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1. Inledning 

1.1 Syfte 

I det här arbetet skriver jag om språket i Shoo len, Douglas Foleys senaste ungdomsbok. Jag 

inriktar mig på replikerna i boken, närmare bestämt på hur talspråket gestaltas i skrift. Det är 

stor skillnad på talspråk i verkligheten med karaktäristika som omtagningar, korrigeringar, 

tankepauser, felsägningar och harklingar och det genomtänkta, välformulerade litterära 

språket. Det transkriberade talspråket kontra det litterära språket är också skilda världar, vilket 

följande två exempel ger smakprov på.  

 

Först en replik från verklighetens talspråk i transkriberad form:  

Aurora:        å mamma försöker alltid lura i mej # ee sånt pulvermos # men jag känner de 

direkt 

Inger: de e så jävla äckligt. 
 
Aurora: jag kan riktigt känna de på lukten # bara man kommer in i köket direkt så där # 

<hnn> [=! Sniffande ljud] ee så <mamma va har du gjort för mos?> [ =direkt 
anföring ] liksom. 

Märta: ja så ser man att den e helt så slät å äcklig # de ska va som såna klumpar i. 
(Svensson 2009: 168.) 

 

I det litterära språket i Shoo len låter det annorlunda:  

”Måste tjacka en jacka, brorsan”, sa Gabi  avspänt. 

”Snacka med Roberto.” 

”Sug kuk. Jag vill inte ha hans billiga grejer.” 

”Vadå billiga grejer…Han baxar bara märkesgrejor.” 

”Dom är piratkopior. Förra gången köpte jag två Calvin Klein-tröjor av honom. Båda gick 

sönder efter två tvättar. Jag svär, han knullar oss varje gång bre.” 

 (Foley 2009:29.)1 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka och förklara hur Douglas Foley har skapat 

det litterära talspråket i Shoo len och hur det speglar verklighetens språk. De frågor jag 

försöker besvara med det här arbetet är: 

 
1) Vilka språkliga medel använder Douglas Foley i replikerna för att skapa det ungdomliga 

talspråket? 

2) Vilken litterär effekt får Foleys språk? 

                                                           
1 Fortsättningsvis anger jag bara sida inom parentes när jag refererar till Shoo len. 
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För att försöka besvara mina forskningsfrågor utgår jag från befintlig forskningslitteratur om 

ungdomsspråk i verkligheten och jämför forskarnas resultat med Douglas Foleys  litterära 

språk i Shoo len. Några språkforskare som har inriktat sig på ungdomsspråk fungerar som 

teoretiska utgångspunkter för undersökningen. Ulla-Britt Kotsinas är en förgrundsgestalt inom 

svensk forskning med inriktning på ungdoms- och invandrarspråk. Kari Fraurud och Ellen 

Bijvoet är tvåspråkighetsforskare. Gudrun Svensson har skrivit en avhandling om 

diskurspartiklar i ungdomsspråket i mångspråkiga miljöer och Rikard Jonsson har forskat om 

språk och maskulinitet bland högstadieungdomar. Min källa till forskning om kodväxling är 

tvåspråkighetsforskaren Hyeon-Sook Park. 

 

1.2 Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning av talspråket i replikerna i Shoo len. Jag 

kategoriserar de olika språkdragen, ord och uttryck från multietniskt ungdomsspråk och 

framför allt förekomsten och användningen av diskurspartiklar och andra språkliga drag. Jag 

undersöker hur och varför just de språkdragen används som  kodväxling. Jag jämför resultatet 

av min undersökning med de forskningsresultat som finns i den sekundärlitteratur jag använt. 

 

1.3 Några andra författare och förortsspråket 

Andra svenska författare har också skrivit för ungdomar med händelserna förlagda till 

invandrartät storstadsmiljö. I följande avsnitt redovisar jag några samtida författares 

förhållningssätt till språket. De stildrag de arbetar med är framför allt kodväxling med olika 

utgångspunkt. Mina beskrivningar av språkfenomenen i deras böcker är snabbskisser utan 

krav på att vara  fullständiga analyser för att visa att Douglas Foley har författarkollegor som 

arbetar med språket på liknande sätt. Det förefaller som om experimenterandet med språket på 

detta sätt tog sin början strax efter millennieskiftet.  

 

Ett exempel är Mats Wahls Vinterviken (1993), där John-John och Sluggo lever i 

halvkriminalitet i förorten. Mats Wahl hör emellertid inte till de författare som laborerar med 

språket och med kodväxling utan använder standardsvenska också i ungdomsdialogerna. Så 

gör exempelvis även Mikael Engström i Dogge (2001), Cannie Möller i Oktober (2009) och  

Niklas Krog i Ingen rädsla (2008) och Turk och Ayla (2010).  
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Niklas Krog låter romankaraktärer från förorten tala standardsvenska, eftersom han menar  att 

ordförrådet från det föränderliga multietniska ungdomsspråket blir en tidsmarkör för boken på 

gott och ont. Han nämner också svårigheten att skriva multietniskt ungdomsspråk. En 

författare måste vara mycket väl insatt i hur verklighetens ungdomar i förorten talar för att 

skapa ett trovärdigt litterärt språk. 2 

 

Den förste svenske ungdomsboksförfattaren som tog in ord från det multietniska 

ungdomsspråket i ungdomslitteraturen var Mats Berggren som samarbetade med en 

tonårskille med kurdiskt ursprung, Bawer Coskun, i Sent ute (2001).3 De språkliga verktyg 

han arbetar med är diskurspartiklar, förstärkningsord, ord från multietniskt ungdomsspråk och 

ord och uttryck från engelska.  

 

Alejandro Leiva Wenger som debuterade med Till vår ära samma år, 2001, använder ett språk 

med stark influens av multietniskt ungdomsspråk i två av samlingens sex noveller, Borta i 

tankar och Elixir . Hans litterära språk kännetecknas bland annat av könsord och svordomar. 

Han använder diskurspartiklar och talspråkliga former som subjektsformen ’han’ på 

objektsplats i stället för  den standardspråkligt förväntade ’honom’. Om man undersöker 

grammatiken finner man satsradningar, grammatikalisering, brott mot V2-regeln och 

oavslutade meningar. 

 

Den författare som förmodligen fått mest uppmärksamhet för sitt laborerande med språket är 

Jonas Hassen Khemiri i debutboken Ett öga rött (2003). De språkliga stildrag som utmärker 

konstspråket ”khemiriska” är både grammatiska och lexikala. Avvikande grammatiska drag är 

till exempel brott mot V2-regeln, felaktig kongruensböjning och utelämnande av interrogativt 

pronomen. De lexikala drag han arbetar med är bland andra adjektiv med ändelsen –ish, 

diskurspartiklar och felaktiga ordspråk och andra idiomatiska uttryck och ordlekar. 

Ordförrådet är präglat av multietniskt ungdomsspråk med inblandning av engelska och 

arabiska, det vill säga kodväxling. 

 

Marjaneh Bakhtiari använder också den invandrarinfluerade svenskan i sin debutbok Kalla 

det vad fan du vill (2005). I Bakhtiaris litterära språk präglas svenskan av 

andraspråksinlärning till exempel i stavningen på så sätt att det underliggande språket skiner 

                                                           
2 Personligt samtal med Niklas Krog. 
3 Personligt mail från bibliotekarien Karna Nyström. 
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igenom i den svenska stavningen. I Bakhtiaris språk imiteras också vanliga 

andraspråksinlärarfel. 

 

En svensk författare med sina rötter i Bosnien är Zulmir Becevic, som i sin debutbok Resan 

som började med ett slut (2006) också arbetar med det multietniska ungdomsspråket. Hans 

ordförråd är delvis hämtat därifrån och har inslag av engelska. Becevic använder svordomar 

med ursprung i andra språkkulturer än svenska. Det förekommer diskurspartiklar som ey och 

mannen och brott mot V2-regeln. 

 

Douglas Foley har inga litterära förebilder vad gäller ungdomsspråk. De enda språkliga 

förebilder han har är verklighetens ungdomar. Foleys författaröra har lyssnat in språket och 

hans ambition har varit att gestalta ett så verklighetstroget litterärt ungdomsspråk som möjligt 

för romankaraktärerna i Shoo len. (Foley 2010b.)  

 
 

1.4 Presentation av Douglas Foley 

Douglas Foley skriver inte sina böcker på sitt modersmål engelska, utan på svenska, ett språk 

han lärt sig som vuxen när han för drygt fyrtio år sedan kom till Sverige för att arbeta som 

kock hos Werner Vögeli på Operakällaren i Stockholm. Foley är född i Cardiff i Wales 1949. 

Vägen till författandet gick via studier i socialantropologi och litteraturhistoria samt 

bibliotekarieutbildning och –tjänst i stockholmsförorten Alby, där han byggde upp 

skolbiblioteket på Albyskolan och på så sätt kom i kontakt med ungdomar i mångkulturell 

miljö. (Foley 2010). 

 
Hans senaste bok, Långt långt borta utkom i mars 2010 och är del sju i serien om Habib. 

Första delen, Habib – meningen med livet, utkom 2005. Några av böckerna har filmatiserats 

och sänts i SvT hösten 2008. Böckerna om Habib riktar sig främst till mellanålderns läsare 

(10 – 12 år).  

 

För tonåringar har Douglas Foley skrivit tre böcker. Debutboken heter Ingen återvändo 

(2001) och är en robinsonad, vars tema är grupptryck, med handlingen förlagd till  Hong 

Kong, där Douglas Foley själv tillbringade några år under tonårstiden. Hans två senare böcker 

för tonåringar är Shoo bre (2003) och Shoo len (2009), som den här uppsatsen handlar om. 

Språket med starkt inslag av multietniskt ungdomsspråk är gemensamt för de två sistnämnda 
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böckerna, liksom att huvudpersonerna är ungdomar och att handlingen utspelar sig i skolmiljö 

i förorten.  

 
 

1.5 Presentation av Shoo len 
 
Orden i boktiteln, Shoo len, kommer från multietniskt ungdomsspråk och betyder ’Hej, hur är 

det?’, ’Vad händer?’ eller ’Vad är det?’.4 Händelserna i  Shoo len utspelas i en årskurs nio i 

förorten under de sista månaderna - och accelererar under de sista veckorna - före 

skolavslutningen. Gabi, en kille med invandrarbakgrund och med kriminell benägenhet, är 

ledaren för ungdomsgänget, där Karim, Sebbe, Metin, Hani och Jamal ingår. Karim och Gabi 

är huvudpersonerna som de viktigaste händelserna kretsar kring. I tjejgänget ingår Ella, 

Josefine, Hanan och den nyinflyttade Nikoo. Gabi och Karim lurpassar på och attackerar en 

för dem okänd kvinna och rånar henne på handväskan och misshandlar henne med en spark i 

ansiktet. Det visar sig så småningom att den nedslagna kvinnan är mamma till den flicka som 

Karim förälskar sig i, Nikoo. Jag karaktäriserar huvudpersonerna kort nedan. Övriga personer  

skildras mer likartat och ingår i det anonyma gänget. 

 

Gabi är en förslagen invandrarkille som är på väg mot en kriminell karriär. Han är den 

drivande personen när det gäller att planera och genomföra överfall mot försvarslösa berusade 

offer i centrala Stockholm på helgkvällar och drivs av att det är så lätt att komma över pengar 

genom överfallen. För att hålla honom lugn de sista veckorna på vårterminen ”köper” den 

kvinnliga rektorn på hans skola hans löfte om skötsamhet för fyratusen kronor av skolans 

budget, vilket Gabi så småningom kräver att få höjt till fem tusen. Han förhandlar också om 

pengar mot att lämna information om förortslivet när en journalist vill ha information för att 

skriva reportage om tillståndet i förorten. Gabi har mörka barndomsminnen som förmodligen 

präglat hans relationer till andra människor.   

 

Hans flickvän, Ella, är en otrygg, olycklig och försummad tonåring, vars föräldrar är skilda. 

Hon bor hos sin alkoholiserade mor och gör en idealbild av sin far, som svek henne, när han 

gifte om sig och skaffade sig ett annat familjeliv. Ella röker, dricker och skär sig med rakblad 

för att känna njutningen av det rinnande blodet och smärtan. 

 

                                                           
4 Alla ordförklaringar till ord på multietniskt ungdomsspråk i uppsatsen är hämtade från ordlistan Förortsslang 
av Ulla-Britt Kotsinas och Dogge Doggelito.  
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Karim, som i hemlighet odlar marijuana i garderoben, har sina rötter i Marocko och bor med 

sin svenska mamma och sin marockanske pappa och lillasyster Hind i förorten. Pappan, som 

arbetar som taxichaufför, drömmer om ett annat liv i Australien. Karims föräldrar är oroliga 

för att han inte sköter skolan tillräckligt bra. 

 

Nikoo, som nyligen flyttat till den här delen av storstaden, har persisk bakgrund och bor med 

sin mamma, sjuksköterskan Asal, och sin storasyster Pegah. Faderns död i en hjärtinfarkt 

förorsakad av ett astmaanfall föranledde flytten. 

 

Händelserna präglas av att allt är i upplösning. Ungdomarna ska snart lämna årskurs nio, 

skolan ska läggas ner och lärare och elever förbereder för avslutningen. Skolmiljön är otrygg 

och opersonlig. Många vikarier arbetar på skolan och lärare och skolledning skildras som 

handlingsförlamade vuxna som inte reder ut problemen tillräckligt väl. Till de återkommande 

problemen hör att brandlarmet utlöses på grund av okynne så ofta att elever och personal inte 

alltid uppfattar det som ett riktigt larm, något som får förödande konsekvenser, eftersom 

rektorn kopplar bort brandlarmet för att få en lugnare arbetsmiljö. På avslutningsdagen 

inträffar brandkatastrofen, som det  förvarnats om vid några tillfällen (t ex redan på s 83). Den 

skördar offer, som av  ärliga eller oärliga anledningar befinner sig i skolbyggnaden. Ella och 

Karim, styrda av sin vänskap till Gabi och av olika skäl att visa sin besvikelse på livet och 

samhället, förorsakar branden utan att förutse dess katastrofala följder.  Nikoo, Hind, 

musikläraren Per och Gabi omkommer. 
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2. Multietniskt ungdomsspråk i verkligheten – teoretiska 

utgångspunkter 
 
2.1 Inledning 
 
Multietniskt ungdomsspråk är en mer neutral benämning än de i vardagligt tal förekommande 

begreppen rinkebysvenska, albysvenska, gårdstenska och rosengårsdsvenska. Multietniskt 

ungdomsspråk talas av ungdomar - svenska eller utländska - som växer upp i mångkulturella 

storstadsmiljöer. Multietniskt ungdomsspråk talas framför allt av pojkar i högstadieåldern. 

Ungdomarna använder språket som ett informellt gruppspråk för att markera samhörigheten 

inom kamratkretsen. Det är ett kreativt språkbruk med språkliga lekar och introduktion av 

lånord från minoritetsspråk och engelska i nya sammanhang. Det multietniska språket 

särskiljer sig från det talade standardspråket på flera sätt. Prosodin är ”stötig”, entonigt 

staccatoartad. Grammatiken har flera drag från personer som lärt sig svenska som andraspråk. 

Ordförrådet innehåller en mängd ord från talarnas förstaspråk till exempel arabiska, turkiska 

eller spanska. Det multietniska språket är både användarbestämt och användningsbestämt. Det 

talas av ungdomar när de träffas i sina gäng utan lyssnande vuxna i närheten. (Fraurud & 

Bijvoet 2004:400f.)  

 

Språkforskningsinstitutet i Rinkeby genomförde en enkätundersökning för ett tiotal år sedan 

om förortsungdomarnas attityd till det multietniska ungdomsspråket. Ett resultat visade bland 

annat att informanterna ogillade att språkväxlingarna har börjat sprida sig till andra 

ungdomsgrupper utanför förorten, ”wannabees”, tack vare rapmusikens popularitet. 

Undersökningen visade också att förortsungdomarna använder multietniskt ungdomsspråk för 

att imponera på eller sätta sig i respekt hos andra ungdomsgrupper men också för att de 

känner ett utanförskap. De har svårt att identifiera sig med majoritetssamhället och 

majoritetsspråket. Det multietniska ungdomsspråket blir ett antispråk. (Fraurud & Bijvoet 

2004:403.) Bland de här ungdomarna har standardsvenskan en hög status, men de har svårt att 

identifiera sig med den. Dessutom är det negativt att sträva efter att tala som en 

”låtsassvenne” . På så sätt blir det ett dubbelt avståndstagande. Ungdomarnas språkliga ideal 

är att kunna växla mellan det multietniska ungdomsspråket och standardsvenskan (Fraurud & 

Bijvoet 2004:410f). 
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2.2 Kodväxling 

Som en teoretisk utgångspunkt för min undersökning om kodväxling i Shoo len har jag 

Hyeon-Sook Park, som forskar om tvåspråkighet. Ett utmärkande drag i ungdomsspråket är 

begreppet kodväxling som innebär långa eller korta växlingar i olika positioner och med olika 

funktioner till främmande språk eller språk som avviker från standardspråket. Inom 

språkvetenskapen kallas denna språkväxling kodväxling och är ett fenomen som innebär att 

talaren skiftar språk i en och samma kontext. Kodväxling beror inte på otillräcklig kunskap i 

det ena språket, utan är en medveten strategi för att nå en viss effekt under samtalet eller en 

symbol för gruppidentitet och solidaritet, särskilt inom minoritetsgrupper. (Park 2004:297ff.)  

Park skiljer på tre sorters kodväxling: 

1) intrasentiell, som innebär en växling inom en mening 

2) intersentiell, som innebär en växling i en meningsgräns  

3) tag-kodväxling, som kan placeras var som helst i samtalet och bland annat består av 

meningsutfyllnader, utrop och påhäng. 

De olika typerna förutsätter olika djupa tvåspråkighetskunskaper. Intrasentiell kodväxling 

kräver lika god språkförmåga i båda språken, medan det i de andra två typerna räcker med 

mer passiva språkkunskaper i det ena språket. De kräver till exempel inte så grundliga 

kunskaper om syntaxen. (Park 2004:303f.)  

 

Inom forskningen skiljer man också på två andra begrepp inom kodväxling, nämligen 

metaforisk växling och situationell växling. Med metaforisk växling menas det ordval med 

vilket talarna vill skapa en känsla av intimitet. Med situationell växling menas ett ordval 

föranlett av en ny samtalspartner, en ny plats eller ämnesbyte. (Park 2004:297f). 

 

Park återger en modell för analys av språkliga strukturer, den så kallade 

matrisspråksmodellen, som ursprungligen skapades av den brittiska språkforskaren Carol 

Myers-Scotton. Med matrisspråksmodellen förklaras strukturen i intrasentiell kodväxling. I 

modellen talas det om blandade konstituenter, olika ”orddelar” från olika språk. Ett substantiv 

från ett främmande språk får till exempel en svensk ändelse för bestämd form som i peaken 

eller bitchen. Detta fenomen innebär kodväxling inom ett enskilt ord. (Park 2004:308ff.) I 
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avsnitt 3.2 förklarar och exemplifierar jag en sådan intrasentiell kodväxling med ord från 

Shoo len.   

 

Enligt Park råder ett diakroniskt förhållande mellan kodväxling och lån. Första gången ett nytt 

ord dyker upp i språket är det som en kodväxling som senare permanentas till ett lån (Park 

2004:314). För övrigt är det en omdiskuterad fråga i kodväxlingslitteraturen om enstaka ord 

ska räknas som äkta kodväxling (Park 2004:318). Av resultatet i Parks undersökning, där hon 

studerat kodväxling mellan svenska och koreanska, framgår det att intrasentiell växling av 

enstaka ord utgör 90% av det undersökta materialet, som utgörs av bandinspelningar i vilka 

koreaner kodväxlar mellan koreanska och svenska. I hennes analys finns hundratals sådana 

enstaka ord som substantiv i bestämd form, böjda verb och adjektiv som används 

intrasentiellt.  

 

Om man följer Parks teori att även enstaka ord från främmande språk invävda i meningar är 

kodväxling, så kan användningen av ord eller diskurspartiklar från multietniskt ungdomsspråk 

eller andra språk, till exempel engelska, innefattas i kodväxlingsbegreppet. Kodväxling är ett 

nyckelbegrepp i denna uppsats. Det förekommer i växlingen till engelska, persiska och 

”marockanska”, i ord från slangspråk och multietniskt ungdomsspråk och i växlingen till 

diskurspartiklarna med osvenskt ursprung. I kapitel 3.2. undersöker jag hur väl  Parks teorier 

och observationer överensstämmer med Foleys litterära språk. 

 

2.3 Lexikala stildrag i verklighetens språk 

Ordförrådet i ungdomsspråket kännetecknas ofta av ord från det multietniska förortsspråket, 

förstärkningsord, svordomar och könsord och bidrar till den uttrycksfulla stil eller jargong 

som utmärker det ungdomliga talspråket. 

 

2.3.1 Ord från multietniskt ungdomsspråk 

Sedan drygt trettio år tillbaka har forskare uppmärksammat den varietet av svenskt 

ungdomsspråk som talas i framför allt storstädernas invandrartäta områden, det vill säga 

rosengårdssvenska i Malmö, gårdstenska i Göteborg och rinkebysvenska eller albysvenska i 

Stockholm. De språk som framför andra har berikat svenskan med ett utökat ordförråd är 

arabiska, turkiska, latinamerikansk spanska och till viss del slaviska språk och grekiska. 

(Doggelito & Kotsinas 2004:9f.) Lånorden från andra språk är ett av karaktärsdragen i det 
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språk som kan sammanfattas med termen multietniskt ungdomsspråk. De ämnes- och 

ordområden som finns i förortsslangen handlar ofta om relationer till andra människor, 

släktord , kroppsdelar, sexualitet, lagbrott och pengar, det vill säga ord inom områden som 

speglar den verklighet talarna lever i (Doggelito & Kotsinas 2004:13ff). 

 

2.3.2 Förstärkningsord 

Ett karaktärsdrag i ungdomsspråk är ”de expressiva orden”. Vanliga  förstärkningsord är de 

självständiga orden jävla, himla, helt, otroligt, totalt och verkligen till exempel helt galen eller 

totalt värdelös. Ett annat vanligt sätt att förstärka ord är genom tillägg av prefix  till exempel 

jätte-, skit-, as-, super-, hel-, eller genom-  som i asful, supergod eller genomsnäll. (Kotsinas 

2007:61f.) Anledningen till att nya slangord bildas är att de nya ordbildningarna behövs för att 

väcka uppmärksamhet eller till och med chockera och på så sätt öka ungdomsspråkets 

expressivitet. Dessa ord uttrycker oftast något som är opassande att tala om som död, smuts , 

avföring och sjukdomar. Ord som uppstår inom dessa områden är till exempel dökorkad, 

askorkad, skitkorkad och cp-mupp. Från början kopplas prefixen ihop med negativt laddade 

ord men mister snart sin ursprungliga betydelse och sätts samman med positiva ord som 

skitbra och döbra.(Kotsinas 2007:66.) 

 

 2.3.3 Svordomar och könsord 

Gruppen svordomar fungerar också som förstärkningsord. I många språk och däribland 

svenskan har svordomar sitt ursprung i religion och att häda gud betraktades förr som det 

fulaste språkliga kraftuttrycket. Precis som i andra förstärkningsbildningar har ’jävel’ och 

’fan’ mist sin ursprungliga betydelse och blivit innehållslösa förstärkningsmarkörer. I andra 

språk anses sexuella förolämpningar riktade mot mödrar eller systrar som de fulaste orden. 

Uttryck som ’mammaknullare’ eller ’jag ska knulla din mamma’ är kraftuttryck med 

främmande härkomst. (Doggelito & Kotsinas 2004:16f.) Begreppet ”sounding”  i Black 

English förklaras som en språklig slangordsduell som går ut på att förolämpa sin motståndare 

med  så många fula liknelser som möjligt genom att ”antyda homosexualitet, omoraliskt 

beteende, dålig lukt, fattigdom, osmaklig mat osv”. Liknande språkliga förolämpningar finns  

bland turkiska pojkar, där anspelningar på homosexualitet och moderns eller systrars 

sexualitet förekommer. (Kotsinas 2007:23f.) 

 

I avhandlingen Blatte betyder kompis redovisar Rikard Jonsson sin forskning om maskulinitet 

och språk i en högstadieskola. Under ett läsår iakttog han språket och dess funktion i en 
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åttondeklass. Han gjorde också ett närstudium av en grupp hiphop-killars  språkbruk med 

inriktning på vardaglig kommunikation och talad diskurs (Jonsson 2006:51). Jonsson refererar 

till lingvisten Deborah Cameron som  i sin forskning har kommit fram till att killar/män kan 

använda det performativa perspektivet, det vill säga att inte ha en fast identitet, för att etablera 

vänskapliga relationer eller att spela ”strulkillen”. Som ett exempel på performativitet ges en 

situation med en tonårskille som återger en ordväxling mellan sig och en polis, där tonåringen 

använder multietniskt ungdomsspråk för att återge sin egen roll och stockholmsdialekt för att 

återge polisens roll. Språket används alltså för att tala om vem man är samtidigt som man 

återger ett händelseförlopp. (Jonsson 2006:107f.) Positionerna skapas genom språket och på 

så sätt iscensätter killar sin maskulinitet (Jonsson 2006: 36). I den vardagliga 

kommunikationen i tonårskillarnas språk finns det många exempel på normbrott och sexistiskt 

språk, skämt om homosexualitet eller sexuella erfarenheter (Jonsson 2006:59).  

 

Jonsson skriver också om ”battles”, vänskapliga argumentationer med grovt språk. I sådana 

ordväxlingar med inslag av kränkningar menar man inget illa, utan användningen av de 

förbjudna orden, tabubrottet, blir ett språkligt verktyg för att skapa gemenskap. Typiska drag 

är att lyssna på föregående replik och att leverera ett retsamt svar tillbaka, så att man besegrar 

vännens/motståndarens blekare svar. Det gäller att inte bli passiv eller svarslös i 

argumentationen. (Jonsson 2006:114ff.) 

 

Killars språkliga maskulinitet märks också i relationen till eller i uttalanden om tjejer. Jonsson 

har två talande citat i sin avhandling, ”Om dom blir kaxiga, man ger dom baz” eller ”Dom 

kommer, man bazar, dom går”5. Jonsson menar att de här machoreplikerna också har en 

skämtsam ton, uttalas som en lek och är ett sätt att iscensätta heterosexuell maskulinitet i 

språket.(Jonsson 2006:128). 

 
2.4 Diskurspartiklar 
 
Diskurspartiklar karaktäriseras i vardagligt tal som onödiga småord i språket. Onyttan med 

dessa småord är skenbar, då de i själva verket har många viktiga funktioner som till exempel 

lystringssignaler, dvs markörer för att en person övertar samtalet och att övriga samtalspartner 

ska lyssna. De kan också vara markörer för att en person funderar några sekunder över nästa 

formulering men vill fortsätta tala. En tredje funktion är en markör för att visa att repliken är 

                                                           
5 På standardsvenska: ”Om de blir kaxiga, så har man samlag med dem” och ”De kommer, man har samlag, de 
går”. 



 15

slut och att talturen övergår till näste talare. I alla tider har människor använt småord som 

varit olika i olika tider och hos olika personer beroende på härkomst och ålder. 

Linköpingsprofessorn Per Linell menar att diskurspartiklar är ”rutiniserade uttryck” som hör 

till det improviserade talet. I verkligheten är diskurspartiklarna tidsbesparande uttryck som 

ofta preciserar relationen mellan samtalsdeltagarna. (Språktidningen 2010/2:16-20.) 

 
Som teoretisk utgångspunkt för min undersökning om diskurspartiklar använder jag Gudrun  

Svenssons avhandling Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö. 

Svensson refererar till andra språkforskares benämningar på diskurspartiklar för att definiera 

begreppet. Med diskurspartiklar menas detsamma som talaktsadverbial, talarattitysadverbial, 

vaghetsmarkörer, diskursmarkörer eller samtalspartiklar. Svensson definierar och analyserar 

mycket noggrant hur tolv kvinnliga  gymnasister använder diskurspartiklar i sitt spontana och 

vardagliga talspråk. Informanterna ingick i två sammanhållna kamratgrupper, den ena 

gruppen med svenska som modersmål och den andra med svenska som andraspråk. (Svensson 

2009:89f). Avhandlingens syfte var att undersöka informanternas användning av de fem 

diskurspartiklarna duvet, ba(ra), ju, liksom, och typ. Svensson visar på deras 

polyfunktionalitet och polysemi i den komplexa talakten. De är en signal för bland annat 

intimitet, tvekan, bekräftelse, ämnes- och turbyte, textuella gränsövergångar och attityder 

(Svensson 2009:24f). 

 
I följande avsnitt presenterar jag kort de fem diskurspartiklarna och Svenssons 

forskningsresultat beträffande deras placering, initialt, i det inre segmentet eller finalt, och 

deras funktion, till exempel som lystringssignal. Gemensamt för de fem diskurspartiklarna är 

att de är modifierare, det vill säga rörliga partiklar som fokuserar och modifierar vad som 

sägs. I kapitel 3.4 analyserar jag diskurspartiklarna i Shoo len med utgångspunkt från 

Svenssons forskning. 

 

2.4.1 Duvet  

Duvet är en variant av vet du, som överanvänds av ungdomar med svenska som andraspråk 

och är en viktig markör för rosengårdssvenska. Duvet kan vara en pausutfyllare och 

avgränsare och markera att talsituationen är informell. Uttrycket hör till dem som svenska 

ungdomar retar sig på. Överanvändningen av duvet medför att satsintonationen får en ”stötig” 

karaktär, vilket är ett kännetecken för ungdomsspråket. (Svensson 2009:107.) Svensson 

redovisar olika positioner med olika funktioner som samtalsstöd, turöverlämnande eller 

närhetsskapande markör. Positionerna varierar mellan 1) turinitalt – i början av en mening, 2) 
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i det inre segmentet – i den syntaktiska strukturen och 3) turfinalt – sist i meningen. (Svensson 

2009: 117). Ett exempel på duvet som turöverlämnare är följande: 

Jing: jag # jag vill inte ha såna # färska bananer # ska va jättegröna # inte jättegula. 

Sabaah: nä. 

Jing: jättegröna # precis efter grönt duvet 

Sabaah: då smakar dom helt hårda # dom har sån äcklig smak. (Svensson 2009:122.) 

 

2.4.2 Ba(ra) 

Huvudsakligen används ba(ra) som ett dramatiskt verkningsmedel vid berättande och/eller 

som en anföringsmarkör när personerna informerar om personliga upplevelser eller händelser 

(Svensson 2009:133f). Ett exempel på ba(ra) som markör för direkt anföring och/eller 

dramatiskt verkningsmedel vid berättande är följande: 

Gordana:              … du vet den tiden vi brukar äta. 

Sabaah: jaja. 

Gordana: typ på samma sätt # så bara (1) den tiden så ba (2) sluta jag äta # bara (3) 

 titta bort # < å my God jag sitter illa > [=! röstförställning, direkt anföring]. 

Sabaah: [=! Skrattar]. 

Gordana: ja men jag tänker så # sen bara (4) typ # efter två tre sekunder jag ba (5) < 

 a men whatever >[=direkt anföring, engelska]. (Svensson 2009:142.) 

 

Med anföringsmarkören ba(ra) förmedlas en känsla av dramatik som fanns vid det 

ursprungliga taltillfället. Den direkta anföringen ”framkallar en känsla av här och nu hos 

lyssnaren samtidigt som talaren intar den ursprungliga talarens perspektiv” (Svensson 

2009:143). Ba(ra) avgränsar och ramar in replikerna i berättandet utan att fastlägga händelsen 

i tid. Ofta skildras replikerna så dramatiskt att lyssnaren kan uppfatta en röstförställning hos 

talaren. 

 
2.4.3 Ju och liksom 

Såväl ju som liksom har många funktioner och här följer några utvalda exempel på de olika 

funktioner som Svensson redovisar. Ju kan till exempel vara en markör för medhåll som 

följande exempel visar: 

Aurora: ja men det vet vi de e ju (1) skitdumt 

Bodil: mm 

Märta: de e ju (2) opraktiskt. (Svensson 2009:154.) 

 

 Ju kan också vara en närhetsskapande markör som i nästa exempel: 

Märta: asså den stegen ser djävligt vinglig ut 
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/…/ 

Märta: /…/ #de var ju  värsta sån vildmarken typ # så liksom stegen stod ju helt  

 så ostadigt # asså jag hatar stegar # har alltid gjort.  (Svensson 2009:157.)   

 

Polyfunktionaliteten gäller även för liksom som precis som ju exempelvis kan skapa närhet 

eller markera samförstånd: 

Bodil: man vet liksom (6) ingenting om henne egentligen 

Märta: nä # det lär man aldrig få veta heller.  (Svensson 2009:172.) 

 

Liksom kan användas för att uttrycka ungefärlighet som i följande uttryck: 

Märta: ja, liksom dom två e kanske liksom ändå kompisar med henne. (Svensson 2009:171.) 

 

Gemensamt för ju och liksom är att de oftare används av personer med svenska som 

modersmål. De här diskurspartiklarna placeras oftare på satsadverbialsplats i meningen, alltså  

i den syntaktiska strukturen (Svensson 2009:236). Den placeringen är förmodligen svårare att 

lära sig och att använda i spontant talspråk om man inte har språket som modersmål, vilket 

kanske kan förklara att ju och liksom är mindre frekventa bland andraspråksinlärare än bland 

personer med svenska som modersmål. 

 

2.4.4 Typ 

Den femte undersökta diskurspartikeln i Svenssons avhandling är typ som kan ha många olika 

positioner i satsen. Typ är ursprungligen ett substantiv men har  grammatikaliserats, blivit 

innehållstomt och fått en prepositionsliknande funktion och kan påminna om ett fokuserande 

satsadverbial. I ungdomsspråk betyder typ ’något i stil med’ och kan placeras postfokalt och 

förekommer mest i dialoger. (Svensson 2009: 174.) Svensson redovisar tretton olika 

användningssätt för typ. Jag återger dem här med en fullständig lista med ett kort exempel på 

varje eftersom jag i avsnitt 3.4.5 kommer att använda Svenssons modell och typexempel (!) 

för min analys av funktioner och positioner för typ i min samling av repliker hämtade från 

Shoo len. (Svensson 2009:174 – 180.)  

 

I de två första exemplen är typ placerat i försegmentet: 

1) Typ kan finnas i försegmentet i utsagan i kombination med andra diskurspartiklar: 

 asså typ duvet de enda jag fixa mitt rum. 

2) Typ i försegmentet följt av subjekt eller adverbial på fundamentsplatsen: 

  typ jag satte mej duvet 
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Från exempel nummer 3 är typ placerat i det inre segmentet, där det kan ha olika funktioner 

och fokusera olika satsled: 

3) Prefokal placering av typ vid tids- och måttsangivelse: 

    jag plugga typ hela natten 

           ja men så har jag också typ två års garanti på denne 

4) Användning av typ i kombination med andra approximerande uttryck: 

 han e typ förtifem nåt sånt. 

5) Användning av typ i kombination med epistemiska uttryck: 

  kostar typ så tvåhundra spänn kanske 

6) Användning av typ i betydelsen ’någonting i stil med, på något sätt’:  

    så jag satt typ i sängen å läste. 

7) Prefokal och postfokal placering av typ vid substantiv för angivande av exemplifiering 

eller specificering: 

   de e typ bananer 

                                       de var ju sån värsta vildmarken typ. 

8) Placering av typ framför det indefinita pronomenet: 

     du vet typ sån sweatshirt nästan 

9) Placering av typ efter det indefinita attributet: 

       vi köpte en sån # typ tv # data # skåp 

10) Exemplifierande och preciserande betydelse vid verb- och prepositionsfraser: 

      kolla gumman du har också typ i morgon på dej hela dan 

        helt borta hela tiden typ sovit # resten av kvällen hela kvällen 

11) Typ i samförekomst med subjunktionellt som: 

       ja men som typ läxor om man får läxor så gör man läxorna 

12) Typ i kombination med bara: 

       kommer du ihåg när jag springa ut från matten bara typ så börjat böla 

13) Typ vid direkt anföring: 

       pappa e sådär typ < inte en massa fet mat > [=direkt anföring]. 

 

 

2.4.5 Diskurspartiklar från främmande språk 

Svensson analyserar funktion och position av diskurspartiklar som förekommer i svenska 

sedan länge, men det finns även diskurspartiklar med främmande ursprung i det multietniska 

ungdomsspråket. Abri,  mannen och mammas är exempel på partiklar som inleder repliker, 

medan len eller län från turkiskan, re, bre och  vre från grekiskan  avslutar repliker. Ey  är en 

relativt ny diskurspartikel som för övrigt också förekommer i tyskt ungdomsspråk och 
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används som förstärkningspartikel och förbindarpartikel eller en turtagare (Kotsinas 2007:97). 

Likaså finns det många hälsningsord som chesh eller shoo len och korta uppmaningar av 

typen back, bebin som  betyder ’kolla, titta där!’ och alak som betyder ’okej’ (Kotsinas 

2007:21f). 

 

2.4.6 Sammanfattning  

Verklighetens multietniska ungdomsspråk är ett informellt gruppspråk. Det förekommer 

kodväxling på olika sätt, intrasentiell, intersentiell och tag-kodväxling eller metaforisk och 

situationell växling. Ordförrådet kommer från olika språk oftast engelska eller olika 

minoritetsspråk och betecknar i hög grad relationer till andra människor så som släktord, 

kroppsdelar, sexualitet, lagbrott och pengar. Förstärkningsord gör språket expressivt. 

Svordomar och könsord är inslag i sexismen i språket. Språket kan ha kreativa inslag, 

språklekar och nybildningar. Grammatiken har drag av andraspråksinlärning. 

 

Diskurspartiklar som duvet, bara, ju, liksom och typ har olika positioner och funktioner. 

Diskurspartiklar med främmande ursprung används på liknande sätt. Svenssons forskning 

visar att båda grupperna av informanter, dvs både den med svenska som modersmål och den 

med svenska som andraspråk, använder diskurspartiklar men att det finns skillnader på vilka 

diskurspartiklar som används och hur de placeras. Duvet föredras av ungdomar med svenska 

som andraspråk och uttrycket placeras företrädesvis initialt eller finalt i utsagorna, dvs i 

yttersegmenten, medan ungdomar med svenska som modersmål oftare väljer ju eller liksom 

som de placerar i den syntaktiska strukturen, i det inre segmentet. En annan förklaring är att 

gruppmedlemmarna anpassar sitt språk till varandra och väljer att använda samma 

diskurspartiklar inom gruppen för att markera identifikation och grupptillhörighet. (Svensson 

2009:237.) Diskurspartiklarna är viktig del av ungdomsspråksstilen med karakteristika som 

närhet och engagemang, snabbt talflöde, personliga samtalsämnen med snabba turbyten, 

frekventa ämnesbyten och samtalsturer på 2 – 3 sekunder (Svensson 2009:232). 
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3. Multietniskt ungdomsspråk i Shoo len – resultatet av 

undersökningen 

3.1 Inledning 

Shoo len med sina knappt 400 sidor är ganska omfångsrik för att vara en ungdomsbok. 

Dialogerna utgör en påfallande stor del av boken. Uppskattningsvis finns det dialog på knappt 

hälften av sidorna, delvis eller större delen av sidan. De språkliga drag som kännetecknar 

Shoo len är kodväxling, bruket av diskurspartiklar och de lexikala stildragen. De tre 

begreppen är nyckelord i min undersökning. 

Foley arbetar ytterst sparsamt med grammatiska avvikelser från standardspråket. De få 

syntaktiska avvikelser som finns är några exempel på felaktig kongruenböjning som i: 

 ”Ät min bajs! (s 109) 

        ”Josefin? Jag svär,  jag anmäler dig för sexuell ofredande” (s 161). 

 

Det finns också några exempel på utelämnat interrogativt pronomen, som ersatts av ett ensamt 

fan som exempelvis: 

        ”Fan jiddrar du om?” (s 123) 

        ”Fan håller ni på med era idioter?” (s 229). 

 

Språket i relationen är alltid standardsvenska. Det finns dock ett undantag, den fiktive 

tonårskillens Aydi Abris dagbok, där skriftspråket är starkt påverkat av det multietniska 

talspråket (s121f). Språket i dialogen är standardsvenska i vissa talsituationer och multietniskt 

ungdomsspråk i andra situationer. Standardspråket är det ”normala” språket i dialogerna med 

vuxna i skolan och i samhället för att markera att de vuxna är utanför gängtillhörigheten. Det 

multietniska ungdomsspråket och engelskan är språken som används - precis som i 

verkligheten - inom gänget när ungdomarna samtalar med varandra för att markera 

gruppidentiteten, en så kallad metaforisk växling. Persiska respektive ”marockanska” används 

när Nikoo eller Karim samtalar med sina familjemedlemmar, en situationell växling. När 

Karim och Nikoo samtalar är det på standardsvenska för att markera att hon är nyinflyttad och 

inte helt tillhör gänget.  

   

Fördelningen är uppskattningsvis att 70% av dialogen är multietniskt ungdomsspråk och 30% 

standardsvenska. Jag begränsar min undersökning till talspråket i boken och med fokus på de 

repliker, där språket avviker från standardspråket, det vill säga det multietniska 

ungdomsspråket.  
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Parallellt med de språkliga iakttagelserna diskuterar jag litterär effekt i kapitel 4, slutsatser 

och sammanfattning. 

  

3.2 Kodväxling  

Det är bara i replikerna som den intressanta växlingen mellan standardspråk och multietniskt 

ungdomsspråk respektive de andra språken engelska, persiska och ”marockanska” sker. Det 

förekommer kodväxling på olika sätt i Shoo len. Vanligast är tag-kodväxling och intrasentiell 

kodväxling. Vid tag-kodväxling hakas diskurspartiklarna med främmande ursprung på initialt 

eller finalt som exemplen nedan visar. Talaren behöver inte ha så djupa kunskaper om 

språkets syntax. Mycket vanlig är också intrasentiell kodväxling, där ett standardspråkligt ord 

eller två i en sats byts ut mot ett motsvarande ord från multietniskt ungdomsspråk eller ett 

främmande språk. I Shoo len är intersentiell kodväxling, växling i meningsgränser och med 

hela satser lite mer ovanlig, men förekommer i växlingen till engelska, persiska och darija. 

 

De tre varianterna som jag beskrev i kapitel 2.2 i verklighetens multietniska språk 

förekommer i kodväxlingen i Shoo len. Några exempel på de tre typerna i växlingen till 

engelska: 

1) Intrasentiell kodväxling: 

                          ”Sorry, det är girls only, typ” (s 212) 

                          ”Nej, nej, man blir skitstolt för man anställs som number one toalettstädare på Grand  Hotel” 

                          (s 184) 

                          ” Nej, sa Karim. Det är a guy thing. Inga guzzar” (s  54).  

 

2) Intersentiell kodväxling: 

  ”Skitläckert? Where did you buy it?” (s 154) 

”They have to change their names. Om man heter Muhammed,  till exempel, så måste man byta            

till, säg, Martin och då får man jobb”(s 155) 

 

3) Tag-kodväxling:  

                   ”Shit, mannen, du är trög, jag svär” (s 54)  

                   ”Åhmygod, det här går inte” (s 364). 

 

Kodväxling till persiska respektive ”marockanska” förekommer i dialogerna med Nikoo, 

hennes syster Pegah och hennes mamma Asal och när Karims marockanske far pratar med 
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sonen. När de dyker upp är det alltid intersentiell kodväxling, det vill säga hela persiska eller 

”marockanska” meningar inplacerade mellan de svenska replikerna. Läsaren förutsätts att 

förstå de replikerna med hjälp av kontexten. Här kommer ett exempel på persiska: 

”Det är ingen fara mamma, jag är hemma igen snart.” 

”Koja miri, in mogeje shab?” 6 

”Jag ska träffa en kompis?” 

”Kio mikhai bebini?”7 

Mammas röst innehöll en tydlig ton av oro. 

/…/ 

”Jag vet vem hon ska träffa”, sa Pegah som satt och tittade på nyheterna. 

Nikoo stannade upp. 

”Jag ska träffa en vän”, sa hon med trots i rösten. 

”Be man dorogh nago!” bönföll Asal.8 

”Mamma, jag ljuger inte för dig.” (s 216)9 

 

Karim och hans far talar  ”marockanska” i den enda scenen i boken, där fadern  är med. 

Närmare bestämt är det berberspråket darija, ett språk som oftare används som talspråk än 

som skriftspråk:  

   ”Ntina sjeseck deqdem”10 (s 172) 

   ”Ana anchtuf?”11 (s 172). 

 

Intrasentiell kodväxling med enstaka ord förekommer ofta i Shoo len. Varje gång ett ord från 

multitetniskt ungdomsspråk förekommer i språket är det ett exempel på just det fenomenet. 

Precis som i verklighetens språk följer kodväxlingen i Shoo len Carol Myers-Scottons 

matrisspråksmodell som bland annat innebär att orden från ”det inbäddade språket” får 

böjningsformer från det dominerande språket, matrisspråket (Park 2004:308f). I mina 

exempel är det multietniska ungdomsspråket ”det inbäddade språket” och svenskan 

matrisspråket som i ”Hon bara jiddrar” och ”Gott om guzzar” (s 103). I första exemplet har 

den osvenska verbstammen fått ett svenskt presenssuffix och i det andra har det främmande 

substantivet guzz fått en svensk pluraländelse. Sådana exempel finns det även på kodväxling 

mellan svenska och engelska i Shoo len till exempel  ”Vi checkar sporthallen” (s 103), ”Visa 

                                                           
6 Citatet betyder ”Vart ska du så här sent på kvällen?”(Souresrafil 2010) 
7 Citatet betyder  ”Vem ska du träffa?(Souresrafil 2010) 
8 Citatet betyder ”Ljug inte för mig!”(Souresrafil 2020) 
9 Det finns ytterligare exempel på repliker på persiska på sidorna 168, 265, 309 och 351. 
10 Citatet betyder ”Jag får se.” (Foley 2010c) 
11 Citatet betyder ”Ska du skaffa jobb?”  (Foley 2010c) 
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oss hur du gör när du cuttar dej!”(s 256) och ”Den jävla bitchen” (s 129). Verben har fått 

svenska presensändelser och substantivet har böjts med svensk ändelse för bestämd form.  

 

Park talar också om tag-kodväxling, som inte förutsätter så djupa tvåspråkighetskunskaper, 

utan som kan fogas in var som helst i samtalet och som består av meningsutfyllnader, utrop 

och påhäng (Park 2004:303). Varje gång en diskurspartikel finns i utsagan är det en sådan tag-

kodväxling som förekommer. I Shoo len är denna typ av kodväxling den mest frekventa. Jag 

återger ett avsnitt av en dialog från Shoo len för att konkret visa hur tag-kodväxlingen ser ut: 

”Men sluta fråga, len”, sa Metin. ”Det är bara kärringar, som tigger om att få veta allt. 

Ingen av killarna ville bli betraktad som gammal tant, och ingen ställde flera frågor om vem 

äggen var avsedda för. 

”Ey, kom ihåg avslutningen, förra året”, utbrast Jamal. Ögonen glittrade till. ”När vi äggade 

skolan?” 

”Och skrämde skiten ur lärarna”, sa Hani. ”Det var skitroligt bre. Vi borde hitta på något till 

skolavslutningen. Det blir den sista, nu när skolan läggs ner” (s 83) 

 

3.3 Lexikala stildrag i Shoo len 

I Foleys talspråk i Shoo len förekommer många ord som avviker från standardspråket och som  

i stället hör hemma  i det multietniska ungdomsspråket. Användningen av dessa ord är en 

intrasentiell kodväxling. Nedan presenterar och beskriver jag också olika ordområden som 

förstärkningsord, könsord, svordomar, kroppsutsöndringar och droger. I avsnitt 3.3.6 

beskriver jag språkbruket. 

 

3.3.1 Ord från multietnisk förortsslang 

De allra flesta slangorden i Shoo len hör till förortsslangen och är i synnerhet 

innehållsbärande ord som substantiv och verb. Alla exempel finns i Doggelitos &Kotsinas 

ordlista Förortsslang och här återges exemplen med den motsvarande betydelsen på 

standardsvenska. Vanligt förekommande substantiv är guzz för ’tjej, flickvän’ ( t ex s 31), 

habibi för ’kamrat, kompis’ (s 25), halvzingi för ’mörkhyad person’ (s 30) och lax för 

’tusenlapp’ (s 165). Frekventa verb är baxa eller tjacka för ’stjäla , göra inbrott’ (s 29), chilla 

eller softa för ’ta det lugnt’ (s 17 och s 16), dissa för ’förolämpa’ ( s 301), gitta eller tagga för 

’gå, sticka, ge sig iväg’ (t ex s 110 och s 33), jiddra för ’tjafsa, bråka’(s 103) och palla för 

’orka’ (s 32). 
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3.3.2 Förstärkningsord 

Det kanske mest iögonenfallande stildraget är de många förstärkningsorden. De bildas med 

olika prefix och sätts ihop med olika ordklasser. De prefix som förekommer är as-, chok-, skit, 

fett-, super-, svin- , och vrål-. En omfattande lista med exempel skulle lätt låta sig göras, men 

här begränsas redovisningen till en ofullständig uppräkning av olika förstärkningsprefix. Med 

chok- som prefix finns chokvansinnig (s 17), choklycklig (s 202), chokfeg (s 254), choknere (s 

118) och chokimpad ( s 185). I kombination med as- finns bland andra asjobbig (s 23), 

asgarvade (s 17) och aspackad (s 317). Skit- sätts ihop till skitjobbig (s 230), skitstolt (s 184) 

och skitplugget (s 83). Fett- förstärker några adjektiv som blir fettjock (s 31), fettrolig (s 88) 

och fettglad (s 89) Några andra prefix, super-, svin- och vrål-, blir supersmart (s 184), 

svindyra (s 154) och vrålkåt (s 99).  

 

Dessutom förekommer de självständiga förstärkningsorden  värsta, sjukt, och  fett med. 

Kombinationen värsta och substantiv eller adjektiv är vanligast. De fristående 

förstärkningsorden värsta, sjukt och fett med förstärker framför allt substantiv och kortare 

nominalfraser. Några exempel bland alla dem som finns i Shoo len är värsta horor (s 96), 

värsta fegisguzzen (s 254), värsta charmoutas (s 320), värsta zingirappare (s 96), värsta 

fucking skola (s 318) och värsta kaxiga snobb (s 101). Andra exempel är sjukt mycket 

vandalisering (s 168) och fett med cash len (s 158). 

 

 

3.3.3 Könsord 

Ett annat utmärkande lexikalt stildrag är de många könsorden och invektiven med könsord. 

Det finns många exempel på könsord både från ”äldre slangspråk”, till exempel bög, hora och 

knulla, och från det multietniska förortsspråket, framför allt  kroppsdelar och olika uttryck för 

sexualitet till exempel substantiven pussy och göt för ’stjärt, rumpa’ (t ex s 14 och s 25),  

charmouta för ’hora’(s 25), fag  för ’homosexuell’ (s  185) och verbet bazza för ’ha samlag’(s 

182). 

  

3.3.4  Svordomar 

I  Shoo len finns det också en del svordomar i olika funktioner som nedvärderande tilltalsord 

och förstärkningsord, vilket följande exempel visar: 

  ”Fan, ditt äckel, vad gör du?”/Jamal/ (s 261)  

”Men gå och sätt dig på din stol, din korkade käringjävel.” /Josefin/ (s 298)  
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  ”Du kan dra åt helvete.” /Gabi/ (s 109). 

 ”Och biblioteket, jag menar, wåt da fuck. ”/Metin/ (s 14) 

 ”Jag svär, no bullshit , han hade dödat.”/Metin/ (s 17) 

 ”Mammas, jag ska knulla hans morsa.” /Gabi/  (s 85) 

 

De svordomar som förekommer har sitt ursprung i främst svenskt eller engelskt språkbruk, 

men det förekommer också svordomar från andra språkområden. Engelska svordomar kan 

vara ljudenligt stavade som i mitt exempel ovan. 

 

3.3.5 Kroppsutsöndringar och droger 

Också ord med anknytning till mänskliga kroppsutsöndringar som kiss och bajs är 

representerade:  

 ”Du snackar bajs, bre” /Karim/ (s 182)  

        ”Ey, ät mitt bajs, din åsna!” /Jamal/ (s 236)  

        ”Varför ska jag ta skit för allt som händer?”/Gabi/ (s 307)  

 Det finns exempel på ordförråd från drogvärlden också. Till exempel mecka en joint, det vill 

säga ’rulla en marijuanacigarrett’. 

 

3.3.6 Språkbruk 

Douglas Foley har gjort en skillnad på pojkars och flickors språkbruk i Shoo len. Han har 

medvetet tonat ned de kvinnliga romankaraktärernas användning av slangspråk, svordomar 

och grovt språk. Josefin, Ella, Hanan och de andra tonårstjejerna i boken använder sådana 

uttryck men inte alls i samma grad och utsträckning som de manliga romankaraktärerna. 

Flickornas mildare språkbruk stämmer med ungdomsspråket så som Foley uppfattade det i 

verkligheten.(Foley 2010b.) 

 

Orden från de olika ordområdena ovan används för att förolämpa varandra ”vänskapligt”. 

Syftet med det grova språket är inte att förlora en vän utan att vinna en ordstrid med fula ord 

så att kamraten blir svarslös så som jag beskrev Jonssons uppfattning om verklighetens 

språkbruk i avsnitt 2.3.3. Nedan följer en del av en ordväxling mellan Gabi, Karim och Jamal, 

där Jamal antyder att Karim är homosexuell: 

” Jag svär, du har blivit värsta pussy len.” 

”Snackar du om? Det är inte sant och det vet du./…/ 

”Det är guzzen, eller hur?” 

Karim missade, psykad av Gabis plötsliga anklagelse. Han sträckte på sig, stirrade rakt på sin 

kompis. 
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”Va?” 

”Nikoo. Hon som du har kärat ner dig i.” 

Gabi tog sikte. 

”Du snackar bajs bre”, sa han just när Gabi sköt. Han missade, gick bort till fönsterkarmen intill 

och drack ur cola-burken. 

/…/ 

”Är hon bra bazz då?” frågade Gabi precis när Karim skulle skjuta. Han missade. Jamal, som 

stod i närheten och följde samtalet, kunde inte hålla tyst. 

”Säger du bre? Karim bazzar inte guzzar. Han är bög ju.” (s 182) 

 

 

Det förefaller som om Foley återger en ”battle” (jfr avsnitt 2.3.3!), en ordväxling med avsikt 

att förolämpa Karim så att han i den här situationen blir svarslös. Förolämpningarna är inte 

enbart förbehållna killarna, utan även tjejerna i gänget kan uttala sig nedsättande - utan att bli 

ovänner - om mannens ädlare kroppsdelar som i den här dialogen: 

 

”Vad gör ni? undrade Josefin när hon såg att killarna tänkte slå sig ner. 

”Sätter oss. Vad ser det ut som?” svarade Metin. 

”Ey, sitt nån annanstans”, sa Hanan. ”Vi har tjejsnack”. 

”Sug kuk”, sa Karim surt. 

”Jag hörde att det var en tjej som försökte en gång”, sa Josefin. 

”Försökte vadå?” 

”Försökte suga din …Men den var så liten att hon inte kunde hitta den.” 

”Det var inte en tjej”, utbrast Hanan. ”Det var Metin ju.” (s 52) 

 

 

Exemplen visar att både killar och tjejer använder grovt språk. 

 

I Jonssons avhandling (Jonsson 2007) förklarades hur förortskillar iscensätter sin maskulinitet 

i språket och vilka konsekvenser det får för deras kvinnosyn. ”Dom kommer, man bazar, dom 

går” är ett yttrande från en verklig tonårskille i Jonssons undersökning. I Foleys litterära språk 

finns andra exempel: 

”Men de flesta”, fortsatte Metin. ”Du vet hur det är. Man är med en tjej, man dansar och berättar 

något roligt, man har kul typ och får henne att skratta chokmånga gånger, och då, du vet, man 

vill få liksom , för det är ju därför man lägger ner tid och berättar nåt roligt.” 

”Fast man får ingenting”, fyllde Karim i. 

”Det är det jag säger len. Man får inte ens blöta fingrarna, och när kompisarna frågar och man 

säger sanningen, att man inget fick liksom…” 
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”Så säger man att guzzen…” 

”---är en hora.”  

”Så det spelar ingen roll egentligen”, sa Karim och smålog. 

”Ingen som helst”, fortsatte Metin ivrigt. ” Det är sjukt när man tänker efter. Guzzen är en hora 

om hon ger och så är hon en hora om hon inte ger” (s 98f). 

 

Tonårskillarnas önskningar i både Jonssons och Foleys exempel är desamma men resultaten 

för killarna i Shoo len blir det omvända. I Shoo len blir de snuvade på baz. Resultatet för 

flickorna blir lika olyckligt i både verkligheten och litteraturen. De blir nedvärderade och 

betraktade som horor med rå samtalston i båda fallen. 

 

 

3.4 Diskurspartiklar 

Utifrån Svenssons beskrivning av verklighetens ungdomsspråk redovisar jag exempel på 

samma diskurspartiklars funktion och placering i Foleys litterära språk i Shoo len. Jag har valt 

att fördjupa min undersökning i en diskurspartikel, nämligen typ, den mest frekventa av de 

fem i Shoo len, medan jag presenterar de fyra övriga, duvet, ju, bara och liksom mer 

översiktligt. Min undersökning har resulterat i en utökning av antalet diskurspartiklar. I Shoo 

len förekommer också diskurspartiklar med främmande härkomst. En hypotes är att  det 

frekventa bruket av typ i multietniskt ungdomsspråk och i Foleys litterära språk är att typ kan 

ha så många olika positioner i satsen. Risken för felplacering är mindre än om talaren valt ju 

eller liksom, där placeringen på satsadverbialsplats är mer nödvändig. 

 

3.4.1 Duvet 

Diskurspartikeln duvet förekommer bara i begränsad omfattning i talspråket i Shoo len. Bland 

mina få exempel finns: 

”Kollade på kläder, spanade in guzzar, käkade på Mc Donald´s. The usual du vet. /Karim/ (s 

232)  

”Eh, det var en sån fråga vi fick i skolan idag, du vet, en sån där moralisk   

problemställning”/Nikoo/ (s 311)  

                      ”Ska vi ta med oss, du vet, sa Josefin. Öl eller nåt? (s 212) 

                           ”Business, du vet.” /Gabi/ (s 300). 

 

De är exempel på turfinal position med rapporterande funktion om något som egentligen 

verkar vara känt för samtalspartnern. Avsikten är att få medhåll, att samtalspartnern ska tycka 
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likadant. Duvet är underrepresenterat i Shoo len men förekommer frekvent i verklighetens 

multietniska ungdomsspråk. En hypotes är att duvet framför allt används i sydsvenskt 

ungdomsspråk i flerspråkiga miljöer, där Svensson genomförde sin undersökning, medan 

Foley återskapar ungdomsspråket i en stockholmsförort. 

 

3.4.2 Ba(ra) 

I Shoo len används ba(ra) företrädesvis som en markör för direkt anföring och som dramatiskt 

verkningsmedel, det vill säga så att talaren under återberättandet nästan iscensätter repliken 

som en liten teaterscen. I det expressiva ungdomstalet är gränsen mellan återgivandet av 

skeendet och dramatiken hårfin som i följande exempel, där Josefin är upprörd över en tjej 

som inte tillhör gänget: 

”Å vi sitter på tunnelbanan och där, snett emot, sitter  Azra och nån kompis. Jag ser henne inte 

först, och sen jagba, hej och honba, hej, och hon vinkar lite och sen fortsätter hon att prata 

skithögt i mobilen och tror hon är värsta somebody. Och jag känner att hon behandlar mej som 

luft och jag lovar hon har blivit värsta wannabee och när hon pratat färdigt, pratar hon med 

kompisen utan att ens titta på oss” 

”Som om hon var värsta superdiva, typ”, sa Ella. 

”Och jagba, hej igen typ, och honba, eh, och honba tittar på mej och nickar som om jag är nån  

skitunge, och jagba, men jag hälsar bara, och hon är skitkaxig och honba, hur går det på din 

sopiga skola, typ, och jagba, den är inte sopig sen du försvann därifrån liksom, och honba, nej 

men säg då varför alla som går där måste gå på IV efter nian?”(s 100) 

 

Någon sida längre fram i samma dialog med Josefin som berättare används jagba/honba som 

dramatiskt verkningsmedel: 

”Den feta bitchen börjar skrika, honba, fan det här ska du få för din tjocka kossa och massa 

annat som jag inte fattar utan jag, jagba kossa kan du vara själv med dina ballongpattar och jag 

bara garvar och hon kallar mej för fettarslet och jagba du är inte så snygg som du tror sen du 

blev påkörd av lastbilen eller var det X2000-tåget, typ”. (s 102) 

 

Ba(ra) är förlängt till honba eller jagba och i varje replikskifte markeras dramatiken. Det är 

en upprörd romankaraktär (Josefin) som talar. Läsaren kan nästan höra hur markörerna vid 

varje repliks slut understryker iscensättningen av det ursprungliga samtalet och att Josefin 

ikläder sig antagonistens roll så ivrigt att läsaren förstår hennes perspektivbyte och ”hör” 

röstförställningen. Tack vare diskurspartiklarna och invektiven får läsaren uppfattningen att 

taltempot är väldigt snabbt och har en dramatisk och expressiv touche.  
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I Shoo len är det uteslutande i flickornas språkbruk som ba(ra) används som markör för direkt 

anföring. 

 

3.4.3 Ju och liksom 

I Shoo len förekommer det en del exempel på ju och liksom med olika funktioner. Bland mina 

exempel finns utsagor, där avsikten med ju är att elicitera, det vill säga locka fram medhåll 

från samtalspartnern som i: 

                          ”Man vill känna sig fräsch ju .” /Gabi/ (s 29)  

  ”Mammas, totalt misslyckat ju !” /Gabi/ (s 254). 

 Ju kan också användas som en närhetsskapande markör som i: 

                           ”Du ser ju  ut som om du kom från en fettkonstig planet, där alla ser ut som värsta ufo, och jag   

                            bara undrar, typ, om det…”/Hani/ (s 237)  

 

I Shoo len används liksom bland annat som en närhetsskapande markör som i exemplet: 

 

                       ”Hon är liksom aldrig glad. Inte på riktigt, innerst inne liksom” /Karim/ (s 98) 

 

Gemensamt för ju och liksom är att de inte dominerar talspråket i boken. Orden förekommer, 

men läsaren fokuserar inte på dem. Deras position är nästan alltid final, som en liten ’tag’-

konstruktion utanför den syntaktiska strukturen. I forskningen om verklighetens språk visar 

Svenssons forskning att ju och liksom är underrepresenterade i det multietniska 

ungdomsspråket. Eftersom dessa diskurspartiklar är svårare att passa in syntaktiskt i 

replikerna för en andraspråksinlärare ersätts de av andra uttryck till exempel duvet. Se avsnitt 

2.4.3! 

 

3.4.4 Typ 

Det finns många exempel på diskurspartikeln typ i Shoo len. Eftersom typ  är en så frekvent 

partikel i Foleys språk har jag valt att göra ett närstudium av dess positioner och 

polyfunktionalitet för att se om Svenssons resultat  går att applicera på Foleys litterära typ. Jag 

följer Svenssons uppdelning efter position och funktion när jag presenterar mina exempel. 

 

I mitt material har jag inte hittat några förekomster av typ i försegmentet, utan bara i det inre 

segmentet till vilket följande exempel hör. Siffrorna refererar till uppdelningen i kapitel 2.4.5 

och som framgår av listan har jag inte hittat exempel på alla  positioner och  funktioner: 

3) Prefokal placering av typ vid tids- och måttsangivelse till exempel: 
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  ”Det var typ tjugo minuter  kvar av lektionen” /Metin/ (s 17)  

 ”..och det är typ tre minuter  kvar innan lektionen är slut”/Metin/ (s 18). 

 I Foleys språk används typ också postfokalt vid tidsadverbial till exempel  

 ”Okej, okej. Det händer att jag överdriver, ibland typ”/Gabi/ (s 315). 

 Typ används också vid sätts- eller gradangivelser till exempel: 

                        ”Typ, allvarligt ?”/Josefin/ (s 298) 

 

5) Användning av typ med epistemiska uttryck är representerat i följande exempel: 

 ” Vi ser till att du flyttar härifrån, och då kommer alla som är kvar  att tro    att dom lever i 

paradiset, typ”/Josefin/ (s 92).  

”Mammas, jag svär, det är sant. Och jag tror  han drunknade på en gång, typ”/Karim/ (s 223) 

”Men fatta mannen. Du ser ju ut som om du kom från en fettkonstig planet, där alla se ut som 

värsta ufo, och jag bara undrar, typ , om det …” /Hani/ (s 237). 

 

6) Användning av typ i betydelsen ’någonting i stil med, på något sätt’ i följande exempel: 

 ”Han tjatade, övertalade dej typ, och eftersom han är som de flesta killar så sa han efteråt att 

du var en hora. Och då var du tvungen att dissa honom så klart./Josefin/ (s 299)  

 

7) Prefokal eller postfokal placering av typ vid substantiv för angivande av exemplifiering 

eller specificering till exempel:  

”Vi är så många horor här att vi borde öppna en bordell typ”/Sebbe/ (s 52).  

”För att … man bor i förorten, typ . Det är så man känner sig ibland. Utanför.   

Oaccepterad.”/Karim/ (s 140).  

 ”Och helst från det egna landet, typ”/Jamal/  (s 237). 

 

10) Exemplifierande och preciserande betydelse vid verb- och prepositionsfraser som i 

följande exempel: 

”Det var inte så farligt, men han klappade typ, lät handen vila några sekunder på benet, som  

för att säga att det var bra gjort, liksom”/Gabi/ (s 186). 

”Du gjorde slut med honom, typ” /Media/ (s 298)12 

”Hon kanske ville bazza dej. I brist på annat typ” /Karim/ (s 317).13 

 

11) Typ i samförekomst med subjunktionellt som: 

 ” Men snälla. Låt mig få prata färdigt. I alla fall, när vi går genom utgången tjuter det som om det var 

värsta terroristattacken  typ ”/Josefin/ (s 271).  

                                                           
12 Det är tveksamt om exemplet har en exemplifierande och preciserande betydelse. Det är en dock en 
prepositionsfras. 
13 Se not 14! 
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 ”Shit len, hon var tvungen att hålla i Gabi, som stöd typ”/Jamal/ (s 317) 

 

13) Typ vid direkt anföring som i följande exempel: 

 ”Han ville ha sex med dej. Men du vägrade, sa typ, men hallå vad har du för dig liksom och 

sen kallade han dig hora och då var du tvungen att dissa honom” /Josefin/ (s 299) 

 

Som framgår av min lista från Shoo len finns det åtskilliga funktioner och positioner för typ. 

Av Svenssons ursprungliga lista med tretton olika användningssätt av typ kan jag göra en 

motsvarande lista med exempel ur Shoo len på åtminstone drygt hälften av användningssätten. 

Detta tyder på att verklighetens språkanvändning av typ överträffar litteraturens vad gäller 

mångfald. En författare som skapar ett litterärt konstspråk imiterar verklighetens språkbruk 

men kan och behöver inte få med alla funktioner. En möjlig anledning till att just typ används 

i så många positioner och funktioner i ungdomsspråket kan vara att typ är så lättplacerat. Det 

passar in i satsen initialt, i det inre segmentet och finalt och fungerar på så skilda sätt som 

framgår av exemplen. 

 

3.4.5 Övriga diskurspartiklar 

I Douglas Foleys litterära språk förekommer också andra diskurspartiklar än de som  

Svensson analyserat i sin avhandling. I Shoo len har jag hittat partiklarna  abou, abri, ey, 

ameh/ameh/hallå, mannen, mammas, jalla, walla, len, bre, jao och jag svär  som jag 

presenterar med Svenssons begreppsapparat för position och funktion som förebild. 

Alla diskurspartiklar som jag listat ovan används företrädesvis av de manliga 

romankaraktärerna i boken. Undantaget är ameh/amen/hallå som uteslutande används av de 

kvinnliga romankaraktärerna. Här föreligger alltså en tydlig genusskillnad i det litterära 

talspråket. 

 

3.4.5.1 Diskurspartiklar med initial position –abou, abri, ey, ameh/hallå, mannen och 

mammas, jalla och walla 

Abou, abri och ey har samma funktion och placering och står alltid initialt  i satsen. Deras 

funktion är att vara lystringssignal, en markör från talaren till lyssnaren att ”nu börjar jag tala, 

så lyssna på vad jag har att säga”. De är ett sätt att påkalla uppmärksamhet. 

 Abou  betyder ’oj’, ’herregud’, ’wow’, eller ’kolla där’14 till exempel 

  ”Abou, kolla handväskan”/Gabi/ (s 36).  
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Abri betyder ’hörru’ eller ’kom igen’ till exempel  

 ”Abri , det räcker. Jag kan inte”/Gabi/ (s 165)  

                            ”Abri , säg inte så där” /Gabi/ (s 185). 

 

Ey , som betyder ’hörru’, kan ha varierande stavning, ey, eyy eller eyyy – förmodligen 

beroende på vilken emfas ordet får i repliken. Några exempel: 

         ”Eyyy, har du blivit mes, som Sebbe” /Gabi/ (s 32)  

         ”Eyyy, ufo kan du vara själv din bög” /Jamal/  (s 237)  

                             ”Ey lilla habibi gumman. Vi hörde att du hade fest bre” /Gabi/ (s 249).  

 

Ameh/amen/hallå fungerar som  turtagningsmarkör och har det gemensamma draget att de 

med något undantag bara används av de kvinnliga romankaraktärerna i boken. Här följer 

några exempel på hur flickorna i romanen övertar repliker med hjälp av ameh/amen/hallå: 

  ”Ameh hallå. Det är du och Karim som har ritat”/Media/ (s 53), 

         ”Hallå, liksom, vem sa att du kunde komma hit och kolla?”/Josefin/ (s 90) 

         ”Amen, hallå själv då. Vi vill bara att du ska dra härifrån, fattar du” /Josefin/ (s 92)  

                                   ”Amen, hallåååå! Fattar du inte, Nikoo är ledsen”/Hanan/  (s 297).  

 

Mannen är ett egentligen ett substantiv men som i den här funktionen har påbörjat en 

grammatikalisering, det vill säga håller på att mista sin ursprungliga betydelse och bli ett 

innehållstomt funktionsord,  och används som en partikel med tilltalsfunktion precis som ey, 

abri och abou. Några exempel är: 

        ”Mannen, du är skyldig mej en cola” /Gabi/ (s 30) 

        ”Mannen, har du märkt det först nu?” /Metin/ (s 31) 

        ”Och mannen, Mats, blev chokimpad”/Gabi/  (s 185). 

 

Mammas är en förkortning av ’mammas död’ eller ’mammas dörr’ och betyder ’verkligen, 

sannerligen’. Det har precis som mannen påbörjat en grammatikaliseringsprocess. Ordets 

ursprungliga betydelse har tömts på innehåll och ordet håller på att bli ett funktionsord med 

uppgiften att uttrycka ett konstaterande med inslag av förvåning. Några exempel: 

  ”Mammas han har mord i blicken bre”/Sebbe/ (s 18) 

         ”Mammas, på allvar, värsta fag jag svär”/Gabi/ (s 185)  

         ”Jag svär, mammas, det är sant”/Gabi/ (s 315). 

 

                                                                                                                                                                                     
14 Alla betydelser av ord på multietniskt ungdomsspråk kommer från Dogge Doggelitos och Ulla-Britt Kotsinas 
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Jalla betyder ’skynda dig!’, ’snabba på!’ eller ’kom igen nu!’ och står alltid turinitialt. Det är 

framför allt i de första två exemplen som jalla har betydelsen av att något ska skyndas på:  

          ”Jalla, vi taggar” /Karim/ (s 120)  

                                    ”Schyst brorsan. Jalla, vi drar” /Gabi/ (s 160).  

 I de två följande exemplen betyder jalla  ’kom igen nu’ : 

  ”Jalla, säg vad är det!” /Karim/ (s 123), 

  ”Jalla, vad väntar du på?” /Karim/ (s 198) 

medan jalla i mitt sista exempel snarare betyder 'OK':  

          ”Jalla, vi ses”/Karim/(s 215). 

 

Walla betyder antingen 1) ’är det sant!’ eller 2) ’jag svär!’, ’jag lovar!’, ’det är säkert!’ eller 

’absolut!’, alltså en diskurspartikel som understryker förvåning eller markerar sanningshalten. 

I mitt första exempel är det den förstnämnda betydelsen som är aktuell: 

         ”Walla, du är sjuk, var får du allt ifrån?” /Karim/( s 175)  

 I de andra exemplen har walla den andra betydelsen ’jag svär’: 

        ” Walla, inte bara din morsa, ditt arsle med”/Karim/ (s 120) 

        ”Walla, det var bara på lek” /Hani/ (s 177)  

        ”Walla, du går för långt, jag svär”/Karim/(s 186).  

 

3.4.5.2 Diskurspartiklar med final placering – len, bre, jao 

Både len, bre och jao står med något undantag alltid finalt som en liten ’tag’ på repliken. 

Ordens funktion är att markera att repliken är slut och att nästa talare i dialogen kan fortsätta. 

De har en turöverlämnande funktion. Len har flera betydelser ’hörrudu’ eller ’förstår du’. Här 

kommer några exempel på denna frekventa diskurspartikel: 

”Ey, chilla len” /Hani/ (s 26). 

 ”Chokroligt len” /Metin/ (s 33). 

 ”En bild i tidningen, häftigt len”/Metin/  (s 119).  

 ”Shit, man har ett rykte len”/Gabi/ (s 164). 

 

Ett undantag från den finala positionen är om len står tillsammans med en annan 

diskurspartikel till exempel ey. Då kan len placeras i fundamentet på andra plats i utsagan. 

tillsammans med en annan partikel som i: 

                           ”Ey len ska vi kicka?”/Metin/ (s 14)  

                           ”Shit len, du har blivit värsta mes, jag svär.”/Metin/ (s 15). 

 

                                                                                                                                                                                     
ordlista Förortsslang. 
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Partikeln bre, som också betyder ’hörru’ eller ’kille’,  förekommer frekvent turfinalt i repliker 

med funktionen att överlämna talturen till nästa talare i samtalet. Här är ett axplock:  

 ”Åland, så jävla tråkigt  bre” /Karim/ (s 31)  

   ”Tänker du svika? Äkta guzzstilen bre”/Karim/ (s 141) 

 ”Värsta häxan, tål ingenting bre” /Gabi/ (s 88) 

 ”Värsta bajsskola jag svär bre” /Gabi/ (s 163). 

 

Jao, som betyder ’du där’, ’hörrudu’ eller ’nämen’ förekommer också bara turfinalt, dock 

ganska sparsamt,  till exempel: 

  ”Inte en cigg. En joint jao”/Metin/ (s 14) 

”Som dom säger, den som säger, den som ger sej in i leken måste också tåla, typ, fast hon tål  

 ingenting jao” /Metin/ (s 88) 

 ”Värsta fegisguzzen jao” /Jamal/ (s 254) 

 ”Värsta fattiga fuckin skola och allt är ditt fel jao” /Metin/  (s 318).  

 

Man kan notera att diskurspartiklarna som placeras finalt mestadels inte föregås av  

kommatecken. En hypotes är att Foley på så sätt imiterar verklighetens uttal så att partikeln 

obetonat hakas på utan vara föregången av en liten paus. 

 

3.4.5.3 Diskurspartikel med initial eller final position – jag svär 

Jag svär har precis som mannen och mammas har påbörjat en grammatikalisering i sin 

funktion som diskurspartikel för att markera emfasen i yttrandet. Positionen kan vara turinitial 

eller turfinal. Funktionen är att markera talarens emfatiska eftertryck. Det finns en mängd 

exempel i Shoo len: 

  ”Vafan, du är chokfeg, jag svär”/Gabi/  (s 254) 

         ”Jag svär, värsta fegisen”/Hani/  (s 257)  

          ”Ni är värsta charmoutas, jag svär” /Gabi/(s 320). 

  

 

Diskurspartiklar används av alla ungdomar, men man kan se att vissa diskurspartiklar används 

specifikt av flickor till exempel ba och ameh/amen/hallå, medan andra företrädesvis föredras 

av pojkar till exempel len, bre jao, mannen och mammas. 
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4.Slutsatser och sammanfattning 

I inledningen formulerade jag två frågor som varit utgångspunkten för min undersökning om 

talspråket i Shoo len.  

1) Vilka språkliga medel använder Douglas Foley i replikerna för att skapa det ungdomliga 

talspråket? 

2) Vilken litterär effekt får Foleys språk? 

 

Avslutningsvis besvarar jag frågorna. Douglas Foley skapar det litterära talspråket i Shoo len 

med hjälp av tre företeelser, nämligen kodväxling, lexikala stildrag och diskurspartiklar. Med 

dessa tre stildrag imiterar Foley verklighetens ungdomsspråk med syftet att skapa en 

gruppidentitet med ”ett ungdomligt gängspråk”.   

 

Kodväxlingen sker på tre olika sätt, intrasentiellt, intersentiellt och med tag-kodväxling och 

förekommer i två olika situationer, metaforisk och situationell. I kodväxlingen är flera språk 

inblandade. Ord från multietniskt ungdomsspråk används huvudsakligen i intrasentiell 

kodväxling och tag-kodväxling i metaforiska situationer, medan hela uttryck eller meningar 

på engelska, persiska eller darija (ett berberspråk) förekommer i den intersentiella 

kodväxlingen i situationella situationer.  

 

De lexikala stildragen är flera olika. Förutom ord från multietniskt ungdomsspråk som 

förekommer i kodväxlingen används förstärkningsord och könsord, svordomar och ord som 

hör ihop med kroppsutsöndringar och droger. I språkbruket förekommer också ”vänskapliga 

ordväxlingar” med grovt språk, så kallade ”battles”. 

 

I Foleys språk finns diskurspartiklar, dels duvet, ju, liksom, ba(ra) och typ, dels 

diskkurspartiklar med främmande ursprung som exempelvis ey, abri, mannen, jao och jalla. 

Diskurspartiklarna placeras på olika ställen i replikerna. Diskurspartiklar med osvensk 

härkomst placeras företrädesvis initialt eller finalt utan att ”störa” den syntaktiska strukturen. 

Typ, som kan placeras initialt, i det inre segmentet eller finalt, förekommer ofta i Foleys 

språk. Dess användning i talspråket i Shoo len speglar verklighetens språkbruk mycket väl. Ju 

och liksom har ofta sina platser i det inre segmentet, inne i den syntaktiska strukturen och är 

mindre vanliga i Foleys litterära språk.  Ba(ra) brukas i första hand som en markör för direkt 
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anföring. Duvet,  som i forskningslitteraturen beskrivs som den mest frekventa 

diskurspartikeln hos andraspråksinlärare av svenska,  är underrepresenterad i Foleys språk.  

 

Verklighetens språk imiteras till viss del, det vill säga så att språket ska låta ”naturligt”, men  

det litterära konstspråket har inga omtagningar, meningsavbrott, harklingar eller anakolut, 

utan är mer genomtänkt och välformulerat. Douglas Foley använder få stilmedel som 

återkommer frekvent och konsekvent och blir markörer för olika språkliga fenomen. Foley 

arbetar nästan inte alls med grammatiska avvikelser från standardspråket. 

 

Den litterära effekt som Foley uppnår med dialog med hög inblandning av företeelser från 

verklighetens ungdomsspråk är äkthetskänslan, den stilsäkra skildringen av ungdomars 

talspråk. Språket blir en identitetsmarkör för gänget, en språklig kod för att markera 

gruppidentiteten. Ungdomarna växlar mellan det multietniska ungdomsspråket och 

standardsvenska i olika talsituationer. När gruppmedlemmarna talar sinsemellan är språket 

multietniskt ungdomsspråk. När de talar med vuxna växlar de till standardsvenska om det inte 

finns en speciell anledning att markera sin identitet i språket för att till exempel uttrycka sin 

ilska och besvikelse eller för att imponera på en utomstående vuxen.  

 

För läsaren är det svårt att avgöra vem av romankaraktärerna i ungdomsgänget som talar om 

man inte ser anföringssatsen. Ingen av romankaraktärerna har ett speciellt ”personligt” 

språkligt signum. Det finns däremot språkliga skillnader mellan manliga och kvinnliga 

romankaraktärers språk. Tonårspojkarna i boken, framför allt Gabi, Karim, Jamal och Hani, 

har ett ofta ett grovt språk med en hel del könsord och ”battles”. Pojkgruppen använder 

diskurspartiklar med främmande ursprung i högre grad än flickgruppen i boken. Bara i de 

kvinnliga romankaraktärernas språkbruk förekommer direkt anföring markerat med ba(ra).  

Likadant är det med bruket av turtagningsmarkörerna ameh/amen/hallå. Alla ungdomar 

använder diskurspartiklarna ju, liksom, typ och duvet.   

 

Douglas Foley har en fin språkkänsla för ungdomars talspråk och är mycket väl insatt i 

multietniskt ungdomsspråk. Med Shoo len har han skrivit en dramatisk bok om en grupp 

ungdomar i förorten och gjort en lyckad imitation av verklighetens multietniska 

ungdomsspråk med framför allt dess kodväxling, ordförråd och diskurspartiklar.  
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