Ungdomarna 

positionerar sig olika i det lokala, (förorten) och det globala (samhället och världen). Deras 
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reflektioner kring sig själva som ungdomar med invandrarhärkomst och rinkebysvenska- 

pratare visar att de vill distansera sig från denna position, genom att investera mer i 

svenska och få ett bredare nätverk utanför Sverige. Jag kunde konstatera deras ambivalenta 

inställning till sin tillvaro. Deras svar var motsägelsefulla och min tolkning är att den 

mångkulturella kontexten, de olika tillhörigheterna, flerspråkigheten och de olika 

identiteterna tycks vara svåra att få ihop till en harmonisk enhet. Slutligen visar mina 

resultat att de två processerna, språkbruk och identitetskonstruktion, löper i samma spår, 

och att gränsdragningarna mellan dem inte tycks existera.  

 5. Diskussion och analys 

Denna studie tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att 

identitet är något som ständigt konstrueras och förändras. I detta kapitel kommer jag att 

diskutera mina resultat i ljuset av det här perspektivet men även från de andra teoriska 

utgångspunkter och tidigare forskning som jag presenterat i kapitel 1 och 2. 

 

Rinkebysvenska är min identitet men jag kan också prata vanlig svenska 

Ungdomar konstruerar via språkliga praktiker sina identiteter (kön, klass och etnicitet) 

genom sitt vardagliga deltagande i olika aktiviteter med jämnåriga och vuxna och utmanar 

och upprätthåller därigenom sina relationer till varandra (jfr Evaldsson. 2003, s. 67f). 

Lindberg använder definitionen polyspråklighet som är relaterad till språkbruk och som 

innebär att använda språkliga drag och element från olika språk. Dessa element kan vara 

lexikon, syntax, morfologi och uttal som används var för sig eller i kombination. Lindberg 

menar att detta är en komplicerad mix som ungdomar i flerspråkiga storstäder använder sig 

av och hon kallar detta för gränsöverskridande språkbruk (Lindberg. 2009, s. 16). 

Rinkebysvenska är med denna definition en gränsöverskridande variant av språkbruk där 

ungdomarnas gruppsammansättning ger dem möjlighet att själva leka och experimentera 

med språket och därigenom utveckla det utifrån sina egna erfarenheter. På så sätt 

signaleras tillhörighetsförhållanden (jfr Gromdal & Evaldsson. 2003, s. 51). Informanterna, 

exempelvis Fayiz förklarar att de använder olika nya uttryck som sedan sprids och används 

av andra kamrater, vilket kan vara ett bra exempel på ovannämnda definition. Berihan 

beskriver användningen av rinkebysvenska som ett gemenskapssökande. Borgström hävdar 

att förortsungdomar genom rinkebysvenska skapar en arena för gemenskap, det är ett sätt 

att dra gränser mellan ”vi och dem” genom att påpeka att det som är annorlunda segregerar 
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dem som agerar utanför normerna (Borgström. 1998, s. 185). Borgström säger att hennes 

informanter uppger att de talar ”rinkebysvenska” för att alla kamraterna gör det samt att 

det tillåts i skolan (Borgström. 1998, s. 129). Mina informanter visar samma inställning till 

rinkebysvenska. Skillnaden är dock att de inte använder rinkebysvenska i formella 

sammanhang utan snarare växlar direkt till standarsvenska. Gromdal & Evaldsson hävdar 

att tala svenska i klassrummet eller med klasskamraterna inte är bara ”dom- språk” utan 

snarare ”vi- språk”, där flerspråkiga elever associeras med social närhet och tillhörighet i 

kamratgruppen (Gromdal & Evaldsson.2003, s. 78). Informanternas växling till 

standardsvenska i klassrummet visar tydligt deras association med klassrumsmiljön, det 

kan tolkas som en slags social kompetens som informanterna visar att de behärskar.  

Kodväxling innebär att leka med språket och är en form av språkbruk (Gromdal & 

Evaldsson 2003, s. 64). Alex, Emir och Chamil som aktivt kodväxlar och använder 

rinkebysvenska strävar därmed efter grupptillhörighet och gemenskap. De vill även 

markera sin ställning i förhållande till ”den Andre”. Borgström relaterar till Cummins 

(1991) som menar att ungdomarnas kodväxling är mer eller mindre kontextberoende och 

kognitivt krävande. Cummins menar att när ungdomarna blandar språken är det en del av 

deras identitet, det är en identitetsmarkör som de utövar i sina sociala relationer (jfr 

Borström. 1998, s. 180f). Även mina informanter signalerar sin grupptillhörighet när de 

kodväxlar.   

 

Språkliga praktiker 

Med filosofen Foucault i åtanke vill jag ta upp språkets makt. Beteckningarna ”import, 

invandrare, blatte, tjockis, och integrerad”, som ungdomarna använder sig av speglar hur 

ord skapar hierarkier och sätter etiketter på individer för att påvisa deras position i 

förhållande till varandra. Enligt Jonsson använder killarna i hans studie uttrycket 

”invandrare” och ”blatte” för att definiera sig själva eller sina kamrater. Jonsson menar att 

begreppet ”invandrare” eller ”blatte” är en kategorisering som hans informanter antingen 

distanserar sig ifrån eller iscensätter sig i. Uttrycken utgör även gränsmarkörer, där de 

pekar ut vem som är ”svensk” och vem som är ”icke-svensk” (Jonsson. 2007, s. 32). Denna 

ambivalenta inställning har jag även funnit i min studie då informanterna å ena sidan 

beskriver sig själva som ”blattar” och ”invandrare” men å andra sidan beskriver de 

individer som är ”arbetslösa, städare och korkade” som invandrare. Jonsson anser att när 

invandrarkillar talar om sex eller använder sexistiska ord och uttryck talar de i själva verket 
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om sina positioner och maktrelationer. Han menar att de genom sitt tal om sex eller 

homosexualitet uttrycker de etniska gränsdragningar och regler för hur en kille ska förhålla 

sig till sin och ”den Andres” klasstillhörighet, och inställningar. Jonsson anser även att när 

invandrarkillar skämtar bryter de tabun genom sina ordval (Jonsson. 2007, s. 60f). Mina 

observationer av informanternas språkanvändning stämmer med det som Jonsson talar om. 

Mina informanter ger stort utrymme åt sexistiska ord i sin språkanvändning, och killarna 

understryker gång på gång sin heterosexuella ställning både när de skämtar och bråkar med 

varandra. Ordet ”bög” som mycket ofta hörs på Solskenet tycks inte uppfattas med den 

gängse betydelsen utan tycks snarare uppfattas som ett innehållslöst ord. Chamils 

beskrivning av ordet ”bög” som ”äcklig” visar dock hans inställning gentemot 

homosexuella män. 

 

Lindberg hänvisar till språkvetare som varnar för risken med att engelska ska dominera i 

högstatusdomäner i Sverige, vilket kan leda till diglossi. Detta skulle innebära att även 

svenskan degraderas till en lågstatusvariant för användning enbart på informella arenor och 

därigenom öka sociala klyftor mellan grupper, framförallt där en god behärskning av 

engelska räknas som en prestigefylld tillgång (Lindberg. 2009, s. 11). Berihan signalerar 

med sitt engagemang i att kunna engelska ett tecken på att hon vill uppnå en hög status 

bland sina kamrater och därmed tona ner sitt modersmåls låga status. Detta gäller även 

Dana som nämner sitt modersmåls låga status. Engelska fungerar som ett slags 

kompensation och ett verktyg för att uppnå högre status bland informanterna. Alex, Chamil 

och Emir visar däremot genom sin användning av rinkebysvenska en strävan att uppnå en 

lokal högstatus bland sina kamrater, trots att de är medvetna om att denna språkvariant har 

låg status utanför förorten. Bunar säger att det är tragiskt att ungdomar som växer upp i 

invandrartäta områden upplever en kulturell skam över sitt ursprung (Bunar. 2001, s. 22). 

Dana berättade att hon ibland skäms när hon kodväxlar inför de kamrater som anser att 

hennes modermål är fult. Även Berihan såras av hur kamraterna skämtar om hennes 

hemland. Min tolkning av Danas och Berihans uttalanden är att de känner det som Bunar 

talar om, nämligen kulturell skam. Detta kan påverka deras identitetskonstruktion eftersom 

modersmålet är det verktyg som de övriga informanterna använder sig av i 

kommunikationen med föräldrar och släktingar. Det är viktigt att man har ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot ”kulturell skam” eftersom det inte är nödvändigtvist att alla 

ungdomar med utländsk bakgrund upplever detta. 
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Blatte, svenne och lite av varje 

Borgström belyser att den dubbla identiteten har en blandning från hemkulturen och den 

nya kulturen. Det är som om man står inför två skilda världar och att tillhöra två olika 

kulturer (Borgström. 1998, s. 164f). Danas uttalande ”Jag blir en annan person när jag 

använder ett nytt språk” och Chamils ”Ibland är jag si och ibland så, det beror på!” kan 

vara ett exempel på den dubbla identiteten. Definitionen om den tredje identiteten som står 

för att vara en hel människa och att vara ”både - och” (Goldstien- Kyaga & Borgström. 

2009) kommer till uttryck via Emir som uttrycker sig exakt så ”Jag är både och”. 

Ungdomarnas liv består av flerspråksanvändning i ett brett nätverk med människor med 

varierande kulturell bakgrund. Min tolkning är att de inte har konstruerat enbart en identitet 

utan flera identiteter. 

 

Den synkretiska identiteten är kännetecknande för ungdomars transidentitet, vilket är de 

gränsöverskridande identiteter som är laddade av både den gamla och den nya, den lokala 

ungdomskulturen i förorten och i de globala kontakterna (Otterup. 2005, s. 211f). Otterup 

hänvisar till Sernhede (2002) som anser att invandrarungdomar befinner sig i vad han 

kallar för ”kulturell identitets- diffusion” vilket innebär att ungdomarnas identiteter 

konstrueras mellan två skilda kulturer, hemmets kultur och den svenska kulturen. Sernhede 

menar att ungdomarnas erfarenhet av att bo i ett etniskt segregerat område spelar en stor 

roll vad gäller deras val av identitet och att den lokala ungdomskulturen fungerar som 

arena för mötet mellan olika kulturer, språk, livsstilar, politiska idéer etc. Sernhede 

konstaterar att det utmärkande för dessa ungdomar är att de inte direkt uppfattar sig själva 

som en del av den svenska kulturen utan de finner snarare sina identiteter i spänningsfältet 

mellan de lokala och de globala identiteter och detta kallar han ”glokala identiteter”. I detta 

avseende hävdar Otterup att valmöjligheterna är stora och att ungdomarna i dessa miljöer 

själva får välja vilka identiteter de vill, men att de tycks känna en vilsenhet när de 

ensamma står inför dessa valmöjligheter (jfr Otterup. 2005, s. 35, 228f). Min tolkning är att 

informanterna genom både sina globala nätverk och lokala multietniska kontakter har 

konstruerat en överskridande synkretisk identitet. Jag tolkar deras osäkerhet inför att 

beskriva sina identiteter som att de egentligen representerar flera olika identiteter, kulturer 

och livsstilar samt att de växlar mellan flera språk och språkvariationer. Detta leder till att 

det inte är lätt för dem att begränsa sig enbart till en enda etnisk identitet. Berihan 

kommenterade att ”man får välja vilken identitet man tycker om”, vilket framgår när hon 
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valde att distansera sig från den etniska identiteten och närmar sig den svenska identiteten. 

Borgström menar att när man umgås med vänner från olika världsdelar gör det att man blir 

bekant med olika livsåskådningar (Bergstöm. 1998, s. 151). Ungdomarna i denna studie 

har genom sina språkliga praktiker i olika sociala sammanhang och med kamrater som 

tillhör olika etniska bakgrunder, visat en öppenhet inför andra kulturer livsvanor, musik, 

olika sociala koder och normer, vilket är kännetecknen för synkretiska identiteter. 

 

Dubbel identitet, tredje identitet och synkretisk 
identitet
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                     Figur 1; Min tolkning av informanternas utsagor kring sina etniska identiteter. 

                        

                              

  

                          Figur 2; Min sammanfattning av synkretiska identiteter 
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Hur jag talar påverkar mina identiteter 

Enligt Borgström går identitet och språk hand i hand. Att ungdomarna först när de 

utvecklat både sitt modermål och svenska och när de kan identifiera sig bortsett från hur 

samhället ”den Andre” se på dem, då kan de orientera sig i den nya identiteten (Borgström. 

1998). Informanterna i min studie beskriver sig alltid i jämförelse med ”den Andre”, och 

utifrån hur de tillskrivs och kategoriserats av ”den Andre” och tycks inte har orienterat sig i 

den nya identiteten än. De tycks snarare vara i färd med att konstruera sina olika identiteter 

genom sin komplexa tillvaro på en multietnisk arena. Mina resultat har visat att 

flerspråklighet och olika språkbruk bidrar till att flera identiteter konstrueras. Vad gäller 

”förortsidentitet” beskriver Borgström utifrån hennes informanter att rinkebysvenska som 

språkvariant är en identitetsmarkör men hon understryker också att den är en markör som 

vissa ungdomar skäms för. Detta kommer till utryck via Fayiz erkännande att han inte 

kommer att tala rinkebysvenska när han får ett jobb och bor ”närmare stan”. Dana vill 

dessutom uppnå en bra position och flytta till ett bättre område med ”hög status”.  

Beträffande etnisk identitet försöker Alex och Emir framhäva sina etniska identiteter 

genom att tala om vikten av den sociala kontakten med familjen, släktingar och vänner. 

Ungdomarna uppger att de använder modersmålet med föräldrar och släktingar, med 

undantag för Berihan som inte är intresserad av sitt modersmål. Berihan är den enda 

informant som försöker tona ner sin etniska identitet i strävan efter att närma sig 

”svenskheten” och därmed få omgivningen att anamma henne som ”för- svensk”. Dock ter 

sig hennes utsagor som om hon ändå är medveten om sin tillhörighet till föräldrarnas 

ursprungliga hemland, hon säga ” jag känner mig kulturadopterad”. Alex nämner 

blodsbandet som ett starkt motiv för honom att identifiera sig med hemkulturen, och han 

betonar att han är en ”blatte”. Detta har även Borgström funnit i sin studie när en av hennes 

informanter nämner blodsbandet som den identitetsmarkör som gör att han identifierar sig 

som invandrare. Borgström beskriver detta som att ungdomarna anammar en etikett som 

de får från ”den Andre” (Borgström. 1998, s. 124). Runfors fastslår att människans 

självbild kan påverkas om hon tillskrivs en social position som inte överensstämmer med 

hur hon uppfattar sig själv. Detta leder till att man kan utveckla en metaidentifikation som 

invandrare (Runfors. 2003, s. 229). När Alex och Chamil beskrev sig själv som invandrare 

utgår de förmodligen från hur samhället, ”den Andre”, ser på dem, eftersom alla medger att 

de egentligen identifierar sig mest med samhällets kultur. Otterup konstaterar att hans 

informanter betonar vikten av att kunna bra svenska och därigenom få en bra framtid och 
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bra arbete (Otterup. 2005, s. 85, 195). Mina informanter visar att de kan tillämpa sig 

investering (motivation) och empowerment. Detta har även jag uppfattat genom deras 

utsagor, de försöker investera i språket för att uppnå en bra position i samhället. Berihan 

försöker investera i engelska för att uppnå en hög position, en position hon inte fick från 

sitt modermål eller föräldrarnas ursprungliga land. Detsamma gäller Dana när hon vill 

investera i svenska språket för att känna sig säker bland svenska kamrater. Fayiz och 

Chamil vill investera i standardsvenska för att få ett bra arbete i framtiden. Man kan utläsa 

att informanterna strävar efter standarsvenska för att kunna konstruera en svensk identitet. 

Utifrån ovanstående kan man även utläsa att ungdomarna genom flerspråkighet konstruerar 

en transidentitet. 

 

 

 

 

                    

 

 

                        
 

 
 Figur 3: Min tolkning av observationerna och intervjuerna visar att flerspråkighet och 
olika språkliga praktiker bidrar till att konstruera flera olika identiteter. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 
 
 
Figur 4; Resultatet visar att språkbruk och identitetskonstruktion är två processer som 
påverkar varandra (Bruket av språket är en identitetsmarkör). 
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Mellan det lokala och det globala dilemmat. 
 

Borgström menar att när man blir sedd som en person som är från Rinkeby får man en 

negativ stämpel och därför vill man flytta därifrån. Detta har jag även funnit i mitt resultat 

då mina informanter beskriver en liknande tendens gentemot förorten som de bor i. Man 

kan utläsa att de inte vill bli tillskrivna en etikett som förortsbo. Jonsson refererar till 

sociologen Skeggs (1999) som definierar detta som disidentifikation som går ut på att man 

strävar efter att ta sig ur en position som tillskrivs mot hans eller hennes vilja (jfr Jonsson. 

2007, s. 223f). Berihan, Chamil, Dana och Fayiz uppger att de vill flytta från förorten i 

framtiden, trots att de trivs där.  Å andra sidan menar Borgström att i invandrartäta 

områden finns inte en uttalad norm för att vara avvikande, invandrarbarnen betraktas 

således inte som avvikande. Detta kan förklara varför Alex och Emir ville stanna kvar, där 

man inte framstår som avvikande eller som en ”blatte” som Alex kallade sig själv. Förorten 

är för dem en plats där gruppsammanhållningen är stark och detta ger dem en trygghet som 

de inte vill förlora. Jonsson nämner vi- gemenskapen som invandrarkillar har när de pratar 

med varandra. Att när de talar i vi termer konstrueras det en identitet som når över de 

etniska gränsdragningarna. Gemenskap är enligt Jonssons inte en på förhand given kategori 

utan istället något som formas i olika aktiviteter där språket utgör det grundläggande 

verktyget (Jonsson. 2007, s. 25,70). Bunar menar att vi -känsla mellan ungdomar med 

utländsk bakgrund kan tolkas som att de delar samma erfarenheter, att det inte anses 

avvikande att tala med bruten svenska eller att inte ha ett ”svenskt” utseende (jfr Bunar. 

2001, s. 220). Även mina iakttagelser visar att informanterna har vi- gemenskap, deras 

interaktion på Solskenet har gett mig ett levande exempel på denna gemenskap.  Fayiz som 

säger: ”Vi är som syskon här!” är ett exempel på detta.  

 

Dilemmat i informanternas tillvaro uppstår utanför skolans och förortens gränser, där deras 

förortsspråk gör att de av majoritetssamhället tillskrivs kategorin ”invandrare”. 

Ungdomarna är medvetna om detta och därför använder de sig av empowerment och 

investering. De vill utbilda sig för att få de symboliska och kapitala resurser varigenom de 

skulle kunna övervinna den ojämna sociala uppdelningen som skapas av maktordningen 

(jfr Ottreup. 2005, s. 207). Informanternas ambition att investera mer i standardsvenska 

och att skaffa sig ett bra arbete är ett exempel på min tolkning. Alex, Emir och Dana 

berättar att de ännu inte tänkt på framtiden, men detta innebär inte disempowerment utan 
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snarare att de många valmöjligheterna i samhället gör att det blir allt svårare för dem att 

bestämma sig för vad de vill. 

 

Runfors påpekar att lärare i hennes studie beskriver elever med utländsk bakgrund från ett 

område nära förorten som att de har ett ”svenskt sätt”.  Författaren menar att läraren ville 

lära elever med utländsk bakgrund svenska normer för att de skulle fungera bättre. 

(Runfors. 2003, s. 103). Vad menas med ” ett svenskt sätt” egentligen? Chamil nämner 

detta genom att säga det ”låter svensk”. Att låta svensk är enligt honom inte enbart att tala 

felfri svenska utan också att agera som svensk och att ha svenska vänner. Runfors belyser 

att vissa lärare definierar invandrarbarn efter deras utseende och språkbrytning (Runfors. 

2003, s. 90) Detta har även mina informanter beskrivit då exempelvis Alex ställde 

motfråga till mig under intervjun: ” Har jag ett blont hår?”. Även Berihan och Fayiz 

resonerade på samma sätt. Utseende och god svenska anses vara de två faktorer som 

påverkar huruvida samhället, ”den Andre” accepterar att någon placeras i kategorin 

”svensk”. Utifrån denna uppfattning positionerar mina informanter sig, som icke svenskar.  

 

Å ena sidan och å andra sidan! 

I likhet med Otterups och Borgströms studier visar min studie att informanterna har en 

ambivalent uppfattning om omgivningen och förorten. Detta ambivalenta perspektiv 

beskriver deras tillhörighetsdilemma som påminner om Otterups uttryck: ” Å ena sidan, 

och å andra sidan” (jfr Otterup. 2005). Den ambivalenta inställningen speglades i 

informanternas reflektioner kring sina identiteter, förorten och sina språkliga praktiker. 

Jonsson hänvisar till etnologen Anderssons (2003) studie som framhäver att killar från 

multietniska områden försvarar den egna stadsdelen medan tjejerna visar ett ambivalent 

förhållande till förorten. Vidare lade Jonsson märkte till att killarna i hans studie vid ett 

tillfälle vill försvara förorten medan de vid ett annat tillfälle säger att de vill flytta därifrån 

(Jonsson. 2007, s. 230). I jämförelse med min studie finner jag en likhet i båda Jonssons 

och Anderssons studier, eftersom tjejerna visade samma ambivalenta inställning gentemot 

förorten. Killarna, förutom, Alex och Emir, visade även samma ambivalenta inställning för 

förorten.  
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Sammanfattning & slutdiskussion 

I denna studie vill jag rikta blicken mot hur sex informanter konstruerar sina identiteter 

med hjälp av språkliga praktiker. Studien bygger på hermeneutiska traditioner och mina 

tolkningar står i centrum när jag redovisar mina resultat. Studien visar att språkbruket 

bland informanterna tycks vara en identitetsmarkör, ett tillhörighetssökande i gruppen och 

ett sätt att skapa kategorier och maktpositioner. Genom den dagliga användningen av 

rinkebysvenska, standardsvenska, modersmålet och flerspråkighet pendlar informanterna 

mellan olika skilda världar och olika identiteter, där varje värld utgör en byggsten i deras 

identitetskonstruktion. I föreliggande studie visar informanterna en tvetydig och 

ambivalent inställning till sin omgivning, sina identiteter och sitt språk. Detta kan tolkas 

som att deras tillvaro på en multietnisk arena är komplex. Det som till en början framstår 

från informanternas utsagor är att de anser sig ha bra möjligheter i framtiden och vill 

investera mer i standardsvenska för att få symboliskt kapital. Man kan även utläsa att de 

strävar efter att uppnå ett ”svenskhetsideal”, men deras utsagor talar om att de tycks vara 

långt ifrån detta. Informanterna positionerar sig som ”icke- svenskar, blattar och 

invandrare” beroende på faktorer som bland annat är knutna till deras utseende, språkbruk, 

föräldrarnas bakgrund och deras kulturella tillhörighet. De tycks vara oerhört medvetna om 

att detta uppfattas avvikande och annorlunda av ” den Andre”, och därför positionerar de 

sig olika beroende på de lokala och de globala kontexterna. Informanterna uppfattar även 

sitt språkbruk av exempelvis rinkebysvenska olika beroende på kontexten, ibland får 

rinkebysvenska hög status och ibland låg. Detta väcker en intressant fråga huruvida de 

brukar använda denna språkvariation enbart för att leka och experimentera med språket 

eller för att svara på ” den Anders” för dem provocerande fråga ”Varifrån kommer du?”. I 

linje med detta kan problematiken belysas mot bakgrund av att de kräver ett erkännande av 

samhället, ” den Andre”. Att de faktiskt är svenskar och inte vill bära stämpeln ”ungdomar 

med invandrarbakgrund”. 

 

Gränsdragningar har alltid varit en central komponent i konstruktionen av etnicitet . De 

handlar om vem som står innanför och vem som står utanför, vad som anses normalt och 

onormalt, skillnaden mellan vårt och deras, vi och dem (jfr Gromdal & 

Evaldsson.2003:173). I min studie visar sig gränsdragningarna oklara, otydliga och diffusa. 

På en multietnisk arena är det inte lätt att markera etniska och kulturella gränser, där 

sammansmältningen av kultur, språk, livsstilar och normer är omfattande. Det medför 
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dilemman för flerspråkiga ungdomar när de ställs inför frågor om tillhörighet som: Vad 

och vilka identifierar du dig med? Deras osäkerhet visar att de har en synkretisk, 

gränsöverskridande, mångkulturell identitet.  

 

Min ambition är att denna studie används av lärare och skolledare. Den kan hjälpa till med 

att skapa förståelse för hur ungdomar med utländsk bakgrund genom sina språkliga 

praktiker distanserar sig från kategorin ”invandrarungdomar” samtidigt som de iscensätter 

sig i just den kategorin, vilket påverkar deras identitetskonstruktion. Det är även av stor 

betydelse att ta med i beräkningen att allt detta inverkar på ungdomarnas prestation i 

skolan och även ute i samhället. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Som fortsättning till denna studie vore det intressant att forska vidare inom de områden 

som jag funnit är relevanta: 

 Att studera socioekonomiska faktorer och hur de påverkar ungdomarnas språkbruk 

och identitetskonstruktion.  

 Att studera hur ungdomar med utlandsfödda föräldrar konstruerar sina identiteter i 

ett ”svenskdominerat” område och i en monokulturell skola.  

 Det vore även intressant att fokusera på genus och jämföra likheter respektive 

olikheter mellan både pojkar och flickor som är födda i Sverige med utlandsfödda 

föräldrar. 

 Att undersöka nyanlända ungdomars språkbruk. Vilka hinder och möjligheter 

stöter de på i bruket av ett nytt språk och hur påverkar detta deras 

identitetskonstruktion. 
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Efterord 

 

 

Kära Skolverket! 

Öka chanserna för våra elever  

att korsa varandras vägar,  
att lära varandra och oss alla varifrån vi kommer,  
 

att ur alla löftesrika mötesplatser och brytningspunkter  
skapa nya visioner  
 

om ett livs levande Sverige i ständig växt och utveckling! 

Ber och bönar, 

 
 
Paul Moerman 
 
Skådespelare, dansare, lärare på förskola, högskola och allt däremellan 
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Bilaga 1 
 
 
 
Förfrågan 
                                                                                          Södertörns högskola 
                                                                                          19/02- 2010 
 
 
Elevens namn………………………………………………… 
 
Hej! 
Jag heter Hanna Gadban och är lärarstudent på Södertörns Högskola. Jag håller på att 
skriva min C- uppsats som handlar om ”Språkbruk och identitetskonstruktion”. 
 
Jag planerar att intervjua och observera sex elever som har svenska som andraspråk under 
en och en halv vecka. Mitt syfte är att få veta vilket betydelse språkbruket har för 
identitetsskapande och för hur eleverna ser på sig själva samt hur de positionerar sig i 
skolan och i samhället. För att genomföra min undersökning behöver jag ERT barns 
medverkan. Jag garanterar att namnet på skolan och barnet kommer att vara helt anonymt.  
 
Har ni några frågor tveka inte att hör av er till mig! 
 
Hanna Gadban 
Mobil nr:  
 
 
 
 
Jag godkänner härmed att mitt barn får delta i intervjun……………………………………..  
Jag godkänner inte att mitt barn deltar i intervjun……………………………………………  
Målsmans underskrift  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 Hur gammal är du?  

 Hur många språk kan du?  

 Vilket språk pratar du när du är hemma med syskon och föräldrarna?  I skolan? 

Och på rasterna?  

 I vilka sammanhang använder du rinkebysvenska? Och med vem i så fall? 

 Hur beskriver du rinkebysvenska? 

 När använder du standardsvenska? 

 Har du vänner eller släktingar utanför Sverige? 

 På vilka språk kommunicerar du med dina vänner och släktingar utanför Sverige? 

 Med vilken kultur identifierar du dig, hemmets kultur eller skolans kultur? 

 Anser du att du har mer fördelar på grund av din flerspråkighet? 

 Upplever du dig själva som helsvensk? 

 Hur känner du dig när du är med dina svenska kompisar? 

 Berätta för mig om hur man bör uppföra sig för att uppfattas som svensk? 

 Hur upplever du förorten? 

 Vem umgås du med på fritiden? Har du kompisar som talar samma modersmål som 

du? 

 Vill du stanna kvar i förorten när du blir äldre? 

 Har du någonsin blivit kallad för utlänning eller blatte? 

 När kodväxlar du? 

 Hu upplever dina kompisar din kodväxling? 

 Vad vill du bli i framtiden? 

 
Jag har även använt mig av följdfrågor såsom:  
 
Vad menar du med detta? Berätta mer om det. Kan du beskriva det djupare. Hur skulle du 
vilja förklara detta? Hur menar du då? Vad detta beror på tycker du? Varför tycker du 
det? Kan du förklara det lite närmare? Hur känns det då? Hur kan det komma sig? Hur 
tänkte du då? Varför då? 
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