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Sammendrag 
Litteratur og samfunnet for øvrig kan etter min mening ikke analyseres som separate 

størrelser. I denne oppgaven ser jeg på forholdet mellom språk, samfunn og identitet(er) i 

Maria Navarro Skarangers Alle utlendinger har lukka gardiner og Jonas Hassen Khemiris Ett 

öga rött. Formålet med oppgaven er å belyse hvordan tematikk, person- og miljøskildringer i 

romanene preges av samtidens språk- og kulturkontakt. Jeg ønsker å undersøke hvordan 

språk- og kulturkontakten kommer til syne i disse romanene, og diskutere hvorvidt romanene 

kan karakteriseres som "innvandrerlitteratur" med innslag av "kebabnorsk" – en påstand som 

har vært fremsatt av både kritikere og medier. Begge romanene er blant annet skrevet med 

tilnærmet konsekvent brudd på V2-regelen og de har begge innslag av slang- og lånord. For å 

svare på oppgavens problemstilling undersøker jeg hva det er som kjennetegner den språklige 

formen i disse romanene, og diskuterer i hvilken grad språkstilen kan karakteriseres som 

"autentisk" eller "representativ" for ungdommer i flerspråklige bymiljøer. I tillegg belyser jeg 

hvordan identitet(er) konstrueres og fremstilles i personskildringer og tematikk. De tematiske 

aspektene som går igjen i begge romanene dreier seg rundt det å være flerkulturell ved siden 

av tema som minner, identitet og tilhørighet, og kjærlighet. Vi møter to unge protagonister i 

romanene, og deres hverdag farges av at de hele tiden navigerer i et landskap preget av ulike 

møter – møter mellom mennesker, kulturer, religioner og språk – hvilket igjen preger språket 

i romanene. 

Eksempelvis er kjærlighet som tema intet nytt fenomen, men kanskje kommer det til 

uttrykk på en noe annerledes måte i disse bøkene? "… wollah koran, jeg sverger på moren 

min, Mu2 ga meg varme kjærlighetsblikket" (Skaranger, 2015, s. 29); "… om Marit råkar 

glömma ge mig varma kärleksblicken i rastrummet det svider läskigt mycket" (Khemiri, 

2003, s. 122) . 
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Forord 
 

I likhet med Mariana og Halim som denne oppgaven i stor grad dreier seg om, er også selve 

oppgaven både sammensatt og kompleks, med tanke på at jeg har arbeidet med både språk og 

litteratur. Det har vært en fryd! 

Stor takk til mine to veiledere, Ingeborg Kongslien og Bente Ailin Svendsen – to fantastiske 

damer med stort engasjement, masse kunnskap og alltid godt humør. Det er en god 

kombinasjon. 

Dette sitatet fikk ikke plass i selve oppgaven, så jeg tar det med her: 

 
En gang jeg og Hong diskuteret hvor kommer vi fra, selvfølgelig Chuka også kom og da det ble om å 
gjøre å være fra mest land. Chuka bare: jeg er marokkaner, norsk, og bestefar er fra Algerie, derfor jeg 
er helt marokkansk, kvart algerie og litt norsk. Først jeg tenkte: la, Chuka må ha store problemer i 
hodet sitt (…) men så kom Hong, og jeg sverger hun var verst ass, for alle vet at huner chipper fra 
Vietnam, men hun bare: jeg er halvt fra Kina for jeg ble født i flyet da var det i grensa mellom Vietnam 
og Kina, også jeg er halvt vietnameser og onkern min er fra England så jeg også er fem prosent 
engelsk, og litt norsk. Jeg og Chuka bare: lagela, hva skjedde i det flyet da du ble født? (Skaranger, 
2015, s. 32). 

Mamma og pappa – takket være dere hadde jeg vunnet "om å gjøre å være fra flest land"-

diskusjonen i sitatet over. Takk for at dere gjennom hele oppveksten min har eksponert meg 

for ulike språk, ulike kulturer og masse litteratur. Takk til Kasper som gir meg varmeste 

kjærlighetsblikket, selv etter et halvt år med masterskriving. 

Jeg velger Halims (lett bearbeidede) ord som utgangssitat fra Blindern, eventuelt 

inngangssitat til (arbeids)livet: 

"Hela vägen hem jag gick (…) och kände stolthet för jag vet ingen någonsin kommer kunna 

knäcka [mig]" (Khemiri, 2003, s. 252). 

 

Sara 

Oslo, Mai 2016 
 



	  	   XI	  

  



	  XII	  

Innholdsfortegnelse 

 
1 Innledning .......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrunn, emne og forskningsspørsmål for oppgaven ....................................................... 1 
1.2 Handlingsreferat ..................................................................................................................... 5 

1.2.1 Alle utlendinger har lukka gardiner .................................................................................. 5 
1.2.2 Ett öga rött ......................................................................................................................... 6 

1.3 Sjanger og type litteratur ....................................................................................................... 8 
1.3.1 Begrepsavklaring ............................................................................................................... 8 
1.3.2 Dagbokroman som sjanger .............................................................................................. 10 

2 Teoretiske og metodiske tilnærminger .......................................................................... 13 
2.1 Kulturell og lingvistisk hybriditet ....................................................................................... 13 
2.2 Ungdom og språk i flerspråklige byrom ............................................................................. 18 
2.3 Identitet(er) ............................................................................................................................ 20 

3 Språklig form i Alle utlendinger har lukka gardiner og Ett öga rött ............................ 22 
3.1 Brudd på V2-regelen og andre syntaktiske trekk .............................................................. 22 
3.2 Morfologiske, leksikalske og diskursive trekk ................................................................... 23 
3.3 "Autentisk" språk? ............................................................................................................... 26 
3.4 Språk som identitetsmarkør ................................................................................................ 28 

4 Identitet(er) i personskildringer og i tematikk ............................................................. 32 
4.1 Mariana .................................................................................................................................. 32 
4.2 Halim ...................................................................................................................................... 35 
4.3 Tematikk ................................................................................................................................ 39 

4.3.1 Det å være flerkulturell .................................................................................................... 39 
4.3.2 Identitet og tilhørighet ..................................................................................................... 44 
4.3.3 Minner .............................................................................................................................. 45 
4.3.4 Det varme kjærlighetsblikket ........................................................................................... 48 

5 Avslutning ........................................................................................................................ 50 

Litteraturliste ......................................................................................................................... 52 
Vedlegg / Appendiks .............................................................................................................. 57 
 
 

 

 



	   1	  

1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn, emne og forskningsspørsmål for oppgaven 
I januar 2015 utgav Forlaget Oktober boka Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria 

Navarro Skaranger. Dette var hennes debutroman og den mottok svært lovende kritikker i 

pressen (se f.eks. Atekst Retriever, 2016). Romanen fikk oppmerksomhet særlig på grunn av 

den språklige formen. Vårt Land skriver for eksempel følgende om språkdrakten: 

 
Kebab-norsk. Romanen skildrer livet sett fra Mariana sitt ståsted, med skoleliv, forelskelser og 
generelle tenåringsfrustrasjoner. Det som er positivt er stilen, som jeg vet kalles kebab-norsk. Dette er 
en østkantsosiolekt, og Skaranger gjennomfører den til fingerspissene. Subjekt er alltid foran verbal, og 
ellers bøyes ting akkurat slik det passer henne. Det er en spennende reise å få oppleve et ukjent stykke 
Norge,- og det på et språk som er fremmed, men allikevel kjent. Og Skaranger har teft for språk, det 
spraker og smeller når hun skriver (Skjeldal, 2015). 
 
 

Koblingen mellom Skarangers språkføring og såkalt «kebabnorsk» gjøres i flere 

medieoppslag etter romandebuten (se f.eks. Atekst Retriever), og det er særlig syntaksen – 

"subjekt er alltid foran verbal" ifølge journalisten i sitatet ovenfor – som trekkes frem. 

Skarangers bok har i så måte en del fellestrekk med Ett öga rött som ble utgitt på Norstedts 

forlag i 2003 av den svenske forfatteren Jonas Hassen Khemiri.1 Ett öga rött fikk også svært 

mye oppmerksomhet, og ikke minst mange reaksjoner på språket. Noen anmeldere gav 

dessuten uttrykk for at de ikke tolket språket som en litterær konstruksjon (Nergård, 2008, s. 

95). Göteborgs-Posten skriver følgende: 
 
Genombrotten för en svensk invandrarlitteratur beror naturligtvis inte bara på att den bildade vita 
medelklassen önskar veta något om hur den `andra sidan`lever. De beror inte minst på att sociolekten - 
Rinkebysvenskan eller vad man nu väljer att kalla den – ger en expressiv samtidsfärg och kan användas 
för att ge det litterära språket en förnyelsens fräschör (Gunnarsson, 2003). 

 

Her ser vi at journalisten omtaler Ett öga rött som "innvandrerlitteratur", i tillegg til ulike 

benevnelser på språket, deriblant "Rinkebysvenskan" – en slags motsvarighet til 

"kebabnorsk" i Norge (Svendsen, 2014).2 Syntaksen i Ett öga rött er i likhet med Alle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ett öga rött ble oversatt til norsk av filosofen og oversetteren Andreas Østby i 2005.	  
2 Termen kebabnorsk ble kopiert fra svenske kebabsvenska allerede på 1990-tallet og etablerte seg raskt blant 
annet i media. Men som Svendsen (2014) poengterer i sin artikkel om "kebabnorskdebatten" (fra sommeren 
2009) er ikke dette noen verdinøytral term (Svendsen, 2014, s. 33). Det finnes mange andre betegnelser i både 
Norge, Sverige og Danmark som heller ikke er verdinøytrale, som for eksempel pakkisnorsk (Ims, 2013), 
millionsvenska, blattesvenska (Milani, 2010) og perkerdansk (Quist, 2000). Andre betegnelser begrenser 
språkbruken til et gitt geografisk område, som Rinkebysvenska eller Rosengårdssvenska (Kotsinas, 1994, s. 
313). 
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utlendinger har lukka gardiner iøynefallende, og Källström (2010) viser hvordan syntaksen 

brukes som et performativt redskap, for å skape litterære figurer. Begge romanene har i 

tillegg til setningsstrukturen også det til felles at de er skrevet i en dagbokaktig stil, av jeg-

fortellerne og protagonistene norsk-chilenske Mariana og svensk-marokkanske Halim. De to 

protagonistene vokser begge opp i et flerkulturelt bymiljø, i begge tilfeller forsteder til 

hovedstedene – Romsås utenfor Oslo og Skärholmen utenfor Stockholm. I romanene fremgår 

det at både Halim og Mariana skriver på sine "egne" og "konstruerte" språk. I Marianas 

tilfelle gis det uttrykk for at språket hun bruker gjengir hvordan hun snakker med venner, 

men også hjemme med familien. Halim snakker arabisk med faren sin, hvilket er gjengitt som 

"standardsvensk" i boka. I dagbokpassasjene benytter Halim seg av sitt "eget språk", som han 

har tilegnet seg for å unngå å bli totalt "svennefierad" (Khemiri, 2003, s. 31) etter at han og 

faren flytter til det mer sentrumsnære Södermalm.  

Litteratur og samfunnet for øvrig kan etter min mening ikke analyseres som separate 

og adskilte størrelser (jf. Said, 1978), og i de to bøkene Alle utlendinger har lukka gardiner 

og Ett öga rött er tematikken særlig preget av språk- og kulturmøter som en konsekvens av 

den senere tids globalisering. I denne oppgaven undersøker jeg forholdet mellom språk, 

samfunn og identitet(er) slik det fremstilles i disse to bøkene. Jeg ønsker å belyse dette 

forholdet gjennom følgende forskningsspørsmål: 

 

1) Hvordan preges tematikk, person- og miljøskildringer av samtidens språk- og 

kulturkontakt?  

 

Jeg ønsker å belyse dette forskningsspørsmålet ved å undersøke 

 

1a) Hva det er som kjennetegner den språklige formen i disse to bøkene. 

1b) I hvilken grad den språklige formen kan karakteriseres som "autentisk" eller 

"representativ" for ungdommer i flerspråklige bymiljøer.  

1c) Hvordan identitet(er) konstrueres og fremstilles i personskildringer og i tematikk. 

 

Det er blitt et velbrukt uttrykk å si at verden er blitt mindre. Alle former for utvekslinger, 

enten det er av kommunikativ art eller utvekslinger av varer og tjenester, tar mye kortere tid 

nå enn før. Blommaert (2010, s. 1) understreker at verden, rent sosiolingvistisk, dog ikke er 

blitt en landsby. På mange andre områder kan man bruke denne metaforen, men ikke 

innenfor sosiolingvistikken. Når det gjelder dette fagfeltet har verden, ifølge Blommaert, blitt 
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et nett av småbyer, tettsteder, landsbyer og nabolag som er koblet sammen på de mest 

underfundige måter. Og dette er grunnet globaliseringen. Ikke fordi det er et nytt fenomen, 

men fordi den har økt både i styrke og intensitet i den senere tid. Blommaert definerer 

globalisering som:   

 
… a shorthand for the intensified flows of capital, goods, people, images, and discourses around 
the globe, driven by technological innovations mainly in the field of media and information and 
communication technology, and resulting in new patterns of global activity, community 
organization and culture (Blommaert, 2010, s. 13). 
 

Økt mobilitet, turisme, teknologiske nyvinninger som internett, smarttelefoner og sosiale 

medier har bidratt til å korte ned den globale distansen og øke flyten av penger, tjenester og 

mennesker. I tillegg øker migrasjonen globalt sett hele tiden. Ifølge FN er over 230 millioner 

mennesker i dag å regne som migranter (FN, 2016). Appadurai (1990) beskriver de globale 

forandringene med det han kaller økt flyt i ulike landskap; mediascapes, technoscapes, 

ethnoscape, financescape og ideascape. Verden preges også av økt flyt i språklige landskap –

linguascape – som er karakterisert av lingvistiske differensieringsprosesser, homogenisering 

og hybridisering (Mæhlum, 2007, s. 19). Språksituasjonen er blitt mye mer sammensatt, 

differensiert eller mangfoldig i Europa, og da særlig i byene. Et eksempel på språklig 

homogenisering kan være den stadig mer utbredte bruken av engelsk. Både i næringsliv, 

akademia, populærkulturen og i grunnskolen ser man en økende bruk av engelsk, hvilket i sin 

tur fører til at vi bruker lån- og slangord fra engelsk i dagligtalen vår. Med andre ord; 

samfunnsendringene, som er en følge av globaliseringen, fører til økt språkkontakt (Hårstad 

og Opsahl, 2013). Ifølge dem er de språklige konsekvensene av globaliseringsprosessene 

mangesidige, men "en vesentlig følge er at tallet på og intensiteten i ulike språkmøter i 

hverdagen har økt betraktelig for de aller fleste" (Hårstad og Opsahl, 2013, s. 26).  

Språklige hybridiseringsprosesser kan forklares som prosesser der trekk fra ulike 

språklige varieteter tas i bruk på ulike måter, enten i form av kodeveksling (Wei, 1994) eller 

fremveksten av nye talestiler, som for eksempel såkalte multietnolektiske talestiler (se f.eks. 

Quist og Svendsen, 2010, 2015).3 Kotsinas (2000, s. 139) skiller mellom kulturell og direkte 

språkkontakt, hvor den kulturelle språkkontakten er en enveiskommuniserende påvirkning vi 

mottar fra musikk, TV, internett og lignende, mens direkte språkkontakt skjer som en følge 

av langvarige, frekvente forhold mellom mennesker som snakker forskjellige språk – 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Multi- ’flere’, etno-  ’mennesker’ og lekt ’tale, system’ (Svendsen, 2008). 
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mennesker som lever side om side. Nyere måter å snakke norsk og svensk på i flerkulturelle 

bymiljøer kan forstås som en konsekvens av en slik direkte språkkontakt. 

Slik de to journalistene jeg refererte til ovenfor gir uttrykk for, er koblingen mellom 

språkformen i Alle utlendinger har lukka gardiner og Ett öga rött henholdsvis "kebabnorsk" 

og "Rinkebysvenska" relativt vanlig i media og på folkemunne (Hårstad og Opsahl, 2013; 

Ims, 2014; Svendsen, 2014; Svendsen og Marzo, 2015). Innenfor den senere tids 

sosiolingvistiske forskning i Skandinavia har man hatt en særlig oppmerksomhet rettet mot 

fremveksten av nyere måter å snakke henholdsvis dansk, norsk og svensk på i språklig og 

kulturelt heterogene byrom (se f.eks. Hårstad og Opsahl, 2013; Quist og Svendsen 2010, 

2015).  

For å kunne svare på forskningsspørsmålet kommer jeg til å analysere de mest 

prominente språklige trekkene i de to bøkene (kap. 3.1 og 3.2) og diskutere likheter og 

forskjeller mellom språkformen i disse to bøkene og de resultatene forskningen i språklig og 

kulturelt heterogene byrom viser. Jeg vil også diskutere hvorvidt språket i disse bøkene kan 

kalles det som i forskningen ofte omtales som en "multietnolektisk stil" (Opsahl, 2009; 

Svendsen og Røyneland, 2008), og se på hvor vidt språkstilen som brukes i bøkene kan sies å 

være "autentisk" eller "representativ" for ungdommer i språklig og kulturelt heterogene 

byrom (kap. 3.3). Forskerne er på ingen måte enige i hva de benevner det de studerer, og 

termene de bruker avhenger ofte av teoretisk og metodisk ståsted (Quist og Svendsen, 2015; 

Svendsen og Quist, 2010). Lingvister og sosiolingvister med en dialektologisk tilnærming har 

anvendt termene dialekt og sosiolekt (Kotsinas, 1988) eller multietnolekt (Quist, 2000; Clyne, 

2000). Multietnolekt kjennetegnes av at det brukes av flere minoritetsgrupper “collectively to 

express their minority status and/or as a reaction to that status to upgrade it" (Clyne, 2000, s. 

87). De mer etnografisk-språklig orienterte har foreslått multietnisk ungdomsspråk 

(Aarsæther, 2010) eller late modern urban speech style (Møller, 2009). De faglige 

diskusjonene om hva man kan kalle disse talestilene strekker seg også ut over Skandinavia 

(se Svendsen, 2015a). Rampton (2011) foreslår for eksempel contemporary urban speech 

styles, mens Jaspers, Cornips og de Rooij (2015) minner om at alle benevnelser på språk har 

epistemologiske og ideologiske implikasjoner som man må ta i betraktning.  

Et av de sentrale funnene i den skandinaviske forskningen om språklig praksis i 

flerspråklige bymiljøer er at de ungdommene som inngår i de ulike studiene, er i stand til å 

veksle mellom ulike måter å snakke på i forskjellige sammenhenger (f.eks. Kotsinas,1988; 

Opsahl og Nistov, 2010; Quist, 2000; Svendsen og Røyneland, 2008). Opsahl og Nistov 

(2010) finner for eksempel at ungdommene i det såkalte UPUS/Oslo-prosjektet systematisk 
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bruker ulik setningsstruktur når de snakker seg imellom i forhold til hva de gjør når de 

intervjues av forskerne (se også Svendsen og Røyneland, 2008). De finner med andre ord at 

den vekslingen ungdommen gjør i ulike situasjoner har en sosiolingvistisk betydning, 

vekslingen synes å være et identitetsuttrykk – en måte å signalisere inn- og 

utgruppetilhørighet på (f.eks Opsahl, 2009; Opsahl og Nistov, 2010; Quist og Svendsen, 

2015; Svendsen og Røyneland, 2008; Aarsæther, 2010).  

 I kapittel 1.2 nedenfor gir jeg et kort handlingsreferat av de to romanene og i kapittel 

1.3 belyser jeg litteraturteoretiske benevninger som er blitt brukt om disse bøkene og redegjør 

for hva slags benevnelser som kan være mer treffende enn de begrepene som mediene 

benytter seg av. I kapittel 2 redegjør jeg for det som innenfor postkolonial litteraturteori er 

blitt omtalt som "hybriditet" og diskuterer hvorvidt man kan omtale disse romanene som 

postkolonial litteratur. Videre redegjør jeg for ulike definisjoner av identitet(er). Deretter 

presenterer jeg fremtredende trekk ved den språklige formen i de to romanene (se kap. 3.1 og 

3.2) som jeg igjen ser i lys av skandinavisk forskning på språk i kulturelt og språklig 

heterogene byrom (se f.eks. Quist og Svendsen, 2015 for en forskningsoversikt). Til sist 

diskuterer jeg hvordan tematikk, person- og miljøskildringer preges av den senere tids språk- 

og kulturkontakt (se kap. 4). Jeg fokuserer særlig på hvordan den språklige formen bidrar til å 

bygge opp under og "fargelegge" tematikk og person- og miljøskildringer, og på hvorvidt og 

eventuelt på hvilke måter den språklige formen sies å være en identitetsmarkør i disse to 

bøkene.  

 

1.2 Handlingsreferat 
I dette kapitlet gjengir jeg kort handlingen i de to bøkene. Romanene har forholdsvis store 

forskjeller i omfang og form, Khemiris mer komplekse roman på 252 sider kontra Skarangers 

kortprosatekst-roman på 104 sider. Jeg har derfor viet noe mer plass til førstnevnte roman. 

 

1.2.1 Alle utlendinger har lukka gardiner 
Alle utlendinger har lukka gardiner handler om Mariana som bor i Røverkollen borettslag på 

Romsås sammen med lillebroren Matias, deres norske mor og chilenske far. Boka er skrevet i 

dagbokform, ført i pennen av Mariana. Hvert dagboknotat har en tittel. Mariana går i åttende 

klasse og store deler av boka skildrer ungdomsskolemiljøet med dets intriger, tilsynelatende 

fatale problemer og altoppslukende forelskelser – hvem er forelsket i hvem, hvem er homofil, 

hvem var det som startet krangelen. Samtidig skildres også miljøet på Romsås og i Marianas 
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familie. Mariana har en storebror – Alvaro, "den andre broren" – som sitter i fengsel, uvisst 

av hvilken grunn. Dette preger selvsagt familien, men det snakkes lite om det. Mariana og 

lillebroren Matias på rundt ni år vet mer enn foreldrene tror, og det tærer på barna. Tittelen 

gjenspeiler de metaforisk lukkede gardinene i Marianas familie – det at de ikke er åpne med 

hverandre om "den andre broren", samtidig som det spiller på oppfatninger om at mange 

utlendinger har gardinene trukket for. Dette blir også direkte tatt opp ved flere anledninger i 

romanen:  

 
… foran oss Røverkollen lå som fredeligste borettslaget, med blå himmel og fremdeles med julepynten 
blinkende som diskokule i høyeste blokka, for chipperne ennå ikke hadde fjerna. En gang broren min 
peka på vindua i tredje etasje utafor blokka til Julia og bare: se, alle utlendinger har lukka gardiner. Jeg 
så litt nøyere, gardina så ikke norske ut, blondegardiner først og så de feiteste røde gardina bak med 
gull på, helt lukka. Jeg bare: hvem bor der, og broren min bare: afrikanere, hvem ellers, og jeg bare: 
hvorfor har de lukka gardiner, og broren min tok noen skritt tilbake, snudde seg mot og blikka meg 
heftig, opp og ned, fra skoa til ansiktet, som om var jeg den største rotta, og bare: fordi de ikke vil noen 
skal vite hva som skjer hjemme i huset vel (Skaranger, 2015, s. 103). 

 

Den siste setningen i sitatet gjenspeiler også det som skjer i Marianas familie – de ønsker 

antakelig ikke at noen skal vite om "den andre broren", og forsøker dermed å tie problemet i 

hjel, både for omverdenen og hverandre.  

Mariana er forelsket i niendeklassingen Mu2, som har fått navnet sitt fordi det er så 

mange Muhamed’er på skolen. Veien til hans hjerte er en av "kampene" hun kjemper 

gjennom hele boka, i tillegg til det å holde familien sammen, siden situasjonen til "den andre 

broren" påvirker dem alle, og da særlig i form av lillebroren Matias’ eskalerende 

angstlignende plager. Disse to konfliktene, for å kalle det det, er gjennomgående i hele 

romanen, mens de fleste andre hendelsene skildres kort over en eller to dager som refererende 

dagboknotater. 

Handlingen er som nevnt lagt til Romsås, en drabantby som ligger i bydelen Grorud 

nordøst for Oslo. Grorud er en av de bydelene med høyest antall prosent av innvandrere og 

norskfødte med innvandrerforeldre (SSB, 2015). Ifølge Oslo kommune er over 150 ulike 

nasjonaliteter representert i bydelen (Oslo kommune, u.å.). 	  

 

1.2.2 Ett öga rött 
I romanen Ett öga rött følger vi hovedpersonen Halim, som skriver dagbok. Romanen har 

personal fremstilling, og synsvinkelen ligger hos Halim. Han er 15 år og født i Sverige, og 

begge foreldrene er fra Marokko. Romanens konflikt ligger i Halims paranoide overbevisning 

om at innvandrere skal tvangsintegreres etter statens strenge integreringsplan. Ifølge Halim er 
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det den arabiske kulturen som er verdt noe, og han synes svært lite om at han nå tvinges til å 

bli svensk. Denne konflikten gjenspeiles også hjemme hos Halim. Han bor med faren sin, 

Otman, som ønsker å bli en godt integrert mann, og gir mer og mer slipp på sin opprinnelige 

kultur og religion til fordel for vestlig kultur. Otman mener at språket er det viktigste 

verktøyet i integreringen: "Om du inte talar perfekt svenska blir du som Nourdine eller 

Samirs kusin … du kommer att bli en riktig gangster och förbrytare … du blir utanfor" 

(Khemiri, 2003, s. 130). 

Moren til Halim døde for noen år tilbake, og Halim og faren flyttet fra forstaden og 

inn til et mer språklig og kulturelt homogent strøk nærmere Stockholm sentrum. Dette er 

antakelig en av flere faktorer som gjør at Halim er redd for å miste sin tilhørighet til den 

arabiske kulturen. I Skärholmen, den mer flerkulturelle drabantbyen der han vokste opp, følte 

han seg hjemme. Tvangsintegreringsfølelsen toppes av at Halim blir fratatt retten til 

morsmålsundervisning på skolen. Skolen bruker allerede penger og ressurser på en personlig 

assistent til ham, Alex, og de mener at han bør fokusere på å stå i de resterende fagene 

fremfor å få undervisning i morsmålet. Halims våpen i kampen mot tvangsintegreringen er 

vandalisme og dagboka, hvor han får utløp for sin frustrasjon og sine filosofier. Halims far 

presiserer at man kan integreres uten at man mister sin arabiske identitet. Han blir rasende når 

han finner Halims dagbok og ser det konstruerte språket som Halim benytter seg av.  

Otman og Halim har en familievenn, Nourdine, som ofte stikker innom. Han er 

skuespiller, men sliter for øyeblikket med å få roller. Dette går inn på Halim og forsterker 

følelsene hans av at svensker er rasister, og at utlendingene kommer i andre rekke. "Jag 

tänkte svennefittor og rasistjävlar" (Khemiri, 2003, s. 49). Samtidig ønsker ikke Halim at 

Nourdine skal ta på seg "svenneroller" i "svennepjäser". 

Halim drar ofte tilbake til Skärholmen hvor han vokste opp. Hovedsakelig for å møte 

Dalanda, en eldre kvinne som pleier å sitte på torget der. Dalanda har bagrunn fra Libya, og 

hun gir Halim en gave og et oppdrag: Dagboka – han skal lære seg å skrive arabisk, og skrive 

sin egen historie slik at han ikke glemmer sine røtter. Dalanda symboliserer det Halim 

forbinder med ekte, arabisk kultur. Hun kan alle de arabiske ordtakene, og hun lar seg ikke 

lure av ulike "integreringstiltak", ifølge Halim. Hun er også tro og prinsippfast, og kjøper 

ikke Jaffa-appelsiner. Dalanda fremstilles med andre ord som Otmans motsats for Halim. 

Ett öga rött  er på mange måter en dannelsesroman (Nilsson, 2010, s. 80). Halim 

gjennomgår en reise, der han får mer innsikt, både fra skolen (selv om han ikke vil innrømme 

det selv) og faren. Deres relasjon skildres som nær, men noe konfliktfylt i begynnelsen av 

romanen, hvilket etter hvert resulterer i større grad av forståelse og forsoning.  



	  8	  

Med farens hjelp innser Halim etter hvert at han ikke bør ta alt Dalanda forteller som god fisk 

og han innser også at han kanskje har bruk for assistent-Alex likevel. Dette kan også 

gjenspeile Halims etter hvert endrede syn på skolen, livet og sin egen tilhørighet. Halim 

slutter etter hvert med hærverk og nærmer seg i stedet den virkeligheten han faktisk er omgitt 

av: En skolehverdag i bydelen Söder der familien og lærerne vil hans beste. 

 

1.3 Sjanger og type litteratur 
 

1.3.1 Begrepsavklaring 
Som Kongslien (2013) belyser har det i Skandinavia vært en tendens til at trans- eller 

flerkulturell litteratur ofte har blitt lest og kritisert i en biografisk og dokumenterende 

kontekst. Termer som innvandrerroman, migrasjonslitteratur og eksillitteratur er blitt 

hengende ved forfattere som ikke nødvendigvis identifiserer seg med båsene de er blitt 

plassert i (Kongslien, 2013, s. 126–127). Khemiri har for eksempel gitt eksplisitt uttrykk for 

at hans roman Ett öga rött ikke er en innvandrerroman. Nettopp derfor er det viktig for meg å 

presisere hva slags litteratur det er jeg tar for meg i denne oppgaven – og hva det ikke er. 

Først og fremst er de to bøkene romaner. Dette står eksplisitt på omslaget til Skarangers bok, 

og Khemiris forlag omtaler Ett öga rött som roman på sine egne nettsider (Norstedt, u.å.). Til 

tross for at Maria Navarro Skarangers Alle utlendinger har lukka gardiner har en 

hovedperson som heter Mariana – med en slående likhet med forfatterens navn, Maria – og 

som, også i likhet med forfatteren, er oppvokst på Romsås med norsk mor og chilensk far, er 

ikke denne boka noen selvbiografi. Dette understreker Skaranger i flere intervju i etterkant 

(Atekst Retriever, 2016). Til tross for at Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött har en 

hovedperson som, i likhet med forfatteren, er av arabisk opphav, er heller ikke denne 

romanen selvbiografisk. Khemiri og Skaranger er født i henholdsvis Sverige og Norge, og de 

har begge mødre som er født og oppvokst i de to landene. De to romanene kan med andre ord 

ikke kategoriseres som hverken innvandrerroman eller som translingval litteratur. Skaranger 

og Khemiri er riktignok begge forfattere med fedre som har migrert til henholdsvis Sverige 

og Norge, men forfatterne skriver på sitt førstespråk, så translingvale er de ikke. Translingval 

litteratur omhandler dessuten ofte migrasjon, kulturmøter og selve integreringsprosessen i en 

mer utpreget grad enn hva vi har å gjøre med her (Kongslien, 2009, s. 1). 

Det vi kan kalle disse to romanene er transkulturell eller flerkulturell litteratur. Som 

nevnt innledningsvis finner handlingen i begge bøkene sted i flerkulturelle bymiljøer, og de 
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aller fleste romankarakterene, er komplekse i større eller mindre grad. I klassen til Mariana er 

alle "norske", men veldig mange anser også seg selv som "utlendinger":  

 
… i klassen vi er alle norske, men alle utenom Ruben, Nora, Johnny og Marius også regner seg som 
utlendinger enten halvt eller helt, og Johnny alltid skal diskutere om kan man si alle som er halvt norsk 
og halvt utlending også kan regnes som ekte utlendinger. Hvor vi er fra er ikke så viktig (Skaranger 
2015, s. 22). 

 

En slik posisjonering i "oss" og "dem" (Bhabha 1994) er en gjennomgående tematikk i begge 

bøkene (se kapittel 4 nedenfor), en tematikk som på mange måter har blitt aktualisert som en 

konsekvens av den senere tids globalisering. Man kan si, som nevnt ovenfor, at den senere 

tids globalisering i stor grad er årsaken til at mennesker fra ulike kulturer og med ulike språk 

møtes hyppigere enn tidligere. Og når språk- og kulturmøtene forekommer, skjer de i et 

større omfang enn før (Blommaert, 2010). Flere ulike språk og flere ulike kulturelle 

bakgrunner møtes på samme sted, også i litteraturen.  

I begge romanene som det fokuseres på i denne oppgaven – Alle utlendinger har 

lukka gardiner og Ett öga rött – beskrives en tilværelse for hovedpersonene hvor de lever 

mellom to eller flere kulturer og språk, og dermed skaper et slags "tredje rom" (Bhabha, 

1994), hvor hybriditeten er brukt som et intensjonelt verktøy, men også som et humoristisk 

og kreativt redskap (Rantonen, 2013). Hybriditet som et litterært begrep, går ofte hånd i hånd 

med postkolonialistisk litteraturteori.  

Ifølge Hauge (2007), som har markert seg som formidler av postkolonialistisk teori 

innen skandinavisk litteraturvitenskap, er det tre ulike tekster som kan bli analysert i et 

postkolonialt perspektiv. Den første typen tekster er ifølge Hauge (2007, referert til i Claudi, 

2013) kanoniserte verker med spor av kolonialistisk tankesett. Den andre typen er tekster 

skrevet av de koloniserte og den tredje typen er tekster skrevet i Vesten av forfattere med 

innvandrerbakgrunn (Hauge 2007, referert til i Claudi, 2013, s. 190-191). Både Khemiri og 

Skaranger har innvandrerfedre, men er som nevnt selv født i henholdsvis Sverige og Norge, 

og det er derfor ikke dekkende hverken å omtale eller å analysere disse romanene som 

postkolonial litteratur etter min mening. Det er ikke forholdet mellom Vesten og den øvrige 

verden de hovedsakelig ønsker å belyse i romanene, slik jeg tolker det. Tematikken i 

romanene kretser snarere rundt konsekvensene av den senere tids globalisering med 

tilhørende migrasjon, snarere enn kolonialisering. Likevel skal det nevnes at noen av de 

sentrale postkolonialistiske tenkerne har teorier som kan være relevante for mine 

forskningsspørsmål. Ifølge Said (1978) bør litteratur sees i sammenheng med samfunnet:  
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Too often literature and culture are presumed to be politically, even historically innocent; it has 
regularly seemed otherwise to me, and certainly my study of Orientalism has convinced me (and I hope 
will convince my literary colleagues) that society and literary culture can only be understood and 
studied together (Said, 1978, s. 27). 

 

I kapittel 2.1 kommer jeg tilbake til hvordan postkolonial litteraturteori til en viss grad er 

aktuell som teoretisk tilnærming til forskningsspørsmålene. Nedenfor (kap. 1.3.2) redegjør 

jeg for romanenes sjanger og hva som kjennetegner denne. Jeg ser også blant annet på hva 

som kan ha vært forfatternes intensjon ved å la protagonistene skrive dagbok. 

 

1.3.2 Dagbokroman som sjanger 
Halim og Mariana er begge fortellere med intern synsvinkel eller fokaliseringsinstans, og de 

deltar dermed som hovedpersoner i hver sin roman (Andersen, Mose og Nordheim, 2012, s. 

52). Grunnet dagboksjangeren og bruk av personal forteller viskes forfatteren og den 

implisitte forfatteren i større grad ut – skillet mellom forfatter og forteller blir større. 

Fortelleren blir med andre ord veldig tilstedeværende i teksten, siden leseren enkelt kan se for 

seg at det er Mariana og/eller Halim som skriver disse ordene på sengekanten. Det at 

romanene skrives i dagbokform, gjør at leserne kommer inn på protagonistene på en spesiell 

måte – den som skriver er tydelig tilstede gjennom hele boka. I en dagbokroman skildres ofte 

trivielle hendelser, nettopp fordi det ofte er slike hendelser som utgjør størsteparten av et liv. 

Dagbokformen legger til rette for å uttrykke følelser, personlige opplevelser og tanker. På 

denne måten blir vi kjent med Mariana og Halim og det de tenker og gjør, samtidig som vi 

ser hverdagen deres og omgivelsene gjennom deres øyne. Både implisitt og eksplisitt skildres 

det som plager dem, og det som gjør dem glade. En dagbok ansees som et uformelt medium, 

som ikke er tiltenkt lesere. Dette gjør tekstene til fortrolige og virkelighetsnære. I dagboka 

kan Mariana bruke det vokabularet hun er vant til å benytte seg av i skole- og 

vennesammenheng, hvilket er et språk bestående av slangord, lånord og en syntaks og 

morfologi som bærer preg av at hun er vokst opp i et flerkulturelt miljø.  

Halim inkluderer sine tiltenkte lesere mer i dagbokskrivingen sin enn hva Mariana 

gjør. Han drømmer om at dagboka skal nå ut til verden en dag, han beklager seg hvis han 

ikke har skrevet på en stund, og han forklarer overfor "leseren" hvis noe er uklart: "Det har 

varit lite paus i skrivandet" (Khemiri, 2003, s. 218) og "Jag ligger i sängen och skriver detta" 

(Khemiri, 2003, s. 119). Han stiller også spørsmål som hovedsakelig er rettet mot ham selv, 

men som også involverer de tiltenkte leserne. Tidvis omtaler Halim seg selv i tredjeperson, 

nesten som han ønsker å variere teksten i dagboka sin og gjøre innholdet mer spennende. Det 
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kan også tolkes som at han ofte ser seg selv utenifra og er selvbevisst i sine handlinger. På en 

annen side kan det tenkes at han har et noe opphøyd selvbilde, og at han, ved å skrive om seg 

selv i tredjeperson, på en måte legitimerer en liten dose fiksjon i gjenfortellingen. Det er 

antakelig ikke tilfeldig at både Khemiri og Skaranger har valgt denne sjangeren. Det er et 

realistisk grep med tanke på alderen til protagonistene som skriver dagboka, samtidig som det 

legitimerer språkbruken. En av fordelene med å beskrive samfunnet fra en ungdoms 

utgangspunkt er at sinne, bitterhet og følelsesmessige utbrudd kan oppfattes som mer 

rettferdig og i og for seg legitimt. Hadde det vært en mer voksen karakter som brukte ord som 

"blatte" og "svarting", eller som opponerte mot det meste i form av vandalisme og sabotasje, 

ville det ikke vært like gjenkjennelig eller tilgivelig for leseren. En ung tenåring har ikke lært 

seg å kontrollere følelsene på samme måte som de fleste voksne etter hvert gjør, slik at de 

tilpasses samfunnets normer og regler, men snarere opponerer mot dem (Rantonen, 2013, s. 

147). 

Dagbokroman som sjanger gir muligheter for eksponering av intimsfæren siden den 

egentlig ikke skal leses av andre. Mariana forteller dagboka om sin første menstruasjon, og 

Halim nevner onani flere ganger. Med tanke på alderen til hovedpersonene er det kanskje mer 

realistisk at dette nevnes i en dagbokroman fremfor i en vanlig jeg-fortelling. "Bruk av 

dagbokselement i fiksjonsforteljinga skulle tene til å understreke det truverdige og realistiske 

ved framstillinga", skriver Grepstad (1997, s. 266). Her er et eksempel på realisme i og med 

at Halim blir avbrutt midt i skrivingen og må late som han er opptatt for å få faren til å forlate 

rommet igjen: 

 
Efter rasten jag gick och sen jag gick bara vidare och som vidare som jag skriver och skriver mest om 
och jag för jag måste se upptagen hej och (…) Ursäkta konstiga texten men nyss pappa kom 
indansande och störde (Khemiri, 2003, s. 129).  

 

Synligheten til personale fortellere kan variere, men siden både Alle utlendinger har lukka 

gardiner og Ett öga rött er sjangermessig tilknyttet dagbokromanen er også begge fortellerne 

i stor grad synlige i teksten. Dette kommer frem ved at de åpent tar stilling til det de 

formidler, ved å kommentere eller vurdere de ulike hendelsene de skriver om (Claudi, 2010, 

s. 63). Særlig Halim refererer til sin egen forteller- og skrivesituasjon. Tidvis henvender han 

seg også direkte til leseren: "Kanske du som läser texten bara tycker den är fett flummig (…) 

Jag skriver ärlig och om du hellre vill läsa falskhet du kan läsa annan text av 

töntsvennefilosof" (Khemiri, 2003, s. 80). 
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 I kapittel 4.2 kaller jeg Halim for en upålitelig forteller. Dette kan blant annet 

begrunnes ved at han representerer et verdisystem som strider mot det den samlede diskursen 

ønsker å formidle (Lothe, 1994, s. 36). Ett öga rött er ikke en anti-integreringsbok selv om 

protagonisten har et noe anspent forhold til integrering. 

 Alle utlendinger har lukka gardiner har antakelig som formål å skildre et kulturelt 

heterogent byrom på en realistisk, åpen og ærlig måte. Samtidig opptrer fortellerens familie 

lukket når de befinner seg i en vanskelig situasjon. I tillegg er Mariana, i likhet med Halim, 

opptatt av å peke på det stereotypiske ved ulike nasjonaliteter, som for å sette dem i bås, 

hvilket jeg kommer tilbake til i kapittel 4.3.1. En kan dermed foreslå at Mariana, som de aller 

fleste personale fortellere, heller ikke er en helt pålitelig forteller.   
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2 Teoretiske og metodiske tilnærminger 
 

De metodiske grepene i analysen og tolkningen av Alle utlendinger har lukka gardiner og Ett 

öga rött, vil bære preg av en eklektisk holdning. Det vil si at jeg bruker elementer fra ulike 

litteraturteoretiske metoder (Andersen, Mose og Nordheim, 2012, s. 21). På den ene siden 

står språket i fokus i denne analysen, og i større eller mindre grad ansees den litterære teksten 

som et estetisk objekt. Både den angloamerikanske nykritikken, den tsjekkiske 

strukturalismen, den fransk-amerikanske post-strukturalismen og dekonstruksjonen har 

arbeidet etter denne metoden. Disse retningene utgjør det som ofte er blitt kalt den språklige 

eller lingvistiske vendingen i litteraturvitenskapen (Andersen, Mose og Nordheim, 2012, s. 

20). Metoden jeg benytter meg av i arbeidet med oppgaven er nærlesing og tekstanalyse av 

romanene Alle utlendinger har lukka gardiner og Ett öga rött. Nærlesing ble innført i 

nykritikken og Claudi (2013) definerer den slik: 

 
Nærlesingen innebærer først et grundig tekststudium og en nøy kartlegging av tekstens mønstre av 
spenninger, motsetninger, paradokser og ironier. Disse innbyrdes motsetningene syntetiseres eller 
sammenfattes deretter til en ordnet helhet, som et enhetlig uttrykk for en overordnet tanke, idé eller 
erfaring (Claudi, 2013, s. 63–64). 
 

I tillegg til å studere teksten nøye vil jeg også se den i lys av den sosiale og historiske 

konteksten samt samfunnsforholdenes og kulturens påvirkning på disse to bøkene (jf. Said, 

1978) og hvordan dette – gjennom blant annet språkformen – gjenspeiles i tematikk samt 

miljø- og personskildringer.  

 

2.1 Kulturell og lingvistisk hybriditet 
I sitatet av Said (1978) i kapittel 1.3 løfter han frem at det ofte antas at litterære tekster er 

historisk og politisk "uskyldige", men at litteraturen, ifølge ham, bør sees i sammenheng med 

samfunnet. Selv om Alle utlendinger har lukka gardiner og Ett öga rött etter mitt syn ikke 

bør analyseres i et postkolonialistisk perspektiv, er det ikke dermed sagt at de er politisk og 

historisk "uskyldige." Protagonisten Halim er av oppfatningen at det er "dem mot oss", eller 

rettere sagt "dem mot ham" (jf. Said, 1978), bare at her er forholdet noe snudd på hodet i 

forhold til den typiske fremstillingen med Vesten som den overlegne – i Ett öga rött anser 

Halim seg selv og sin kultur som overlegen overfor "de andre." For Said var det nettopp 

forholdet mellom Vestens kristne og Midtøstens arabiske kultur som sto i fokus, slik det også 
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er for Khemiris protagonist i Ett öga rött. Med andre ord kan en si at det dermed finnes snev 

av orientalistiske eller postkolonialistiske drag i denne romanen. Halim fremstilles nesten 

som en orientalist i begynnelsen av romanen. Forfatteren presenterer en forteller som både 

overdriver og (bevisst?) misforstår sitt syn på integrering. (Mis)forholdet mellom Østen og 

Vesten synes å bli noe "overdramatisert" gjennom Halims upålitelige fortellerstemme. 

"Khemiri seems to have deliberately created a fanatic, racist, and chauvinist discourse for his 

teenage narrator Halim, a discourse with juvenile exaggeration designed to be read 

ironically" (Rantonen, 2013, s. 146).  

Det er for øvrig en intertekstuell referanse til nettopp Saids Orientalism i Ett öga rött 

– kanskje et intendert hint fra forfatterens side om at denne boka spiller en rolle for romanen, 

eller at den ikke gjør det: "Pappa öppnade Kerstins paket först och inuti det låg en bok av en 

kille som hette Edward. Men tydligen han var ändå arab för etternamnet var Said. Pappa 

spelade glad fast man såg egentligen han hadde hoppats på något roligare" (Khemiri, 2003, s. 

74).  

Når det gjelder Skaranger, er ikke motivet "oss mot dem" like tydelig, men det skilles 

likevel mellom "poteter" og "utlendinger". Som sitatet ovenfor (kap. 1.3.1) viser, regner alle i 

Marianas klasse seg for norske, samtidig som nesten alle i tillegg anser seg som utlendinger. 

Likevel kan det være at språket i Alle utlendinger har lukka gardiner, på samme måte som 

Halims språk, symboliserer en identitetsmarkør som viser sin avstand fra "de andre" (se kap. 

3). Språkformen til Mariana har en geografisk tilknytning, i dette tilfellet til Oslo øst. Det at 

hun velger å bruke denne stilen, kan vitne om at hun ønsker å identifisere seg med dette 

området fremfor for eksempel andre siden av byen.  

Bhabha (1994) er også en sentral teoretiker innenfor postkolonial litteraturteori, og 

hans teorier og begreper har antakelig større relevans for protagonistene i Ett öga rött og Alle 

utlendinger har lukka gardiner enn hva Saids teorier har. Begrepene "kolonimakt" og "de 

koloniserte" brukes riktignok, men perspektivet er noe bredere – de imperialistiske 

maktforholdstermene viskes noe ut i Bhabhas teorier. Han "poengterer at kolonialismen 

resulterer i mer komplekse identiteter enn bare kolonist eller kolonisert", som Claudi 

oppsummerer det (2013, s. 203). Bhabha representerer et skifte i den postkoloniale 

litteraturteorien – et skifte som oppstod på 1990-tallet, og som dreier seg mer om det å 

utfordre forestillingene om satte kulturer og identiteter, fremfor å opprettholde den nasjonale 

litterære tradisjonen som angivelig står i opposisjon til den vestlige imperialistkulturen 

(Claudi, 2013, s. 199). For Bhabha dreier det seg om det som foregår mellom to kulturer. 

Bhabha kaller dette for "the in-between" – de mellomformene som oppstår i det kulturelle 
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møtet mellom to kulturer. Ofte omtales disse som "kolonimakten" og "de koloniserte", men 

kan også tolkes som to ulike kulturer (Bhabha, 1994). For eksempel kan det gjenspeile det 

forholdet som er mer vanlig i dagens samfunn, nettopp mellom innvandrere og, i dette 

tilfellet, såkalte etniske svensker eller nordmenn. Bhabha mener at det ikke finnes noe tydelig 

skille mellom disse to gruppene. Claudi sammenfatter dette slik: "… den koloniale diskursen 

kan ikke, slik Said hevder, fungere uavhengig og upåvirket av den koloniserte kulturen. Den 

kolonialistiske og imperialistiske virksomheten utydeliggjør det absolutte skillet mellom 

kolonist og kolonisert" (2013, s. 198). Dette resulterer i en ambivalens – altså en usikkerhet 

på egen kulturell identitet og tilhørighet, og det hos begge grupper, hvilket resulterer i 

hybriditet. Med det mener Bhabha et kulturelt uttrykk som rommer elementer fra begge 

grupper: "…it is not a third term that resolves the tension between two cultures, or the two 

scenes of the book, in a dialectical play of ‘recognition’" (Bhabha, 1985, s. 156), men det er 

en blandingsform. Bhabha mener at hybridformene viser at forskjellene mellom kolonist og 

kolonisert er skapt, og at disse konstruksjonene som danner forestillingen om en forskjell 

samt rettferdiggjøring av denne, også kun er konstruert. “To see the cultural not as the source 

of conflict – different cultures – but as the effect of discriminatory practices – the production 

of cultural differentiation as signs of authority" (Bhabha, 1985, s. 156). Det er nettopp i dette 

skillet mellom kolonist og kolonisert at det subversive i ambivalensen og hybriditeten ligger, 

og nettopp dette gjør at den overlegnes maktposisjon svekkes, ifølge Claudi (2013, s. 200). 

Dette aspektet tar Bhabha også opp i kapittelet "of Mimicry and Man: The 

ambivalence of colonial discourse" (1994). Claudi (2013) oppsummerer at Bhabha i denne 

teksten hevder at "motstand mot koloniregimet ikke bare kan øves ved at de koloniserte 

klarest mulig tar avstand fra kolonimakten, men også gjennom mimicry, det vil si 

etterligning" (2013, s. 201). Også her kan vi trekke paralleller mellom Ett öga rött og 

Bhabha. Halim benytter seg stort sett av den tradisjonelle avstand-metoden: Han setter seg i 

full opposisjon til "kolonimakten", altså Sverige i dette tilfellet, som vel å merke ikke ønsker 

å kolonisere noen, men i politiske styringsdokumenter, fremhever integrering. Halims far kan 

være et eksempel på "the mimic man" – han ønsker å etterligne "kolonimakten" uten noen 

baktanker om å destabilisere den, men rett og slett fordi han innser fordelene med å spille på 

samme lag. I de få tilfellene Halim tyr til mimicry-metoden, er dette med fullt overlegg: 

"Eftersom jag vet hur dom tänker jag använde töntigaste svenneton" (Khemiri, 2003, s. 165) 

og "Framme vid kassan jag kände segerlukt. Fittbruden blev förvånad och vakten visste inte 

vad han skulle göra med sig själv när jag sa med överlägsen svenneton: "I paket, tack"" 

(Khemiri, 2003, s. 69). Källström oppsummerer Halims strategiske bytter mellom språklige 
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registre slik: "Halim has considerable linguistic resources at his disposal and makes use of 

them skillfully" (2010, s. 151). 

Vi skal gå tilbake til Bhabhas hybriditet-begrep – for det er nettopp det vi ser i begge 

romanene som denne oppgaven tar for deg. Begge hovedpersonene – Mariana og Halim – 

fremstilles som "hybride" romanfigurer. Mariana er både norsk og chilensk, men først og 

fremst er hun fra Romsås. Halim er på mange måter svensk, men ønsker å være marokkansk, 

eller arabisk. Han bor midt i Stockholm – i et "finere og hvitere" strøk, men føler han hører 

hjemme i drabantbyen Skärholmen utenfor byen. "Hybridity that deconstructs cultural 

dichotomies of insider/outsider has been defined as the third element produced by the 

interaction of cultures", skriver Rantonen (2013, s. 148) og presiserer dermed at hybriditet 

handler om mer enn bare insider/outsider-perspektivet ved kulturmøter. Bhabha (1994) 

motsier Saids (1978) forestillinger om at kolonialisme er noe som hører fortiden til, og mener 

at dette fortsatt preger nåtiden og fremtiden. "… we must not merely change the narratives of 

our histories, but transform our sense of what it means to live, to be, in other times and 

different spaces, both human and historical" (Bhabha, 1994, s. 256). Med sine interkulturelle 

dialoger og ytringer viser både Ett öga rött og Alle utlendinger har lukka gardiner oss 

hvordan det er å leve mellom kulturer, som hybrider i et lingvistisk og kulturelt "third space", 

som Bhabha kaller det: 

 
It is significant that the productive capacities of this Third Space have a colonial or postcolonial 
provenance. For a willingness to descend into that alien territory…may reveal that the theoretical 
recognition of the split-space of enunciation may open the way to conceptualizing an international 
culture, based not on the exoticism of multiculturalism or the diversity of cultures, but on the 
inscription and articulation of culture’s hybridity (…) we should remember that it is the ’inter’ – the 
cutting edge of translation and negotiation, the in-between space – that carries the burden of the 
meaning of culture. It makes it possible to begin envisaging national, anti-nationalist histories of the 
’people’. And by exploring this Third Space, we may elude the politics of polarity and emerge as the 
others of our selves. (Bhabha, 1994, s. 38–39) 

 

Moss (2006) mener at hybriditet stammer fra et bevisst valg av kulturell interaksjon (referert i 

Rantonen, 2013, s. 147). Rantonen (2013) refererer til Bakhtin (1981), som også har drøftet 

hvorvidt hybriditet kan ansees som et bevisst valg eller ikke, og har konkludert med å dele 

hybriditet inn i to kategorier: Ubevisst organisk hybriditet og bevisst intensjonell hybriditet. 

Førstnevnte beskrives som en prosess "of unreflective borrowings, mimetic appropriations 

and exchanges…[that] describes the usual mixing of various "languages" co-existing within 

the boundaries of a single dialect, a single national language, a single group of different 

branches" (Rantonen, 2013, s. 148). En ubevisst blanding av språk kan oppstå når mennesker 
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med to eller flere språk møtes. Den andre retningen, ifølge Bakhtin – intensjonell 

hybridisering – oppstår når flere stemmer opptrer i en og samme ytring og gir ulike meninger: 
 
Vi kalder en ytring for en hybrid konstruktion, når den ifølge sine grammatiske (syntaktiske) og 
kompositionelle markører tilhører en talende person, men i virkeligheden blander to ytringer, to 
talemanerer, to stile, to "sprog", to meningsmæssige og værdimæssige horisonter. Mellem disse 
ytringer, stile, sprog, horisonter findes der ingen formel – kompositionel eller syntaktisk – grænse; 
differentieringen af stemmer og sprog sker inden for rammerne af én syntaktisk helhed, undertiden 
inden for rammerne af en enkelt sætning, undertiden tilhører endog et og samme ord samtidig to sprog, 
to horisonter, som krydser hinanden i den hybride konstruktion, og får, følgelig, to forskelligsprogede 
meninger, to accenter… Den hybride konstruktion har kolossal betydning for romanens stil. (Bakhtin, 
2003, s. 109) 
 

Dette kan vi finne igjen både hos Skaranger og Khemiri. De har bevisst latt Halim og 

Mariana gjøre litt om på idiomatiske uttrykk slik at disse blir deres egne uten at de fullstendig 

mister sin originale mening. Gjennom retoriske grep fra forfatterne formidles et komisk og 

tvetydig uttrykk som kan si noe om hva språket deres betyr for protagonistene – nemlig det at 

de ikke vil bruke uttrykkene korrekt, nettopp fordi dette er deres måte å uttrykke det på – en 

uttrykksform som sier noe om hvem de er. Eksempler på slike lingvistiske hybride 

konstruksjoner kan være "Han (…) säger jag snart borde hitta bättringsvägen" (Khemiri, 

2003, s. 196) og "… for Matias bare maser hele tiden og i hodet mitt glasset snart renner 

over" (Skaranger, 2015, s. 26). De idiomatiske uttrykkene som her er snudd litt på hodet, ville 

på "standardsvensk" og norsk bokmål sett omtrent slik ut: ’Han säger jag snart är på 

betringsvägen’ og ’Masingen til Matias var dråpen som fikk begeret til å renne over.’ Slik jeg 

tolker det, er disse "nye" uttrykkene en følge av at brukerne av denne språkstilen omgir seg 

med mange ulike språk, og dermed blir de faste uttrykkene på det språket de har til felles – i 

dette tilfellet svensk og norsk – rekonstruert. Det å "finne bedringsveien" er et godt bilde på 

at en snart er frisk, og ordet "veien" blir røsket ut av sin kontekstualiserte form og vi ser 

uttrykket med nye øyne, hver bestanddel av uttrykket blir mer synlig for leseren. Dette takket 

være de ulike impulsene språkbrukere i kulturelt og språklig heterogene byrom får. 

Begge bøkene – Alle utlendinger har lukka gardiner og Ett öga rött – er 

ungdomsromaner, og den forskningen som har vært gjort om språklig praksis i flerkulturelle 

bymiljøer – men også annen sosiolingvistisk forskning – har konsentrert seg nettopp om 

ungdommer. 
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2.2 Ungdom og språk i flerspråklige byrom 
Helt siden 1960-tallet har det innen sosiolingvistikken vært tradisjon for å sette søkelyset 

hovedsakelig på ungdommer i forbindelse med språkforskning. Dette fordi det er denne 

generasjonen som er mest interessant med tanke på språklig endring. Hårstad og Opsahl 

(2013) henviser til den amerikanske sosiolingvisten William Labovs "tilsynelatende tid"-

konsept som dreier seg om at "språklig endring kunne studeres synkront, det vil si på ett og 

samme tidspunkt, ved at man sammenliknet ulike aldersgrupper eller generasjoner innenfor 

samme språksamfunn" (Hårstad og Opsahl, 2013, s. 27). Dersom funnene tilsa at 

ungdommen snakket annerledes enn foreldrene sine, kunne man anta at en språklig endring i 

dette samfunnet var forestående. Hvorvidt det finnes andre aldersgrupper som også benytter 

seg av en såkalt multetnolektisk talestil, er usikkert, siden det hovedsakelig er forsket på 

ungdomssegmentet. Uansett er det kanskje ikke så overraskende at det hovedsakelig er 

ungdommer som benytter seg av multietnolektisk talestil. Ungdommer tilpasser seg raskt, og 

er, ikke minst, ute både etter å differensiere seg fra en angivelig voksenverden og 

barneverden på den ene siden og samtidig passe inn i en inngruppe – det å være homogene – 

på den andre.  

Når vi er inne på dette skal det nevnes at flere språkforskere, som Kotsinas og Quist, 

kategoriserer bruk av "Rinkebysvenskan" (Kotsinas, 1988) eller "multietnolekt" (Quist, 

2000a) først og fremst som et inngruppe-fenomen. Ved å ta i bruk en multietnolektisk talestil 

signaliserer man noe om hvem man er og hvor man er fra. Det skal også nevnes at Labovs 

"tilsynelatende tid"-tese er blitt kritisert (Hårstad og Opsahl, 2013, s. 27). Fenomenet 

aldersavhengig variasjon eller livsfaseendring kan vise at morgendagens språkbrukere ikke 

alltid representerer hvordan morgendagens språk kommer til å se ut (Hårstad og Opsahl, 

2013, s. 27). Dette henger også sammen med at språk ofte ansees som et stiltrekk som kan si 

noe om hvem man er og hva man står for, på lik linje med klesstil, musikksmak og lignende 

(Hårstad og Opsahl, 2013, s. 38). Det er antakelig generelt mer viktig for ungdom å passe inn 

og å markere seg og sine identiteter, enn hva det er for de fleste voksne. Studier utført i både 

Sverige og Norge viser at brukere av multietnolektisk talestil er i stand til å veksle mellom 

denne talestilen og henholdsvis standardsvensk og sørøstnorsk (Ganuza, 2008; Opsahl og 

Nistov 2010), hvilket også bekrefter viktigheten av gruppetilhørighet i forbindelse med 

språkbruk. Svendsen (f.eks Svendsen og Røyneland, 2008) har lagt ned mye arbeid på dette 

feltet og drøfter hvorvidt bruk av multietnolektisk talestil er en "act of identity" som Le Page 

og Tabouret-Keller (1985) kaller det. En multietnolektisk talestil kan altså ses på som en 
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"kode" som brukerne aktivt velger å benytte seg av, selv om de ikke må. Det at de velger å 

bruke denne talestilen, er ofte motivert av dens symbolske verdi på det lingvistiske marked 

(Auer, 2007; Bourdieu, 1991). En språkstil kan ha høy lingvistisk verdi på ett marked, men 

lav på et annet. 

Nye måter å snakke norsk og svensk på har vokst frem i de flerspråklige, 

multikulturelle bymiljøene (Opsahl, 2009, s. 12). Dette var tilfellet allerede da UPUS/Oslo-

prosjektet startet i Norge i 2006. Før UPUS/Oslo-prosjektet dreide det som frem til da hadde 

blitt skrevet om ungdommers måte å snakke på i flerkulturelle bymiljøer, i all hovedsak om 

det leksikalske (Freywald, Cornips, Opsahl, Nistov, 2015, s. 72). Termen "kebabnorsk" 

oppstod, som nevnt ovenfor, først og fremst som ren oversettelse fra det svenske 

"kebabsvenska", blant annet tatt i bruk av en hovedfagsstudent (Aasheim, 1995), som brukte 

begrepet til å beskrive den språklige praksisen blant "byvankere" på kjøpesenteret Oslo City 

(Svendsen, 2014). Noen år etter ble det utført en studie på leksikalske lånord fra 

immigrantspråk (Drange, 2002) og tre år etter ble Kebabnorsk ordbok utgitt (Østby 2005). 

Denne ordboka utga han etter at han hadde arbeidet med oversettelsen av Ett öga rött. 

Funnene i UPUS/Oslo-prosjektet viste at den formen for norsk som ble talt blant 

ungdom i urbane, flerkulturelle strøk i Oslo, hadde flere karakteristikker. I tillegg til særegne 

kjennetegn på det leksikalske plan, fant de også trekk på det fonologiske, morfologiske og 

syntaktiske plan. Det er "literally a question of more than words" (Opsahl og Nistov, 2010, s. 

49). 

Viktigst av alt så viste studiene fra UPUS/Oslo-prosjektet at den multietnolektiske 

talestilen ikke er forbeholdt ungdom med innvandrerbakgrunn, og at brukerne av denne 

talestilen er fullt kapable til å veksle mellom multietnolektisk stil og et mer standardnært 

norsk talemål (Freywald et al., 2015, s. 73).  

I Sverige startet studien av talestilen i urbane, multikulturelle områder noe tidligere 

enn i Norge. Grunnen til dette, er blant annet forskjellen i migrasjonsmønsteret: Allerede på 

1960-tallet merket Sverige den økende migrasjonen etter andre verdenskrig, mens i Norge var 

det først fra 1970-tallet og utover at vi hadde en liten prosentandel immigranter å snakke om 

(2,6 prosent i 1986). I 2009, 23 år senere, var andelen steget til 11 prosent, hvorav 26 prosent 

av denne andelen var bosatt i Oslo. Dette er en av grunnene til at det først etter 1995 er en 

økning i studier utført på dette forskningsområdet. Tidligere nevnte Kotsinas redegjorde for 

talestilen i forstaden Rinkeby utenfor Stockholm allerede på midten av 1980-tallet. Hun la 

merke til at setningsstrukturen ofte ikke samsvarte med V2-regelen; når et annet ledd 

kommer foran subjektet og verbalet i deklarative setninger (Opsahl, 2009, s. 117, se kap. 3). I 
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2002 ble SUF-prosjektet (Språk og språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga 

storstadsmiljöer) utført i Malmö, Göteborg og Stockholm (Boyd, 2010) Formålet var å 

beskrive, sammenligne og analysere talestilen til ungdom i byenes multietniske områder. 

Heller ikke i dette prosjektet kunne man finne noen sammenheng mellom den 

multietnolektiske talestilen og brukernes språklige bakgrunn.  

 

2.3 Identitet(er) 
Den tyske psykologen Erik H. Erikson ansees som mannen bak den moderne betydningen av 

begrepet identitet – i alle fall innen en sosialpsykologisk identitetsoppfatning (Quist, 2000b, 

s. 26). Erikson (1968) skriver at identitet er et uttrykk som er så dagligdags og veletablert, så 

det nesten føles pedantisk å forsøke å definere det, men ender opp med å sammenfatte det 

slik: "…vi har at gøre med en proces, som er lokaliseret i individets inderste, men samtidig i 

centrum af dets gruppes kultur, en proces, som rent faktisk etablerer disse to identiteters 

identitet" (Erikson, 1968, s. 20). Identitetsdannelsen foregår altså både i samfunnet individet 

lever i og inne i det enkelte individet. Disse to prosessene påvirker hverandre i et dynamisk 

og dialektisk forhold som til sammen danner et samlet individ (Quist, 2000b, s. 26).  

Erikson (1968) skriver videre at det er noen minimumskrav som skal til for å få grep 

om identitetens kompleksitet. Blant annet nevnes refleksjon og iakttagelse, og at individet 

"bedømmer sig selv i lyset af det, han oplever som andres bedømmelse af ham" (1968, s. 21). 

Et viktig aspekt ved identiteter er den normative identitetskrisen, som Erikson mener de aller 

fleste gjennomgår i ungdomsårene, jamfør modellen som i dag kalles Eriksons psykososiale 

stadier. Han mener også at det er mye som spiller inn på identitetsdannelsen til et individ; 

"det psykologiske og det sociale, det udviklingsmæssige og det historiske" (1968, s. 21). I 

ungdommers søkning etter egen identitet vil de ta på seg roller, bevisste "attituder" eller 

"ambisiøse ydre positurer", og begrep som rolleforvirring er nevnt i forbindelse med denne 

identitetskrisen. Erikson understreker at identitet ikke er "noget «etableret», aldri noget, man 

kommer «i besiddelse af» i form af en slags personlighedens rustning, aldrig noget statisk og 

uforanderligt" (1968, s. 22). Dette er en kort sammenfatning av det Erikson mener identitet 

innebærer. Noen fast definisjon finnes ikke, men rent etymologisk stammer ordet fra 

nylatinske identias, som stammer fra latinske idem, hvilket betyr "det samme", altså identisk. 

Ifølge Quist (2000b) er det slik ordet ble brukt tidligere. Hun refererer til Fink (1994) som 

sier at "Det er først, da identitet gøres til et spørgsmål om identitetsdannelse, at ordet egentlig 

bliver en del af dagligsproget, og det skete altså først i 50’erne" (Quist, 2000b, s. 25). 
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Både rolleforvirring og en form for identitetskrise kan være gjeldene for begge 

protagonistene i romanene denne oppgaven tar for seg. Mariana og Halim er begge midt i 

Eriksons identitetskrisegullalder – nemlig ungdomstiden, og de har begge familieforhold som 

gjør at de kanskje reflekterer mer over sin plass i alt dette. Identitetskrisen er nok mer synlig 

hos Halim enn hos Mariana, hvilket jeg ser på i kapittel 4.1 og 4.2.  

Bucholtz og Hall (2005) har en mer sosiokulturell lingvistisk tilnærming til 

identitetsdannelse enn Eriksons psykologiske definisjon og definerer identitet som "the social 

positioning of self and other" (s. 285). De belyser hvordan identitet(er) påvirkes av 

interaksjon og mener at en stor del av identitetsdannelsen skjer gjennom sosiale interaksjoner, 

særlig gjennom språket. Mens Erikson trekker frem refleksjon og iakttakelse, påpeker 

Bucholtz og Hall at den eneste måten å få testet ut slike selvoppfattelser på, er i interaksjon 

med andre. "Hence, accounts that locate the identity inside the mind may discount the social 

ground on which identity is built, maintained, and altered" (2005, s. 587). De mener videre at 

"Identity is best viewed as the emergent product rather than the pre-existing source of 

linguistic and other semiotic practices and therefore as fundamentally a social and cultural 

phenomenon" (2005, s. 288). 

Den cubanske sosiologen Rumbaut (1991) lanserte begrepet "the 1.5 generation" om 

den gruppen (ungdommer) som faller mellom første- og andregenerasjonsinnvandrere. Han 

sier at disse innvandrerungdommene må håndtere to identitetskriser samtidig: 

 
These refugee youth must cope with two crisis-producing identity-defining transitions: (1) adolescence 
and the task of managing the transition from childhood to adulthood, and (2) acculturation and the task 
of managing the transition from one sociocultural environment to another (Rumbaut, 1991, s. 61). 
 

Rumbaut mener videre at førstegenerasjonsinnvandrere, altså ofte foreldrene til 1.5-

generasjonen, kun strever med å tilpasse seg sitt nye miljø, mens 

andregenerasjonsinnvandrere, som er født i for eksempel Norge, kun trenger å streve med 

ungdomskrisen. Denne in-between-gruppen, 1.5-generasjonen, "… are marginal to both the 

old and the new worlds, and are fully part of neither of them" (Rumbaut, 1991, s. 61). Jeg 

minner om at både Mariana og Halim er født og oppvokst i henholdsvis Norge og Sverige, 

men likevel kan det sies at de begge tilhører 1.5-generasjonen, grunnet deres tilhørighet til 

flere kulturer. Disse identitetsskapende prosessene som Rumbaut nevner samsvarer godt med 

Eriksons teorier om ungdom og identitetskriser, samtidig som de også understreker 

viktigheten av å passe inn i et miljø, jamfør Bucholtz og Halls syn på identitet som et sosialt 

fenomen.	  
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3 Språklig form i Alle utlendinger har lukka 
gardiner og Ett öga rött 

 

Som nevnt innledningsvis er den språklige formen i Alle utlendinger har lukka gardiner og 

Ett öga rött ett av de aspektene som media og andre særlig har fremhevet (Atekst Retriever, 

2016; Källström 2010) som et virkemiddel Skaranger og Khemiri har anvendt for å gjøre 

beskrivelsene av protagonistene og det språklig og kulturelt mangfoldige miljøet de har vokst 

opp som mer "autentisk." I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for den språklige formen i 

romanene, og i hvilken grad den språklige formen kan karakteriseres som "autentisk" eller 

"representativ" for ungdommer i flerspråklige bymiljøer (jf. forskningsspørsmål 1a og 1b). 

Dette vil jeg diskutere ved å se de språklige trekkene i lys av den forskningen som er gjort på 

feltet omhandlende språklig praksis i flerkulturelle bymiljøer i Skandinavia. Et trekk som er 

gjennomgående i begge romanene er manglende inversjon, eller brudd på V2-regelen. Dette 

tar jeg for meg i det neste avsnittet nedenfor.  

 

3.1 Brudd på V2-regelen og andre syntaktiske trekk 
I begge romanene ser vi at brudd på V2-regelen er hyppig brukt: "Fremdeles det var håp at 

skulle jeg rekke den" (Skaranger, 2015, s. 12); "I dag det var sista sommarlovsdagen" 

(Khemiri, 2003, s. 9). I de fleste germanske språk er inversjon gjeldende (ikke lenger i 

engelsk), hvilket betyr at det finitte verbalet kommer på andreplass i deklarative helsetninger 

(Opsahl, 2009, s. 117). Når et annet ledd (X) enn subjektet (S) står på første plass i ytringen, 

kommer dermed subjektet etter verbalet (V). I Alle utlendinger har lukka gardiner, er den 

manglende inversjonen nesten helt konsekvent, med unntak av noen få setninger. Det kan 

være opptil flere ledd foran verbalet i noen setninger: "Wollah det nesten var sykeste 

slåsskampen på skolen" (Skaranger, 2015, s. 30); "I årets minnestund det også skjedde noe 

spessielt" (Skaranger, 2015, s. 29). I Ett öga rött er det ikke fullt så konsekvent som i 

Skarangers roman. Her ser vi at Halims tankespinn alltid gjengis på hans "eget" konstruerte 

språk, mens dialoger og gjengivelse av andres utsagn har inversjon: "Från hallen det hördes 

frasande och fnittrande och hes tjejröst som sa: "Hoppas vi inte är för tidiga"" (Khemiri, 

2003, s. 72). 

Når det gjelder forskningen, har den funnet at brudd på V2-regelen er gjennomgående 

i multietnolektisk talestil, både i Norge og i Sverige (Freywald mfl., 2015; Ganuza, 2008; 
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Opsahl og Nistov 2010; Svendsen og Røyneland, 2008). I informantenes ytringer hentet fra 

talekorpuset til UPUS/Oslo-prosjektet, kan en se at inversjon ikke er gjennomført i 

deklarative setninger når det kommer et annet ledd i forfeltet (XSV) – ofte dreier dette seg 

om tids- eller stedsadverbialer (Opsahl og Nistov, 2010, s. 54). Setningenes mening er 

fremdeles forståelig selv om syntaksen ikke oppfyller kravene i V2-regelen. 

I tillegg til manglende inversjon er utelatelse av ord også et syntaktisk trekk som vi 

finner i begge bøkene. Dette gjelder ofte småord som preposisjoner eller artikler, men også at  

artikler i substantivfraser utelates: "Curre stod längre bort og gömde joksostore kroppen 

bakom liten björk" (Khemiri, 2003, s.47) og "Når jeg spørret, pappa viste største gliset" 

(Skaranger, 2015, s. 19). I tillegg til utelatelse av artikler og preposisjoner, hender det også at 

andre preposisjoner enn de konvensjonelle er brukt: "… derfor jeg nå sitter i rommet mitt" 

(Skaranger, 2015, s. 9) er et eksempel på dette, mens i følgende setning ser vi at en 

obligatorisk preposisjon er utelatt: "Och kanske första gången jag snackade Dalanda jag 

kände också lite så" (Khemiri, 2003, s. 11). Her skulle man ut ifra standardsvensk ha 

forventet: "snackade med." Forskningen fokuserer hovedsakelig på den manglende 

inversjonen som syntaktisk trekk ved multietnolektisk stil, og jeg kan ikke finne noe som 

underbygger manglende ord som et typisk trekk for denne talestilen. 	  

 

3.2 Morfologiske, leksikalske og diskursive trekk 
I begge romanene finner vi eksempler på morfologiske forenklinger i språkstilen til de to 

protagonistene. I det følgende eksemplet snakkes det om én bestemt fjernkontroll, men den 

omtales som ubestemt: "Det är dårlig kvalitet när fjärrkontroll inte håller för liten flygtur från 

andra våningen" (Khemiri, 2003, s. 43). Det samme ser vi i denne setningen: "Sen han ba mig 

skriva text på pappskylt" (Khemiri, 2003, s. 9). Akkurat denne typen forenklinger finnes det 

mange av i Ett öga rött, mens hos Skaranger er det andre trekk som går igjen. Blant annet 

brukes objektsformen av tredjepersons pronomen i stedet for subjektsformen (hun/henne og 

de/dem) og vise versa: "… alle vet henne var på frisøren på senteret som koster 150 kroner 

og henne ikke tør si, stakkars hun." (Skaranger, 2015, s. 33); "mamma lukket døra bak de" 

(skaranger, 2015, s. 49). I tillegg bøyes mange sterke verb svakt i preteritumsform: "… 

etterpå han kom bort til meg ved Joker og gidde meg klemmer" (Skaranger, 2015, s.41); 

"… pappa kasta sekken tilbake, men heldigvis ikke den treffet Matias" (Skaranger, 2015, s. 

13). Morfologiske forenklinger finner vi også i UPUS/Oslo-materialet; "the use of 

definiteness may be simplified" (Aarsæther 2010, s. 112). Med andre ord kan en si at Halims 
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språkform, hvor han ofte omtaler bestemte objekter i ubestemt form, kan ligne trekk som 

også er sporet blant ungdom med multietnolektisk talestil. Når det gjelder Skarangers 

forenklinger av verbbøying og bruk av de/hun i objektsform kan de snarere sies å 

representere allmenne språkendringsprosesser enn en multietnolektisk talestil (Svendsen, 

2015b).  

Grammatisk kjønn er vanskelig å lære seg uansett hvilket språk det er snakk om (Ellis 

1994). Med unntak av noen biologisk bestemte substantiv, finnes det ingen regel for hvilke 

ord som for eksempel er hankjønnsord (Nergård, 2008, s. 102). Dette ser vi ikke så mye hos 

Khemiri, men Skaranger har tidvis en tendens til å benytte hankjønn der det egentlig skulle 

vært intetkjønn og omvendt: "jeg kommer til å ta hoden din i bløtkaka" (Skaranger, 2015, s. 

13); "… hvis jeg tegner et strekmann så er det Muhammed da?" (Skaranger, 2015, s. 30). 

UPUS/Oslo-materialet viste at det var færre av informantene som brukte feminin ubestemt 

artikkel enn det som er antydet å være en vanlig fordeling i norsk bokmål. Videre er det 

eksempler på at maskulinum overtar for nøytrumsformer (Hårstad og Opsahl, 2013, s. 122).  

I tillegg til morfologiske forenklinger, finner vi morfologiske "forvanskninger", om vi 

kan kalle det det. Begge forfatterne har gitt sine protagonister en forkjærlighet for 

superlativsformen av adjektiv der standardsvensk og bokmål har positiv eller komparativ: "… 

ringen ble oppløst i løseste lufta" (Skaranger, 2015, s. 30) "… det går som kallaste kår i 

ryggen" (Khemiri, 2003, s. 11). Hvorvidt denne bruken av superlativer er et typisk trekk for 

multietnolektisk talestil eller "ungdomsspråk" i sin alminnelighet er usikkert, men det er 

påfallende at både Khemiri og Skaranger benytter seg av det i så stor grad. Hårstad og Opsahl 

påpeker at dramatiserende effekter er karakteriserende for samtalestilen til ungdommer 

(2013, s. 31), hvilket kan samsvare med det jeg hevder i kapittel 3.4, hvor jeg ser på hvordan 

disse superlativene kan fungere som en forsterkende effekt. 

I begge bøkene finner vi eksempler på at forfatterne har latt protagonistene leke med 

sitt språks faste uttrykk: "… jeg nesten ville rope Chuka er redd for bikkjer, men tanken jeg 

lot ligge i hodet" (Skaranger, 2015, s. 16); "Om sen Marit bjussar andra killar från hennes 

chipspåse det kan bli sista kistspiken" (Khemiri, 2003, s. 122); "några mellanstadielärare 

dissade schemaläggaren och sa hon måste tappats bakom vagnen." (Khemiri, 2003, s. 163); 

"Ingenting kommer käppa hjulet på kampen" (Khemiri, 2003, s. 141). Her ser vi at Khemiri 

og Skaranger viser at Halim og Mariana antakelig forstår uttrykkene, men at de har gjort dem 

mer til "sine egne." I tillegg til at Khemiri lar Halim forandre disse faste uttrykkene, tillegger 

han ham også en kreativitet når det gjelder nye ord. Sammensetningen av ordene er ikke 

"feil", men ny. Eksempler på dette er kindvärme, svennefittor, glansläppar, fittbruden og 
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revolutionsblatte.Ved å omformulere idiomatiske uttrykk, og lage nye sammensatte ord, gjør 

forfatteren leseren oppmerksom på disse ellers "usynlige" språklige vendingene. På denne 

måten møter leseren disse uttrykkene som for første gang – uttrykkene blir gjenoppdaget og 

sett med nye øyne, grunnet en ørliten ny vri. Disse faste uttrykkene – idiomer – er ordgrupper 

som til sammen har en betydning som er ganske fjern fra betydningen som enkeltordene har 

hver for seg (Golden 1998, s. 23). Ofte er de idiomatiske uttrykkene metaforer, altså at 

uttrykket eller frasen har en endret mening. Så vidt det er meg bekjent er det ikke kartlagt i 

forskningen om endring av idiomer er et typisk trekk ved multietnolektisk talestil. Det er 

kanskje også lettere å oppdage disse trekkene i skriftlige tekster fremfor muntlig tale. Det at 

Khemiri og Skaranger leker seg med faste uttrykk kan være med på å understreke at 

språkstilen til Mariana og Halim ikke representerer "autentisk" tale, hvilket jeg vil komme 

tilbake til i kapittel 3.3. 

 På det leksikalske nivået finner vi mange lån- og slangord i de to bøkene. Ord som 

lagela, la, wollah, å baile, å tæsje, å kæse, pænjod, drælte, å kibbe er eksempler på ord som er 

lånt fra andre språk og deretter fornorsket slik at de passer inn (alle eksemplene er hentet fra 

Alle utlendinger har lukka gardiner). Eksempler på slangord i Ett öga rött er walla, keff, 

pajas, len, shunne, gussen, gittish, flous, baza og aina. Ordene er enten fra engelsk eller 

andre, nye innvandrerspråk. Slangord er "ord som på en eller annen måte avviker fra 

alminnelig språkbruk eller den språkbruken som er forventet eller passende i sammenhengen, 

og som gjerne har en ekspressiv funksjon" (Hårstad og Opsahl, 2013, s. 30).  

Bruken av slangord er ikke bare typisk for brukere av multietnolektisk talestil, men er 

ofte fremhevet som et trekk ved "ungdomsspråk" (Hasund, 2006). Andre trekk ved 

"ungdomsspråk", er at ungdom ofte bruker produktive affikser, for eksempel gamlis og lættis, 

bædings og klikkings – "det hadde vært helt klikkings" (Skaranger, 2015, s. 16). Det svenske 

"svaret" på dette kan for eksempel være taggish og softish som brukes i Ett öga rött. 

Forkortelser ser vi også flere eksempler på i romanene, og dette er også et trekk ofte 

forbundet med "ungdomsspråk" (Svendsen, Ryen og Lexander, 2015). "Matias har været 

sjukt irr i hele dag" (Skaranger, 2015, s. 9). Svenske eksempler på slike slangord kan være 

prommis og impa, begge hentet fra Ett öga rött, og er forkortelser for promenad og 

imponerad. Lån- og slangord er typisk for "ungdomsspråk" generelt. Det er ofte slangordene 

som fremstår som det mest fremtredende trekket i ungdomsspråk og multietnolektisk stil, og 

kan på mange måter sies å fungere definerende på språkstilene (Quist og Svendsen, 2015; 

Svendsen og Røyneland, 2008). Det er ofte 10–20 slangord som går igjen – flere av disse på 

tvers av de skandinaviske landene (Quist og Svendsen, 2015, s. 165). Dette kan være lånord 
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fra engelsk og nye innvandrerspråk (Hårstad og Opsahl, 2013, s. 30). Skarangers slang- og 

lånord er mange og varierte, og et stort antall av dem kommer fra engelsk: "å bæde"; 

"føkkings"; "chillern" (Skaranger, 2015, s. 31). Sistnevnte ord brukes også av Halim. 

Et annet trekk som er særlig fremtredende i Alle utlendinger har lukka gardiner er den 

utbredte bruken av ulike diskursmarkører. Eksempler på dette er "hun tok tak i armen min og 

bare: du gjør feil, og jeg bare: what? … og ikke skjønte hva hun mente, og jeg bare: hæ?" 

(Skaranger 2015, s. 60). Et annet eksempel på en diskursmarkør er "wollah", som er mye 

brukt i Skarangers roman: "… wollah jeg ble heftig nervøs" (Skaranger, 2015, s. 74). Denne 

diskursmarkøren, som betyr 'jeg sverger ved Allah', er en transskandinavisk markør brukt av 

ungdommer i flerkulturelle miljøer, ifølge Hårstad og Opsahl (2013, s. 127) som blant annet 

refererer til Quist (2000a, jf. Quist og Svendsen, 2015). Hårstad og Opsahl (2013) slår også 

fast at det de kaller for "ungdomsspråk" har trekk på diskursivt nivå. Diskursmarkører som 

bare, liksom og ikke sant brukes ofte (Hårstad og Opsahl, 2013, s. 30). Dette er vel å merke 

oftest i muntlig tale, men i Alle utlendinger har lukka gardiner er det altså gjengitt skriftlig. 

Dette kan sies å gi romanen et mer realistisk preg, hvilket jeg ser nærmere på i avsnittet 

nedenfor.	  

 

3.3 "Autentisk" språk? 
Kapittel 3.1 og 3.2 ovenfor viser at det er en del likheter mellom den språklige formen i de to 

bøkene og de språklige trekkene som er funnet gjennom den sosiolingvistiske forskningen 

som har vært gjort. Disse likhetene peker i retning av at språkformen i de to bøkene kan sies å 

være "autentisk" eller "representativ" for visse ungdommer i flerspråklige bymiljøer. Men vel 

så viktig er det å understreke at dette er litterære verker der språket brukes estetisk. I Alle 

utlendinger har lukka gardiner er som nevnt språket i stor grad påvirket av muntlig tale. 

Eksempler på dette er hvordan Skaranger bruker "jeg bare:" som sitatmarkør og at hun 

skriver ordene slik de ofte uttales: "onkern" og "vintern" i stedet for 'onkelen' og 'vinteren.' I 

tillegg finnes det noen elliptiske konstruksjoner som "kanke" i stedet for 'kan ikke.'  

I Ett öga rött er stilen også forholdsvis muntlig når Halim skriver ned tankene sine. 

Hans egne utsagn i gjengitte dialoger samt referat fra dagens hendelser bærer også preg av 

muntlighet, ofte grunnet en oppramsende stil med mange konjunksjoner: "Carins röst pratade 

om nedskäringar och dom måste prioritera och sen jag hörde kuratorns 

hemspråksundervisningen har varit hotad länge och sen jag hörde rektorn kväva nysning och 
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sen…" (Khemiri, 2003, s. 20). En slik gjengivelse av muntlig tale som vi ser i begge 

romanene, kan sies å gi dem et "autentisk" preg.  

Kapittel 3.2 ovenfor viser også at det er forskjeller mellom det som er funnet i 

forskningen og det som er i romanene. Noen trekk ved språkformen i bøkene er de samme 

som forskningen mener karakteriserer multietnolektisk talestil (for eksempel brudd på V2-

regelen). Mange trekk er mer generelle og passer vel så godt innunder sjangeren 

"ungdomsspråk" (forkortelser som "serr", "irr" og "impa"). Andre trekk heller mer mot 

allmenne språkendringsprosesser, som for eksempel de mange lånordene fra engelsk samt 

bruken av hun og de i objektsform (Svendsen, 2015b). Disse trekkene kan tilsynelatende 

representere noe "autentisk" ved språkdrakten til romanene – det er mange svenske og norske 

ungdommer som har disse trekkene i sitt daglige språk.  

På en annen side er noen av trekkene for konsekvente til at det fremstår som 

"pålitelig" i Alle utlendinger har lukka gardiner. Funn fra UPUS/Oslo-prosjektets materiale 

viser at andelen setninger med manglende inversjon er mye høyere når informantene snakker 

seg imellom (38 prosent) versus 12 prosent i samtaler/intervjuer med forsker (Opsahl og 

Nistov 2010, s. 54). Andre funn fra samme prosjekt viser også at majoriteten av de spurte 

forteller at de benytter seg av standard østnorsk talestil i jobbintervjuer, i samtale med voksne 

generelt, og i stor grad i klasserommet (Aasæther 2010, s. 113). Skarangers bok inneholder 

derimot ingen tegn på at karakterene veksler mellom ulike registre. Dette bekrefter også 

Skaranger i et intervju: "… formen er overdrevet. En ungdomsskolejente på Romsås ville 

snakket litt sånn, særlig med vennene sine, men ikke med foreldre og lærere. De svitsjer hele 

tiden" (Aftenposten, 2015).  

Källström kaller Halims språk for "just as 'authentic' as his fantasies" (2010, s. 147). 

Jeg kommer tilbake til at Halim presenteres som en upålitelig forteller i kapittel 4.2. Videre 

poengterer Källström også at litteratur kan forstås som en slags forestilling (2010, s. 147). 

Det er med andre ord viktig å huske at det dreier seg om skjønnlitteratur, altså fiksjon, til 

tross for at den muntlige stilen gir romanene et "autentisk" preg. Det er viktig å poengtere at 

både multietnolektisk stil og "ungdomsspråk" er talestiler som på ingen måte er standardisert 

og regelbundet, og at det derfor er vanskelig å vite hva som nettopp er "autentisk" og ikke, 

siden muntlig tale varierer fra person til person, og også intraindividuelt når språkbrukere 

ikler seg ulike talestiler eller språk i ulike identitetsforhandlinger. Khemiri har uttalt at 

Halims språk ikke er multietnolekt, selv om språket har trekk som kan minne om det. Det er 

Halims "eget", konstruerte språk. "Hele poenget med romanen er jo nettopp at Halim kan 
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svensk, men likevel skaper seg et eget språk (…) Det blir et slags Halimsvensk" sier Khemiri 

i et intervju (Dagbladet, 2004). Källström (2010) refererer til Eidevall (1974) når han sier at  

 
If the objective is to achieve literary realism, the goal may be to give the reader the impression that a 
character uses exactly the language /s/he would use in real life in the kind of situation, context and co-text 
that the utterance is situated in (Källström, 2010, s. 150). 
 

Videre sier Källström at det som utgjør kjernen av språkbruk nettopp er variasjon, og at 

(litterære) realistiske gjengivelser av karakterer dermed også må inneholde variasjon for at de 

skal kunne tolkes som realistiske. Variasjon i språket er mye mer fremtredende hos Khemiri 

enn hos Skaranger – men så kan en jo spørre seg hvorvidt "autentisitet" er ønsket og intendert 

fra forfatternes side. 

 

3.4 Språk som identitetsmarkør 
Det kan antas at språket i Alle utledninger har lukka gardiner og Ett öga rött er utformet slik 

det er blant annet for å markere en avstand. Mariana ønsker å markere sin tilhørighet til 

samfunnet på Romsås ved å bruke den angivelige "koden" de bruker der, og dermed ta 

avstand fra resten av Oslo, og kanskje særlig Oslo vest. Halim ønsker å markere, eller rettere 

sagt demonstrere sin avstand fra det svenske standardspråket, og skaper sin egen språklige 

varietet. Men denne avstandsmarkeringen rommer så mangt, blant annet det store 

identitetsspørsmålet, og tematikken i romanene skildrer dette på ulike måter (se kap. 4). 

Samtidig finnes det også eksempler på at språkbruken bygger oppunder dette, og det er det vi 

skal se nærmere på i dette kapittelet. 

 Det mest fremtredende språklige trekket, som markerer avstand fra standrardspråket, 

er den manglende inversjonen som vi finner i begge bøkene. Det finitte verbalets posisjon 

som ledd nummer to i deklarative setninger når det kommer et ledd foran er typisk for det 

svenske og det norske språket. Allerede ved å bryte V2-regelen har forfatterne tatt et stort 

steg i retning vekk fra standardspråket: "I dag hjemme noen ringte på døra" (Skaranger, 2015, 

s. 14) og "I dag det var sista sommarlovsdagen" (Khemiri, 2003, s. 9). 

Språkbruken blant ungdommene på Romsås er slik Mariana gjengir den i daboka, 

svært tøff og aggressiv. Men, det er hovedsakelig tomme trusler og banal "dissing" som først 

og fremst kan synes å fungere som et virkemiddel for å heve statusen til vedkommende som 

ytrer seg. Det er en bonus hvis utsagnet faktisk treffer og sårer mottakeren. Utsagn som "han 

bare: fuck off din hore, om du rører lillesøstra mi igjen jeg nokker deg ordentlig" (Skaranger 

2015, s. 14) illustrerer dette godt. Nå skal det riktignok nevnes at Rullemin som sier dette, 
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faktisk "læpsa" til Mariana. Men dette er en av få episoder hvor de verbale slåsskampene 

faktisk blir fysiske. Overskriften til dette kapitlet, eller dagboknotatet, er for øvrig "Rullemin 

er morraknuller, søstra hans også!!!", hvilket understreker aggressiviteten i språkbruken. 

I samme episode ytrer Mariana: "morraknuller!! skaff dere liv ikke plag oss!!" (s. 14). 

Her ser vi at det verken er stor forbokstav etter de to første utropstegnene eller tegnsetting 

mellom "liv" og "ikke." Dette kan være for å understreke muntligheten i utsagnet, da det er et 

direkte sitat gjengitt i dagboka til Mariana. Blandingen av for mange tegn her og for få der – 

doble utropstegn og manglende komma – får frem aggresjonen og intensiviteten i utsagnet og 

gir leseren inntrykk av at dette ble fremført i sinne. Også Halim benytter seg av et aggressivt 

og truende språk med banneord og innslag av trekk fra "ungdomsspråk", angivelig for å 

markere sin posisjon: "Låt dom försöka, fittorna, låt dom komma, jag knäcker dom och deras 

mammor. Jag bajsar dom i halsen till frukost för jag äger dom alla!" (Khemiri, 2003, s. 47). 

Fonologien og prosodien i multietnolektisk talestil er gjenkjennbar ved at uttalen 

virker mer stakkato, med ulik lengde på vokalene i forhold til standard sør-østnorsk uttale. 

(Svendsen og Røyneland, 2008, s. 71). Dette synes å komme frem i teksten til tider, i og med 

at det ofte er rappe kommentarer og hyppig ordveksling mellom samtalepartene, samt at 

hyppig kommabruk og korte forsterkere som "wollah" ofte stikkes inn og bryter opp 

setningen til en mer stakkato ytring: "jeg sverger, wollah koran, ti kniver i hjertet, han læpsa 

meg. Jeg lover deg, wollah koran kvinnelæpsern læpsa meg på kinnet" (Skaranger 2015, s. 

14). Disse eksemplene skildrer sjargongen og utbredelsen av skjellsord og banneord i 

småkonflikter ungdommene imellom. Det er også flere eksempler på at Mariana og resten av 

ungdomsskoleelevene ofte inntar en forsvars- og angrepsposisjon allerede i starten av en 

samtale, bare for å være på den sikre siden – nettopp fordi frekke kommentarer og det å rakke 

ned på hverandre synes å være dagligdags: "Først han bare: Marey, si du har to kroner, og jeg 

bare: fuck off, og ble jævlig nervøs, for han så på meg med de svarteste tyrkerøynene sine, og 

enten han skulle gi frekk kommentar tilbake eller gå" (Skaranger 2015, s. 18). Her ser vi at 

Marianas umiddelbare reaksjon er å være frekk, og at hun forventer å få en frekk kommentar 

tilbake.  

Språket preges av bombastiske utsagn som skildrer sterke følelser, enten i den ene 

eller andre retningen. Dette kan sies å reflektere et 15 år gammelt sinn godt. Det er mange 

følelser i sving, bokstavelig talt. De svinger fra de grusomste øyeblikk til de varmeste, 

godeste følelser. Språket i begge romanene reflekterer disse sterke følelsene: Ved å utelate 

artikkelen foran adjektivet i substantivfraser blir trykket på selve adjektivet, hvilket kan få en 

forsterkende effekt. Dette er gjennomgående i begge romanene, om enn ikke konsekvent. 
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"Curre stod längre bort og gömde joksostore kroppen bakom liten björk" (min kursivering), 

(Khemiri, 2003, s. 47). Her ser vi at artiklene i begge substantivfrasene er utelatt, hvilket 

understreker kontrasten i setningen: stor kropp bak liten bjørk. Et annet eksempel er: "Ibra gir 

meg varmeste kjærlighetsblikket hver gang i klasserommet" (min kursivering), (Skaranger, 

2015, s.10). I dette eksempelet ser vi at artikkelen "det" er utelatt fra substantivfrasen i 

setningen.  

En annen ting som er verdt å merke seg, og som jeg berørte ovenfor, er at adjektivet i 

substantivfraser med manglende artikkel ofte forekommer i bestemt form av graden 

superlativ i begge romanene. Kombinasjonen av utelatt artikkel, superlativ og substantiv i 

bestemt form gjør dette til svært kraftfulle ytringer. Eksempler på dette er: "Det er som 

skitneste uteliggerne" (Skranger 2015, s. 11); "Fordi du er styggeste faren" (Skaranger, 2015, 

s. 12) og  "alle utlendingene som stirra som sultneste bikkjene" (Skarager 2015, s. 60). I siste 

eksempel kunne det stått "sultne bikkjer", hvilket ville formidlet omtrent det samme, men ved 

å bruke superlativ og bestemt form av substantivet blir bildet enda mer skarpt og levende. Det 

samme ser vi hos Khemiri. Halim har tidvis et svært billedlig språk, hvor han i likehet med 

Mariana, hyppig benytter seg av superlativsformen av adjektivet: "Det var soligaste 

sommardag med fågelsång och kindvärme" (Khemiri, 2003, s. 44). I tillegg ser vi her 

eksempel på at Halim bruker mange sammensatte ord, hvorav noen av dem er mer eller 

mindre funnet på av ham selv. Denne kreativiteten kan også være med på å markere at dette 

er hans "eget" språk – hans måte å vise omverdenen at han ikke lar seg forme etter Sveriges 

angivelige integreringstiltak med manglende morsmålsopplæring.  

I Ett öga rött er språket som nevnt mer variert enn i Alle utlendinger har lukka 

gardiner. Halim gjengir mange dialoger og andre karakterers replikker på standardsvensk i 

dagboka, mens hans eget tankespinn er skrevet på hans eget konstruerte språk. Källström 

mener at Khemiri, og andre som benytter seg av multietnolektisk stil, bruker dette som en 

måte å uttrykke solidaritet med andre med flerspråklig bakgrunn (2010, s. 154). Det stemmer 

nok for så vidt, men for Halim omhandler det nok mer enn som så. For ham handler språket 

om å markere sin tilhørighet og sine røtter. I motsetning til Mariana påvirkes ikke han lenger 

i like stor grad av samfunnet rundt seg – de fleste elevene på skolen hans snakker et mer 

standardnært svensk. Likevel velger Halim å tviholde på et "dårlig svensk" i frykt for å miste 

den han mener han er. Vi ser at andelen slangord øker hos Halim når han møter gamle venner 

fra sin tidligere skole i Skärholmen: ""Sho len", jag ropade från tunnelbanetrappan" 

(Khemiri, 2003, s. 177), eller når han krangler med medelever på den nye skolen: "Upp med 

paran, len. Fitta dig inte, tjugo spänn" (Khemiri, 2003, s. 39). Dette er med på å understreke 
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det faktum at Halim gjennomgår en slags identitetskrise, for å bruke Erikssons uttrykk. Halim 

fremstår som han er på en noe utrygg grunn i denne perioden av livet, og har et behov for å 

markere sine identiteter – både kulturell identiet og identitet i form av den sterke, smarte 

ungdommen han ønsker å være. 

 I begge romanene ser vi, som nevnt ovenfor, at ulike forsterkere er hyppig brukt. Det 

kanskje mest fremtredende er "wollah" eller "walla", som betyr ’ved Allah’ eller ’jeg sverger 

ved Allah.’ "…og Johnny bare: wollah det er skikkelig bra sammenheng mellom somaliere 

og ketchup" (Skaranger, 2015, s. 80). Dette er en tydelig markør som vitner om 

gruppetilhørighet og geografisk tilhørighet, nettopp fordi den gjenspeiler det flerkulturelle 

miljøet visse urbane områder har. Denne forsterkeren fungerer også som en måte å 

understreke og stresse viktigheten og riktigheten i utsagnet på. (Quist og Svendsen, 2015, s. 

166). Selv om uttrykket har klare assosiasjoner til Islam, er det ikke forbeholdt muslimer når 

det brukes i denne konteksten. I Skarangers roman bruker alle ungdommene denne 

forsterkeren, jamfør sitatet ovenfor. Uttrykket som originalt er brukt av en gruppe tilhørende 

samme religion, brukes her av en gruppe tilhørende samme sted og samme aldersgruppe. 

I både kapittel 2.1 og 3.2 ovenfor berørte jeg ukonvensjonell bruk av idiomatiske 

uttrykk. Det er flere eksempler på dette i begge romanene: "Pappa har inte varit irriterad på 

massa år och dagar" (Khemiri, 2003, s. 64); "Jeg følte tema tråkka litt på grensa" (Skaranger, 

2015, s. 89) og "…även om hun bad på baraste knän" (Khemiri, 2003, s. 183). De små 

justeringene idiomene har fått kan symbolisere at språkbrukerne, Mariana og Halim i dette 

tilfellet, lar sine influenser av andre språk påvirke det sin norsk og svensk, samtidig som det, 

igjen, markerer en avstand fra "standardspråket" og sier noe om hvem språkbrukerne er og 

hvor de hører til.   

Den muntlige stilen til både Khemiri og Skaranger får som nevnt teksten til å fremstå 

som mer autentisk. Halim oppsummerer dette på en god måte når han filosoferer over 

forskjellen i språkbruken i forstaden Skärholmen og det mer sentrumsnære Södermalm:  

 
I Skärholmen folk skulle säga om Curre: "Mammas död, den där negern är fett galen." Här på Söder 
dom säger mera som Morris: "Saga vad man vill men den där Curre är ett riktigt original." Original? 
Som någon jävla Levisjeans? Negern är tokig som värsta skogen, säg det sanning (Khemiri, 2003, s. 
46). 

 

I og med at sjangeren er dagbokinspirert og at romanene dermed får en personal fremstilling, 

legges det til rette for nettopp et "autentisk" og muntlig språk og at det er ungdom som står i 

fokus.  
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4 Identitet(er) i personskildringer og i 
tematikk 

 

Ifølge Said (1978) kan altså ikke det litterære verket analyseres eller studeres uten å se det i 

lys av samfunnet for øvrig (jf. kapittel 1.3.1). I det foregående kapittelet har jeg hatt et særlig 

fokus på hva som kjennetegner den språklige formen og på å diskutere hvor vidt språket kan 

sies å være "autentisk" eller "representativt" for ungdommer i flerspråklige bymiljøer 

gjennom å se språkformen i lys av den sosiolingvistiske forskningen. I dette kapitlet ønsker 

jeg å se nærmere på bøkenes tematikk og person- og miljøskildringer for å belyse hvordan 

disse preges av samtidens språk- og kulturkontakt (jf. studiens forskningsspørsmål) med et 

særlig fokus på hvordan identitet(er) konstrueres og fremstilles i disse to bøkene. I de neste 

kapitlene presenterer jeg en analyse av de to protagonistene, Mariana (kap. 4.1) og Halim 

(kap. 4.2), der jeg viser at de navigerer i et landskap preget av møter – møter mellom 

mennesker, religioner og kulturer. Sentralt i begge bøkene er protagonistenes søken etter 

tilhørighet – en identitetssøken. Dette kommer til syne også i kapittel 4.3.1, 4.3.3 og 4.3.4, 

men jeg behandler det eksplisitt i kapittel 4.3.2. 

 

4.1 Mariana 
Hovedpersonen i Alle utlendinger har lukka gardiner, Mariana, går som tidligere nevnt i 

åttende klasse. Dette betyr at hun er yngst på ungdomsskolen, og dermed nederst på den 

hierarkiske rangstigen innenfor den lille verdenen som ungdomsskolen utgjør. Det er slik alle 

ungdomsskoler fungerer, og de fleste kan kjenne seg igjen i dette. Mariana og venninnene 

hennes ser opp til niende- og tiendeklassingene, og særlig til guttene. Samtidig har de respekt 

for dem, eller kanskje det tidvis tenderer til en svak redsel, blandet med et stort ønske om 

oppmerksomhet. På hjemmefronten er det annerledes for Mariana – der er hun den eldste, og 

må opptre deretter overfor lillebroren Matias. Dette er en ganske ny rolle for Mariana. Hun 

har ikke bare vært storesøster hele livet, men også lillesøster. Nå er den rollen visket ut, siden 

storebroren er i fengsel. Det kan virke som om han også er en god del eldre enn Mariana, 

men hun har likevel barndomsminner fra at han fulgte henne hjem fra skolen, og tok vare på 

henne på sin måte, ved for eksempel å bagatellisere edderkoppene hun var redd for. Nå er det 

Mariana som tar vare på Matias. Det hender de krangler, men hun er omsorgsfull og god mot 

ham når han er redd, hvilket han ofte er. Det virker som om de angst-lignende plagene Matias 
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har, er blitt forsterket av at han lager seg egne teorier om hva som har skjedd med "den andre 

broren", Alvaro. Matias vet at han er i fengsel, men ikke stort mer enn det, og det at det 

forsøksvis skal hemmeligholdes, gjør ham redd. Mariana lar Matias sove hos seg når han er 

redd, og hun møter opp på skolen hans hvis han har gjort noe galt og foreldrene ikke har 

anledning til å stille. Disse to ulike rollene – yngst og eldst – er bare ett av momentene som 

gjør hverdagen til Mariana sammensatt. Disse rollene gjør også at hun på den ene siden må 

fremstå som moden og moderlig, mens hun på den andre siden – på skolen og i nærmiljøet – 

må fremstå som tøff og usårlig.  

Litt ut i romanen oppstår det en episode der Mariana og vennene hennes går forbi de 

kule niendeklassingene, deriblant Marianas flamme, Mu2. Niendeklassegutta ler fordi en i 

gjengen til Mariana trolig er homofil. Mariana gir sint "slangeblikk" til Mu2, som senere 

konfronterer henne med episoden, redd for at hun er sint på ordentlig. Mariana svarer at hun 

ikke henger med folk som ler av vennene hennes, hvorpå Mu2 svarer at han kun lo fordi i de 

andre lo, "og så ting ordna seg" (Skaranger 2015, s. 92). Dette illustrerer hvor usikre de 

tilsynelatende kule ungdomsskoleelevene kan være, og hvor mye gruppetilhørighet har å si i 

denne alderen. Allerede som barn er vi avhengige av å passe inn. Ved et tilfelle blir Matias  

holdt igjen av læreren fordi han har gjort ugagn, og Mariana må hente ham på skolen da 

begge foreldrene er på jobb.  

 
Matias reiste hodet og fremdeles med grinemerker i trynet bare: jeg tæsja fem jordbærmelk, og jeg 
bare: hvorfor, og han bare: fordi, og jeg bare: fordi hva, og Matias tok blyanten og lagde sværeste og 
hardeste strekene i papiret og bare: fordi (…) alle andre også gjør det (Skaranger 2015, s. 65). 

 

Hva "alle andre" gjør er av stor betydning i barne- og ungdomsårene. Denne episoden kan 

også tolkes som Matias’ måte å utagere på. Han stenger mye inne grunnet situasjonen til "den 

andre broren". Det skremmer ham og han synes det er vanskelig å sette ord på det, hvilket 

resulterer i at han gjør dumme ting for å påkalle oppmerksomhet. På samme måte som man 

kan si at Mariana navigerer i en kompleks ungdomskultur og mellom flere roller, navigerer 

hun også mellom to brødre. Den yngste broren trenger omsorg fordi han sliter på grunn av 

feil som den eldste broren har begått. Mellom disse to brødrene forsøker Mariana å holde 

fortet ved å vise omsorg der det trengs, og samtidig kanskje fortrenge den vonde følelsen 

broren i fengselet gir henne. Han er voksen og har tatt konsekvensen av sine handlinger, 

mens Matias er for liten til å håndtere dette som en voksen. Da blir det opp til Mariana – som 

verken er barn eller voksen – å fungere som "klippen" i midten.  
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Mariana fremstår som en forholdsvis selvsikker ungdom, i hvert fall slik hun gjengir seg selv 

i dagboka. I dagboka kan hun kommentere andre uten å måtte begrunne det ytterligere eller få 

svi for sine meninger. Hun gjengir ofte situasjoner hvor noen har sagt noe dumt eller frekt, og 

himler med øynene av det: "På vei hjem, Ibra jævla utlendingen, Allah han eier ikke skam, 

peka på festninga og trodde kongen bodde der" (Skaranger, 2015, s. 15). Hvorvidt Mariana 

påpeker andres dumskap for å hevde seg selv, er uvisst – det kan være en blanding av 

usikkerhet i noen situasjoner og følelsen av en legitim overlegenhet i andre.  

 Marianas nabolag, skole og vennegjeng består altså av mennesker fra ulike land og 

med ulike språk. I boka finner vi også møter mellom ulike kulturelle praksiser. Noen helt 

klart representative for de fleste ungdomsmiljøer – andre kanskje mer særegne for Romsås. 

På skoleoppvisningen danses det "dutty wine" fremfor for eksempel cellospilling: "Jeg 

sverger, selv om er jeg halvt latin-amerikaner rumpa mi er ikke stor nok for å shake 

ordentlig" (Skaranger, 2015, s. 40) Mariana lærer å lage tyrkisk fingerbørek hos venninnen 

Esra, mens hun spiser "sviddeste fiskepinnemiddagen" hjemme (s. 38). Krangler kan dreie 

seg om hvorvidt Jennifer er fra Trinidad eller Etiopia: "Isa bare: wollah, kors på halsen, ti 

kniver i hjertet, jeg sverger på morra mi hun er etiopier, og til slutt jeg bare: morra di er 

etiopier, kjeften din, du vet ikke hva du snakker om" (s. 39), og "Allahs straff for alkoholen" 

(s. 22) er å bli sendt tilbake til hjemlandet hvor du må bruke resten av livet til å spille sjakk 

med fetteren din. Pikktagging på veggen (s. 25), "tæsjing" fra butikken (s. 17) og homofile 

som rakkes ned på, vitner om et tøft miljø. Rektor sier "jeg håber" (s. 42), mens alle de andre 

sier "jeg sverger", og Anders har "blitt pakkis på sin egen måte og tatt på seg sånne hvite 

pakkisklær" (s. 42), mens Bergansjakke – vel, "egentlig det er sossejakke" (s. 29). 

 I tillegg til at Marianas liv preges av kulturmøter, er også møter mellom forskjellige 

religioner en del av hennes verden. Marianas far er katolikk fra Chile, men ønsker ikke å 

dytte sin religion på barna selv om de av og til går i kirken. Likevel ber han ofte for familien 

når han tror Mariana sover: "… jeg lover han er den verste skapkatolikken i historien" 

(Skaranger, 2015, s. 44). Dette er enda et eksempel på at barna får med seg mer enn hva 

foreldrene vet:  

 
Pappa lister seg i rommet og legger bibelen under hodeputa mi. Lille grønne bibelen som gjemmer han 
i skuffen på nattbordet og tror ikke vi vet om. Så går det tre sekunder og han begynner å mumle på 
spansk: (…) Han tror ikke jeg vet at han ber hver dag. (…) Han snakker ikke om Gud til noen av oss. 
Han tror Gud er skam og han tror jeg sover (Skaranger, 2015, s. 21). 

 

I tillegg til at hun, mot farens hensikt, får et innblikk i katolisismen, preges hun også av at 

hennes utkårede, Mu2, er muslim: "… hundre prosent sikkert jeg kommer til å gifte meg med 
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mann som ikke er helt potet og da det er mulig han er muslim og hvorfor da ikke kalle sønnen 

min for Muhammed" (Skaranger, 2015, s. 31). Det at hun eksponeres for ulike religioner, 

gjenspeiler de flerkulturelle omgivelsene hun befinner seg i og understreker det at hun hele 

tiden dras i ulike retninger. 

 
…sier til pappa jeg vil konvertere til islam. Han først ikke reagerer ordentlig og sier jeg er fremste 
mottaker for all påvirkning, så da jeg sier jeg er forelska i Mu2, og nå pappa bæder helt og begynner å 
snakke spansk og stokke på orda, så jeg sier han føkkings høres ut som norsk fordypningsgruppa og 
han sier jeg er helt tulling i hodet og hjernevaska, at jeg kommer til begynne med burka og endre 
navnet til Mariam, og så til slutt han sier jeg kan gjøre akkurat som jeg vil fordi likevel jeg ser ut som 
albaner (Skaranger 2015, s. 31) 

 

Som en motvekt til Marianas far står Mu2: "Allah er i alt, Mu2 sa" (Skaranger, 2015, s. 88). 

Det at Islam og muslimske religiøse uttrykk preger Marianas hverdag, kommer blant annet til 

uttrykk ved at hun bruker "Inshalla" (arabisk for 'hvis Gud vil') både på arabisk og norsk. 

 I boka ser vi altså at Mariana skildres som en tenåringsjente som navigerer mellom 

ulike roller i familien, blant venner og på skolen. Hennes liv preges av ulike møter – møter 

mellom mennesker, religioner, kulturer og språk, og representerer i så måte et bilde av dagens 

ungdom som lever i og forholder seg til et langt mer pluralistisk samfunn enn tidligere. 

 

4.2 Halim 
Halim er et godt eksempel på en såkalt upålitelig forteller. Han er en karakter som er full av 

motsetninger, og samtidig dynamisk og foranderlig (Claudi, 2010, s. 125). Det er vanlig i jeg-

fortellinger at det subjektive preget blir såpass påfallende at leseren mister troen på 

fortellerens autoritet når det gjelder måten ulike situasjoner blir fremstilt på (Andersen, Mose 

og Nordheim, 2012, s. 52). Hos Halim er det flere trekk ved fortellingene hans som gjør 

leseren mistenksom med tanke på troverdigheten hans. I noen situasjoner er kunnskapen og 

innsikten hans åpenbart mangelfull. Det går ikke mange sidene før leseren forstår at det vi får 

servert, er Halims rosemalte dagboknotater. Halim er selvfølgelig overbevist om at det er han 

selv som har rett, mens resten av verden, i hvert fall Sverige, er imot ham. Litt uti boka 

innrømmer han selv at han på et tidligere tidspunkt har lagt på litt: 

 
Du vet det där som jag skrev om larmet i parabolbutiken? Egentligen det var inte riktig totalt 
hundrasant eftersom dom inte hade riktiga larm. Bara såna där fejklarmbågar vid utgången. Men om 
dom hade haft riktiga larm såklart jag skulle gjort det jag skrev" (Khemiri, 2003, s. 81).  
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Halim tilkjennegir med andre ord at han ikke er så sikker i sin sak som han ønsker å fremstå – 

et "klassisk" "upålitelitghetssignal" ifølge Andersen, Mose og Nordheim (2012, s. 52–53). 

Svekket troverdighet i kombinasjon med bastante og bestemte holdninger gjør Halim til en 

svært sammensatt karakter. Dette beskriver måten han ser seg selv på, og ikke minst måten 

han oppfatter verden på.  

Den overordnede konflikten i romanen er "Integrationsplanen", og kampen mot den. 

Halim mener og føler at staten og alle svenskene forsøker å tvangsintegrere ham. Til og med 

det at kantina på skolen serverer fiskepinner, anser Halim som en måte å tvangsintegrere 

innvandrere på. Det er kvinnen Dalanda som har fortalt ham dette – at "svenska politiker har 

börjat arbeta för att förvandla alla invandrare till svenskar" (Khemiri, 2003, s. 31). Halim går 

til kamp mot den angivelige "Integrationsplanen" og tagger ned skolen og ødelegger 

juicemaskinen, og demonsterer sitt hat mot skolens matråd, som han sitter i, og skolen 

generelt ved å holde kjeft. 

 
Medan jag smög in på massa nya toaletter och målade väggarna och speglarna med stjärnor och månar 
jag svor jag kommer för alltid stå tvärtemot svennefieringen. Aldrig jag kommer äta sur strömming 
med sillnubbe på Skansen eller dansa smågrodor i träskor runt töntigaste midsommarstång." (Khemiri, 
2003, s. 56) 
 

Etter at moren døde og Halim og faren flyttet til et mer sentrumsnært strøk, har ikke Halilm 

så mange venner. Han er en av forholdsvis få med utenlandsk bakgrunn på den nye skolen, 

og strever med å passe inn. Samtidig ønsker han ikke å passe inn. Han vil være 

"tankesultanen", "revolutionsblatten":  
 
Blattarna på skolan är inte så många men kommer ändå i två versioner. Nummer ett är den vanliga 
blatten: knasaren, snikaren, snattaren, ligisten (…) Blattesort nummer två är duktighetskillen som 
pluggar prov och använder finord och aldrig plankar tunnelbanan eller taggish (…) Men i dag jag har 
filosoferat fram det finns också en tredje blattesort som står helt fri och är den som svennarna hatar 
mest: revolutionsblatten, tankesultanen (…) Förra terminen jag var nog mest knasaren men från nu jag 
svär jag ska bli tankesultan. (Khemiri, 2003, s. 37–38) 

 

I tillegg til å kategorisere alle utlendingene på skolen, har han også puttet svenskene inn i tre 

båser. Halim bruker generelt mye tid på å "filosofere" over de rundt seg, og han er på mange 

måter fordomsfull i sine iakttagelser. Fordommene går også ut på at andre alltid har 

fordommer mot ham. Dette paradokset oppsummerer kaoset i Halims hode ganske godt. Etter 

en dag med det Halim kaller "galen flax", er han på vei til en generalprøve på Dramaten. Det 

dreier seg om et stykke hvor Bergman har regien, og Halim mener dette kan hjelpe ham i 

hans prosjekt med å skaffe vennen og skuespilleren Nourdine en jobb. Han har luftpistolen i 
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bukselinningen og mobilen i lomma, og føler seg som kongen på haugen. Begge deler har 

han fått tak i på mer eller mindre ulovlig vis. Siden han nå føler at han har overtaket på 

verden, venter han på at noen skal yppe eller komme med et stygt blikk eller en rasistisk 

kommentar, slik at han får demonstrert sin makt. Men dette skjer aldri. Svenskenes hat mot 

innvandrere, som Halim har hauset opp i hodet sitt, er kanskje ikke så fremtredende som han 

skal ha det til: "Nästan det kändes lite trist att ingen muckade och inte ens på tunnelbanan 

någon kollade snett" (Khemiri, 2003, s. 177). Nilsson (2010) tolker dette som om Halim gjør 

nettopp det assistent-Alex kritiserer ham for (hvilket jeg kommer tilbake til lenger ned) – han 

forsøker å leve opp til den stereotype oppfatningen av den unge, mannlige innvandreren – 

"ligistblatten" (Nilsson, 2010, s. 98).  

Halim blir som nevnt presentert som en sammensatt karakter. Dette forsterkes ved at 

han i tillegg fremstilles som han mangler selvinnsikt. På skolen må han, i likhet med 

Mariana, fremstå som tøff. Etter hvert forsøker han å kanalisere tøffheten over i en stoisk og 

filosofisk atferd, uten det synes å lykkes (til tross for at han har fezturbanen på hodet og 

omtaler seg selv som tankesultan). I dagboka skriver han om hvordan andre oppfatter ham, 

men glemmer at dette er hans subjektive oppfatning. "Det är inte ofta som Halim snackar, 

men när han gör folk fattar han menar allvar" (Khemiri, 2003, s. 38). Som den tidligere 

omtalte psykologen Erikson skriver, er dette en viktig del av identitetsdannelsen, nettopp at 

individet "bedømmer sig selv i lyset af det, han oplever som andres bedømmelse af ham" 

(1968, s. 21). Det er bare det at Halim ofte (bevisst eller ubevisst) mistolker andres 

oppfatning av ham. Halim omtaler ofte seg selv i tredjeperson i dagboka, og tillegger seg selv 

mange egenskaper som han antakelig ikke har. Ikke minst har han et noe forhøyet syn på 

hvordan andre oppfatter ham. Han forsøker tidvis å holde på den samme tøffheten og 

fientligheten han utviser på skolen når han kommer hjem, men den blir raskt latterliggjort 

eller slått ned på av faren, som med enkle argumenter motbeviser Halims oppfatninger gang 

på gang. 

Det er flere eksempler på situasjoner gjengitt i dagboka hvor Halim selv tror det er 

han som kommer seirende ut. For leseren, som allerede har gjennomskuet Halims manglende 

troverdighet, er det enkelt å se at han, bevisst eller ikke, feilaktig har tolket situasjonen i sin 

favør. Dette gjør ham til en seriøs, men likevel komisk karakter. Et eksempel på dette er når 

assistent-Alex tar en kraftig alvorsprat med Halim mot slutten av boka. Leseren har kun fått 

presentert Alex gjennom Halims øyne, siden dette er en jeg-fortelling. Alex er blitt fremstilt 

som en innpåsliten, litt dum, yngre fyr, antakelig uten utdannelse i spesialpedagogikk. Halim 

tror han har gjennomskuet Alex, og mener at han kjenner ham godt nok til å vite hvilke ulike 
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grep Alex forsøker å bruke i kampen for å få Halim til å skjerpe seg. Senere kommer det frem 

at Alex er oppofrende, og at han virkelig bryr seg mye om Halim. Blant annet dukker han opp 

på døra hjemme hos Halim når han er syk. Den nevnte konfrontasjonen går ut at Alex hele 

tiden har visst at det er Halim som står bak stjerne og måne-taggingen på toalettene, og det 

hele toppes med at han radbrekker Halims forestillinger om hva det vil si å være en 

tankesultan – ikke tør han si noe høyt, men kommuniserer i stedet gjennom vandalisme som 

tagging og ødelagte juicemaskiner. "Dessutom måste man komma ihåg att ditt sätt att 

förändra saker ligger helt i linje med den klassiska invandrarstereotypen. Det er fan så 

mycket lättare att uppfylla folks förväntningar än att helt fucka upp dom" (Khemiri, 2003, s. 

209). Halim innrømmer ikke i dagboka at han innser at Alex har rett, men som leser kan man 

forstå at han kanskje tar det innover seg allikvel. I motsetning til mange dagbokskrivere, som 

blottlegger seg helt, holder Halim på den karakteren han ønsker å være, også i dagboka: 

"Visst, jag hade kunnat knäcka honom under fotknölen med enklaste argumenten men istället 

jag lät honom skina. Ibland man måste visa lite känsla med dom svaga här på jorden" 

(Khemiri, 2003, s. 209). Min tolkning er at denne kommentaren ikke er ironisk ment fra 

Halim sin side, men for leserne vil den oppfattes slik, nettopp fordi det er omvendt – Alex er 

Halims private assistent av en grunn, så det er ganske tydelig hvem som er den "svakeste" av 

de to.  

Mot slutten av boka blir Halim gjort oppmerksom på, av faren og Nourdine, at alle de 

arabiske ordtakene Dalanda har lært ham, antakelig var oppfunnet av Dalanda selv. "Tror du 

på allt den där gamla tanten säger? Va? Tror du att ett ordspråk blir arabisk bara för att man 

sätter in lite Nilen och några kameler?" (Khemiri, 2003, s. 222). Faren serverer Halim og 

Nourdine et ekte sitat fra koranen: "Den vise vill veta, den dåraktige tala" (Khemiri 2003, s. 

222) og ber dem begge om å tenke på det. Rett før dette hadde Otman, Nourdine og Halim en 

politisk prat. Halim er jo av den oppfatning at alt som er arabisk er bra, og dette har han jo 

også fått bekreftet av Dalanda, men faren ber ham være mer nyansert:  
 
Ska vi sänka oss till deras nivå? Det finns en tid for våld ock en annan tid för forandlingar (…) Vi är 
väl intellektuella män du och jag. Är vi inte det? Då måste vi ju granska båda sidor kritiskt. Och vad är 
det vi behöver? Flere självmordsbombare? Eller flere begåvade förhandlare? (Khemiri, 2003, s. 219). 
 

Konfrontasjonen med Alex og farens lille preken utgjør to gode råd som oppsummerer 

Halims angivelige misforståelser i livet: Ikke uttal deg om noe før du har sanket tilstrekkelig 

med kunnskap om temaet du skal ytre en mening om, og deretter – vil du bli hørt, så må du 

faktisk snakke, ikke kommunisere med tagging og hærverk. Det hjelper ikke å gå rundt og 

hate alle de andre, hvis du selv ikke gjør noe for å overbevise dem om at de tar feil. Dette 
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gjelder i stor grad også kampen om morsmålsundervisningen. Som Alex sier, så må man ikke 

oppfylle andre folks forventninger, selv om det kanskje er lettere enn å gå helt motsatt vei.  

 Halim navigerer, i likhet med Mariana, mellom flere roller, samtidig som han fremstår 

som usikker på sine egne synspunkter og ståsteder når det gjelder politikk, religion og kultur. 

Hans liv er preget av møter – nærmest kollisjoner – av det som for Halim fremstår som rake 

motsetninger. Han slites mellom "det svenske" som faren representerer og "det 

muslimske/arabiske" som Dalanda representerer. Ifølge Halim er skolen, og dens manglende 

morsmålsundervisningstilbud, også en del av "Integrationsplanen", og dermed blir han blind 

for Alex' velmenende hjelp og oppofrelse. Samtidig er han forelsket i Marit, "nästen säker 

hon är inte helsvensk" (Khemiri, 2003, s. 120). Halim har gått fra å vokse opp i et kulturelt og 

språklig heterogent miljø til å nå føle at han ikke passer inn i det mer homogene Södermalm, 

hvilket forsterker følelsen av å "tappa balansen" (Khemiri, 2003, s. 129). 

 

4.3 Tematikk 

 
4.3.1 Det å være flerkulturell 
Som nevnt slites Halim mellom "det svenske" og "det arabiske." Han vil ikke miste faren sin; 

Otman, til Sverige, og forsøker dermed å få ham til å forstå at Sverige bare er ute etter å ta 

dem. En dag Halim og faren går gjennom regnskapet i Otmans butikk, klager Halim over det 

svenske systemet som han mener er for vanskelig for innvandrere å forstå, og dermed 

innvandrerfiendtlig: "Blanketter och byråkrati ock papper (…) Allt för att fånga oss i 

arbetslöshet och bidrag" (Khemiri, 2003, s. 97). Halim tror at han kommer til å få medhold 

fra faren, men Otmans svar viser hvor forskjellig syn de har, og hvor lite gjennomtenkt 

Halims utsagn er: 
 
Tror du at saker och ting var så mycket bättre i Marocko? (…) Vad minns du därifrån egentligen? Jag 
är jättenyfiken. Berätta om Västsahara. (…) berätta om polisernas förhörsmetoder. Det skulle vara kul 
att höra om. Och du kanske kan berätta lite om Hassans fattigdomspolitik när du ändå är igång 
(Khemiri, 2003, s. 97). 

 

Halim får ikke den bekreftelsen han håper på, og dette gjør ham sint. Otman har gjennom 

hele boka symbolisert en gylden middelvei – en person som både holder på sin kultur, 

samtidig som han integrerer seg i det nye samfunnet. Det har ikke vært lett, og han har gitt 

avkall på mye. Han føler nok at butikken han driver ikke definerer ham på en verdig måte, 

men han går likevel med rak rygg. Det svenske språket mestrer han forholdsvis godt, og han 
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ønsker å lære, selv om Halim av og til må oversette spørsmålene når de ser på Vil du bli 

millionær.  

Parabolantennen er et symbol på skillet mellom Halim og faren. Halim kjøper en 

parabolantenne i fødselsdagsgave til faren, og mener selv at dette er det fineste han kunne gitt 

– nå kan de endelig få inn arabiske TV-kanaler. Halim gleder seg som et barn til å overrekke 

gaven, men det at faren drøyer lenge med å sette den opp, vitner om mindre begeistring enn 

hva Halim hadde sett for seg. Parabolantennen symboliserer dermed den arabiske siden av 

faren, hvilket han ikke lenger helt vil vedkjenne seg fullt og helt. Den andre 

fødselsdagsgaven han får er Edward Saids Orientalism, hvilket kanskje også representerer en 

side av ham han ikke kjenner seg igjen i. "Pappa spelade glad fast man såg egentligen han 

hade hoppats på något roligare" (Khemiri, 2003, s. 74). Halim vil så gjerne komme nærmere 

faren, men bruker metoder som ikke er helt vellykkede. Halim ønsker ikke å anse seg selv om 

flerkulturell – som en hybrid karakter – mens faren har innsett at han selv er det, og forsøker 

å implementere det beste fra de to verdenene.  

Halim får en bok av bibliotekaren som han mener vil passe ham: Att odla papaya på 

Österlen – 19 författare om kulturell identitet. På baksiden av boka står det: "Den här boken 

handlar om oss. Vi som kom til Sverige från ett annat land medan vi ännu var små, och vi 

som är födda här av invandrade föräldrar" (Khemiri, 2003, s. 148), men alle de 19 forfatterne 

er fra Europa, og ikke én av dem var araber. Én var til og med halvt norsk og halvt svensk. 

Halim anser dette som en slags fornærmelse – de vet ikke hva det vil si å være flerkulturell. 

Han blir rasende og brenner boka bak skolen. Ifølge Nilsson (2010) har Halim sin egen 

definisjon på hvem som er "blatte" og hvem som er svensk. Og man er ikke nødvendigvis 

"blatte" selv om man er innvandrer – det krever noe mer eksotisk, noe ekte. "Halim kräver ett 

slags kulturell autenticitet" (Nilsson, 2010, s. 100). 

Halim tenker ut en teori, inspirert av assistent-Alex som er adoptert fra et asiatisk land 

og samtidig liker hiphop: "Om man inte har historia och inte vet var man kommer från (till 

exempel: om man föds i Korea och sen uppfostras av svenneföräldrar), då såklart det är 

enkelt att hålla balansen eftersom uten rötter man har ingen riktig kamp" (Khemiri, 2003, s. 

108). Denne balansen er viktig for Halim, men det er først etter en stund at han innser at 

balanse kan bety et velbalansert blandingsforhold – litt arabisk og litt svensk. 

Fra og med del tre i romanen ser vi at Halim begynner å reflektere litt mer over sin 

kultur. Kapittelet starter med en "överdos av filosofitankar" (Khemiri, 2003, s. 142) hvor 

Halim spør seg selv hvor mektig Allah egentlig er, siden det skjer så mye grusomheter i 

verden, og siden alt tilsynelatende er tilfeldigheter. Han begynner å ta det litt mer med ro på 
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skolen, hva slåssing og vandalisme angår. Selv når hans verste fiende, Hristo, ypper til 

slåsskamp (igjen), biter ikke Halim på. Det ser også ut til at han får noen venner – et par av 

de andre "utlendingene" på skolen. Ting synes å ordne seg – Halim er på god vei mot å oppnå 

"balans", helt til han oppdager at faren står og leser dagboka over skulderen hans en 

ettermiddag han sitter og skriver. Språket blir ikke særlig godt mottatt av Otman: "Nu är det 

nog! NOG! (…) Vad tror du att du håller på med egentligen? (…) Varför skriver du sådär? 

Fett skönt, shunnen, gussen. Va? Vem känner du som pratar så där? Varför tror du vi 

flyttade?" (Khemiri, 2003, s. 214–215). Her kommer det frem at grunnen til at de flyttet fra 

forstaden delvis var at Halim skulle bli mer "svensk" og lære språket bedre enn hva faren har 

gjort. Det kommer også frem at Halims mor ønsket å bevare deres kultur, bli i forstaden og 

kjempe "kampen", nettopp som Halim. Halim svarer: "Vill du att jag ska snacka 

svennesnack? Jag vet i alla fall vem jag är och var jag kommer ifrån (…) Jag är i alla fall 

ingen svikare. Jag har i alla fall inte glömt kampen…" (s. 215). Faren forklarer at det finnes 

ingen kamp, og forteller at han kun hadde ett semester igjen av utdanningen sin da de måtte 

flykte, og nå sitter han her med en "affär full med skit!" (s. 216). Nourdine nevnes også – han 

kommer aldri til å få en hovedrolle – det går ikke an å vinne den kampen Halim snakker om, 

ifølge faren: "Det finns bara ett enda sätt att förändra saker och ting här i världen. Ett enda 

sätt. (…) Flousen. Pengarna. (…) Mm, okey, det är jag som är svikaren (…) Men man kan ju 

fråga sig vem som är falsk! Du eller jag" (s. 216).  

Halim har gjennom hele romanen vært veldig opptatt av at andre folk, særlig 

svensker, fremstår som falske, så denne beskyldningen fra faren treffer ham forholdsvis 

hardt. "… kanske jag är den enda i hela världen som inte spelar falsk" (Khemiri, 2003, s. 

144). Denne episoden er på mange måter romanens klimaks. Vi får vite litt om farens fortid, 

og Halim blir konfrontert med språket han har konstruert i dagboka. Konflikten løses etter 

hvert opp ved at faren tar frem den gamle Koranen som har gått gjennom generasjoner. 

Sammen leser de om at tålmodighet er nøkkelen til lykke, og Halim forstår – man kan ikke 

vinne "kampen" ved å ty til drastiske og ugjennomtenkte tiltak som tagging og stille 

protester. Faren har gått foran som et godt eksempel, han har omfavnet sin nye hverdag og 

gleder seg over de små tingene. Det er ingen tvil om at han tenker på hva han kunne hatt og 

hvem han kunne vært, men det hjelper ikke å være bitter – kanskje vil det løse seg en dag. 

 Halim har tatt alt til seg – han legger frem planene sine for matrådet – han handler 

med ord fremfor stumme eller ødeleggende protester – selvsagt med "lite svenneton" 

(Khemiri, 2003, s. 229), og han foreslår at kantina heretter skal servere mat fra andre land i 

tillegg til svensk mat (de tvangsintegrerende fiskepinnene). Dette kan, fra forfatterens side, 
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være en bevisst måte å indirekte si at det eksisterer språklige fordommer. Halim er klar over 

hva slags verdi hans egenkonstruerte språk har på visse lingvistiske marked, for eksempel 

blant vennene i "Skäris." Han behersker ulike registre og vet å benytte seg av dem ut ifra 

situasjonen. 

Mot slutten av Ett öga rött kommer tegnene på at hybriditet kan fungere i praksis. 

Den siste sekvensen av romanen symboliserer en fusjon mellom det arabiske og det svenske: 

Halim kommer hjem en kveld og oppdager at parabolantennen han ga til faren i bursdagsgave 

endelig er blitt satt opp – festet med skibindinger. Arabiske reklamer fyller stuen og gir 

Halim "gladaste magkänslan" (Khemiri, 2003, s. 238). Halim ser tilbake på året som har gått 

med en god følelse. Han begynner å finne seg selv. "…fast jag alltid varit blygsam shunne 

nästan jag lockas till skryt" (Khemiri, 2003, s. 239). Han får ståkarakter i alle fag, og hjemme 

sammen med Nourdine og faren ser de på egyptisk Vil du bli millionær og drikker svensk 

tomteglögg.  

 
…det var en egyptisk kanal som visade programmet och ändå det såg exakt ut som i TV4. Dom hade 
tre livlinor och samma studio (fast den här låg i Egypten) och samma musik och samma hjärtslagsljud 
(…) Pappa (…) satte sig med rakaste ryggen och så fort dom kom igång han började ropa svar på svar. 
Ofta han behövde inte ens vänta på alternativen. Pappa totalknäkte allt och alla (…) Pappa bara 
skrattade, hällde mer glögg och droppade russin till botten. (Khemiri, 2003, s. 246) 

 

Her ser vi en herlig fusjon av det svenske og det arabiske – i form av arabisk TV og svensk 

glögg. Også skibindingene er med i denne ligningen. Programmet Vil du bli millionær kan 

symbolisere selve essensen i romanen – ting behøver ikke være så annerledes selv om det 

kommer fra andre land. Programmet ser helt likt ut, det foregår bare på et annet språk. Det 

samme programmet, eller det samme mennesket, kan fungere i forskjellige land, med 

forskjellige språk, uten at det gir slipp på sine særegne kjennetegn. Denne episoden illustrerer 

også at faren har nærmet seg Halim og tort å omfavne det arabiske i større grad enn tidligere, 

og han oppdager at dette gjør at han får vist hvem han egentlig er, og hva han egentlig kan. 

Endelig forstår han spørsmålene i TV-showet – Halim slipper å oversette. Faren sitter med 

rak rygg og svarene kommer på løpende bånd. På den andre siden har Halim tort å bli mer 

svensk. Han har tatt til seg råd både fra faren og fra Alex, og innser at de har rett, selv om han 

kanskje ikke sier det ordrett. 

I Alle utlendinger har lukka gardiner er det flerkulturelle et gjennomgående tema. Det 

kommer riktignok ikke til syne på et like dypt plan som i Ett öga rött, men det preger hele 

romanen likevel. Mariana er veldig opptatt av å sette merkelapper på alle rundt seg. 

Benevnelser som "svarting", "utlending", "norsking" og "potet" er tilsynelatende en 
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dagligdags måte å dele inn menneskene i nærmiljøet på. Disse merkelappene er som regel 

harmløse, men i en annen kontekst kunne de fremstått som mer eller mindre stigmatiserende. 

Når Mariana forteller fra en danseoppvisning klassen hennes har hatt på skolen, skildrer hun 

følgende: "Alle foreldra til oss norskingene kom, og så noen afrikanere for de også er mer 

norske, og noen utlendinger som prøver å bli potet" (Skaranger, 2015, s. 42). I et annet tilfelle 

beskriver hun asiatene og jamaicaneren hun møter slik: "Vi måtte hilse på masse chippere, og 

en rastamann jeg tror det har klikka for" (Skaranger, 2015, s. 60), mens vennegjengen hennes 

skildres på denne måten: "Bebi J er eneste svartingen, Nora er hviteste, pluss hun har løseste 

joggebuksa, Ruben er homo, Isa tror hun er noe og jeg også gjør det" (Skaranger, 2015, s. 

35). Et av kapitlene, eller dagboknotatene i Alle utlendinger har lukka gardiner har tittelen 

"Typisk norsk." Her forteller Mariana om hva hun skrev om på norsktentamen:  

 
Først jeg satt dritlenge uten å konse, men så jeg skrev om typisk norske jenter, at ca. 80 av 100 jenter 
som drar på ferie i Tyrkia bli knulla, derfor jentene i Norge blir sett på som billig i utlandet. Jeg følte 
tema tråkka litt på grensa og kanskje Solveig kunne få heva bryn og bli sint, for mamma også sa: du må 
være forsiktig med å gre alle under en kam (Skaranger, 2015, s. 89). 

 

I samme kapittel beskrives familiemiddagen hjemme hos henne, hvor den chilenske faren for 

en gangs skyld ikke har laget "sviddeste fiskepinner", men biff og poteter. Denne middagen, 

samt temaet på norskstilen til Mariana, kan vitne om at hun reflekterer over hva som er 

"typisk" for en kultur kontra en annen. I et annet kapittel i boka, som bærer tittelen "Alle 

utlendinger må ut av Norge", har Mariana og faren en samtale om viktigheten av integrering: 

 
… pappa ble sint (…) og bare: Lampedusa er eksempel på at jeg stemmer Frp, og jeg bare: hva faen, og 
han bare: alle utlendinger må ut av Norge, og jeg bare: hvorfor det, dessuten du er utlending sjæl, og 
han bare: fordi folk har det bedre i landet der kommer de egentlig fra, og jeg bare: hva hvis det er krig 
der, og han bare: da de må vente, og må integrere seg best som mulig i Norge som meg (Skaranger, 
2015, s. 54). 

 

Til tross for at alle disse sitatene jeg nå har plukket frem ved første øyekast kan virke 

innvandrerfiendtlige og stigmatiserende, så er min tolkning at romanens hovedbudskap ligger 

i å skildre et flerkulturelt og flerspråklig miljø på en ærlig og forsøksvis realistisk måte. En 

kan også tolke det dithen at termer som "svarting" og "potet" rett og slett er "vanlig" for alle 

som bruker dem, og som derigjennom har en slags "rett" til å bruke dem (Rampton, 2006).  
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4.3.2 Identitet og tilhørighet 
Det å høre til, figurerer som et tematisk aspekt i begge bøkene, og det utformes på 

forskjellige måter og på ulike plan. For Mariana gjelder dette tilhørighet til nabolaget, 

bydelen, kanskje til og med hele Oslo øst. Språket representerer også tilhørighet til den 

flerkulturelle klassen, til vennegjengen og til brødrene. For Halim er språket hans et symbol 

på tilhørighet til røttene sine – de røttene han føler han har i den arabiske kulturen og 

Marokko. Selv har han ingen minner herfra siden han er født i Sverige, så det geografiske 

stedet som symboliserer det arabiske blir for ham drabantbyen Skärholmen, hvor han vokste 

opp. Språket hans representerer også ønsket om å knytte sterkere bånd med faren, og da den 

faren han ønsker at faren skal bli – nemlig den mannen han pleide å være før han ble mer 

vestlig. Samtidig kan man tenke seg at Halim også anser språket sitt som en måte å minnes 

sin døde mor på.  

Begge protagonistenes ønske om tilhørighet hadde ikke vært så sterkt hvis det ikke 

hadde vært for det faktum at de begge gjennomgår en slags identitetsprosess. Svendsen 

(2015) presiserer at ikke alle språklige valg er en identitetshandling, men at det likevel er 

"much identity work going on in the intersection between linguistic form, language use and 

the ideologies of language associable by a society at large (Svendsen, 2015a, s. 14). Videre 

skriver hun at arbeidet med egen identitet er påvirket og bestemt av den symbolske verdien et 

språk kan ha på de ulike lingvistiske markedene (2015a, s. 14). På Romsås, og i områdene 

rundt, har multietnolektisk talestil en stor verdi på det lingvistiske markedet blant 

ungdommene. På Söder, hvor Halim nå bor, har ikke hans språkstil like stor verdi som det 

kanskje hadde i forstaden hvor han vokste opp. Dette kan gjenspeile farens reaksjon når han 

finner Halims dagbok.  

Ønsket om tilhørighet og søken etter egne identiteter henger sammen. Når man føler 

at man hører til i en gruppe eller i et miljø, vil man også identifiseres med denne gruppen, og 

dermed være sikrere på sine egne identiteter. Det kan også være at Mariana og Halim føler 

seg forholdsvis sikre på hvor de hører hjemme, men bare ikke nok. Og derfor har de et behov 

for å markere sin identitet og sin tilhørighet blant annet gjennom språket, både med tanke på 

syntaksen som markerer en avstand fra standardspråket, men også slangordene som 

symboliserer den tøffe masken de tidvis må ta på. Vi har tidligere sett at psykologen Erikson 

poengterer at identitetsdannelsen ikke bare foregår inne i individet, men at et individ er 

avhengig av en kontekst, et samfunn rundt seg, for å kunne skape seg en identitet. Både 

Mariana og Halim er i den typiske ungdomsalderen, og også dette er en gruppe de ønsker å 
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markere en tilhørighet til. Hårstad og Opsahl (2013) har gjort rede for trekk ved 

"ungdomsspråk", hvilket i stor grad kan minne om multietnolektisk stil, sett bort ifra visse 

syntaktiske avvik. De skriver at språklige trekk på både morfosyntaktisk og leksikalsk nivå 

enkelt kan "knyttes til alder, både i betydningen modning og utvikling og som uttrykk for 

gruppetilhørighet: Identitetsarbeidet man utfører i løpet av ungdomstida, er massivt, og ulike 

selviscenesettingsprosesser er viktige for personer i tenårene" (2013, s. 31). Ungdom ønsker 

ofte å markere at de ikke er barn, og heller ikke voksne, og dette gjøres ved at de blant annet 

utvikler et eget vokabular som symboliserer dette.  

Fremmedfølelse kan lede til identitetsforvirring ifølge Erikson (1968, s. 230). I begge 

romanene kommer det tydelig frem at tilhørighet er viktig, og da særlig for hovedpersonene 

og ungdommene de omgir seg med. I Marianas klasse er det viktig å tilhøre så mange ulike 

etnisiteter som mulig – det gir status. I Ett öga rött kommer viktigheten av 

gruppemotsetninger og gruppetilhørighet til syne gjennom at Halim kategoriserer alle 

"svartingene" og svenskene i ulike grupper. Dette ser vi også i Alle utlendinger har lukka 

gardiner; Mariana putter ulike nasjonaliteter inn i båser og er veldig klar over hva som er 

typisk for de ulike gruppene: "Huset til Mu2 var typisk alle tyrkere (…) det var lukka 

gardiner med blonder (…) hjemme hos Bebi J, siden hun er gambier, de har bare gull overalt" 

(Skaranger, 2015, s. 87). Tittelen i seg selv kan også fremstå som temmelig fordomsfull, selv 

om den kan tolkes tvetydig. I tillegg til å sette alle andre i bås, er Mariana også klar over hva 

slags gruppe hennes hjem hører til i: "Hjemme vi har skikkelig norskinghus med  liten tv og 

rotete og åpne gardiner" (Skaranger, 2015, s. 87).  

Andre identitetsmarkører som klesvalg kommenteres også i begge romanene. "Hele Oslo 

var stappa med alle sossejentene som hadde kjøpt dyreste bunadene bare så skulle de se 

rikere ut, og jeg tenkte: wollah, jeg egentlig er ganske glad for vi er de eneste med normale 

kjoler i byen" (Skaranger, 2015, s. 83). Dette sitatet understreker distanseringen fra "de 

andre" samtidig som språket og valg av kjole markerer hvem Mariana ønsker å tilhøre. 

 

4.3.3 Minner 
"…texter är bästa sättet att behålla minnet och samtidigt hålla balansen" (Khemiri, 2003, s. 

89). Et tema som går igjen i større eller mindre grad i Khemiris forfatterskap, er minner. 

Khemiris nyeste roman, Allt jag inte minns (2015), er antakelig den av bøkene hans hvor 

dette tema er mest fremtredende, men også i Montecore: en unik tiger og Ett öga rött ser vi at 

dette går igjen. I sistnevnte roman får altså Halim en skrivebok av Dalanda (som ifølge 
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beskrivelsen minner om selve omslaget på Ett öga rött, som igjen gir assosiasjoner til 

Koranen). Boka skal brukes til å skrive ned saker og ting slik at han ikke glemmer, og målet 

er at han skal kunne lære seg å skrive på arabisk etter hvert. "Om du bara använder den här på 

rätt sätt så lovar jag att du aldrig behöver oroa dig för att tappa minnet och bli som min 

fördömde make" (Khemiri, 2003, s. 12); "texten är evig medan minnet förändras. Det som 

man tror man kommer att minnas i resten av sitt liv…det kan i alla fall försvinna med åren 

(…) det är ingen liten synd att glömma bort varifrån man kommer" (Khemiri, 2003, s. 84). 

Dette indikerer både at det er viktig å ta vare på minnene, samtidig som det ymter frampå om 

at Dalanda selv kanskje begynner å bli litt rotete, ironisk nok. Halim tar dette til seg – han vil 

ikke glemme hvor han kommer fra, han vil være arabisk fullt og helt (ikke stykkevis og delt), 

og nettopp derfor skriver han dagbok på sitt "eget" språk. Han er redd for å bli for svensk, og 

dermed glemme hvor han kommer fra og hvem han egentlig er.  

Minner fungerer som et overordnet tematisk aspekt, samtidig som det dukker opp i 

mer konkrete situasjoner i Ett öga rött. Halim er som nevnt redd for å glemme og dermed 

miste sin kultur. Dette gjelder ikke bare Halim, men generelt – han vil at faren skal holde mer 

på sin kultur enn hva han gjør, og han er også redd for at Nourdine skal bli for "svennefierad" 

ved å spille for vestlige roller som for eksempel "Peer-tönten" (Khemiri, 2003, s. 29) i Ibsens 

Peer Gynt. Han er også redd for å glemme moren som døde for noen år siden, samtidig som 

han egentlig ikke orker å tenke på henne. Hver gang død nevnes, tenker han på moren, men 

forsøker å skyve det vekk. "… hon gick bort och jag minns men vill inte och ingen nämnde 

mer" (Khemiri, 2003, s. 51). Ved et uhell, over et slag sjakk, sier Nourdine noe som er litt 

uheldig med tanke på Halims mors bortgang: "Otman, du måste lära din son att drottningen 

inte är allt… Sen han måste hört vad han sa och orden liksom svävade runt i köket som 

dammkorn. Direkt pappa blev mera allvarlig och luften annorlunda" (Khemiri, 2003, s. 18). 

Med andre ord kommer det tydelig frem at morens død ikke er noe det er blitt snakket mye 

om i ettertid – det er fortsatt et sårt tema, og verken faren eller Halim har antakelig orket å ta 

tak i det. Umiddelbart etter dødsfallet flyttet Otman og Halim vekk fra den flerkulturelle 

forstaden og inn til et mer homogent strøk. Morens død kan på et vis således sies å 

symbolisere en ny start for både faren og Halim – et nytt forsøk på å integrere seg i Sverige, 

et forsøk på å glemme fortiden. 

Til tross for at Halim egentlig ikke vil tenke så mye på moren, skriver han likevel ned 

barndomsminner med moren tilstede i dagboka. Dette er gode, typiske, trivielle minner, 

lukter og inntrykk. Etter hvert kommer det mer tydelig frem at Halim ikke har bearbeidet 

tapet av moren. Klassen hans skal vaksineres, og helsesøsterens venteværelse fremkaller 
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vonde sykehusminner som resulterer i en fysisk reaksjon – Halim blir sengeliggende med 

feber i flere dager. Tidligere har han forsøkt å skyve vekk bildene når minnene trenger seg 

på, men denne gangen ble det for sterkt, og han klarte det ikke, hvilket kanskje er bra.  

 
… det var som minnesvind kom ut och jag vet inte om det var inbillat men det spelar ingen roll för med 
lukten man minns och sjukhuslukten är alltid samma och Halim minns starkare enn dom flesta, tänker 
det är lungt men sen huden blir fett gåsad och sen jag ser mamma ligger på rygg och det har precis varit 
undersökning, ansiktet har slutat fungera, varje liten muskel är på väg bort…(Khemiri, 2003, s. 193) 

 

Språket i disse minnesekvensene ligner en stream of consciousness med lange oppramsende 

setninger med mange konjunksjoner og sparsommelig tegnsetting. Dette gjelder også for de 

andre minnesekvensene i romanen. Sitatet ovenfor er fra minnene Halim har fra timene før 

moren dør. Det er ham legene overbringer dødsbudskapet til, da de antar at faren ikke kan 

godt nok svensk. "… dom säger hon har gått bort och jag fattar inte gått var vadå gått" 

(Khemiri, 2003, s. 194). Bare et par dager etter morens død sier faren at han vil flytte, "… 

han (…) vill lämna minnena, vill gitta från det gamla men fortfaranda minnena är kvar" 

(Khemiri, 2003, s. 194). 

 Morens død og flyttingen som fulgte har ledet til en forandring hos Otman. Tidligere 

kjempet han for det han trodde på, nå drikker han vin og ser på Vil du bli millionær. Halim vil 

ikke glemme den kjempen Otman en gang var – han føler at faren har gitt opp og gitt seg hen 

til svenskene, og dette forsterker hans kamp mot ’Integrationsplanen’ og det å aldri glemme. 

Halim mimrer tilbake til en dag på torvet da han var liten: "… pappa i motljus som precis 

avslutat talet och fortfarande han står vänd mot publiken. På hela torget dom står trångt 

packade och applåderar och ropar "Bush Bush mördare" (…) och plakaten och 

Palestinaflaggorna vajar" (Khemiri, 2003, s. 51–52). Etter dette minnet blir Halim røsket 

tilbake til nåtiden: "Till maten pappa drack vin och sen (…) Pappa läste om stjärnhimlar och 

att man borde dricka mera vin och drömma istället för att vara ledsen" (Khemiri, 2003, s. 52). 

Dalanda, som figurerer som en motvekt til faren oppsummerer ham slik: "Jag tror att han är 

en kameleon som byter milö och anpassar sig. Blir som ny, glömmer all tradition och 

historia" (Khemiri, 2003, s. 32). 

I Alle utlendinger har lukka gardiner figurerer også minner til en viss grad som tema. 

Den store konflikten i romanens nåtid ligger i at "den andre broren" er i fengsel, og familien 

vet ikke hvordan de skal takle det – hvorvidt de skal være åpne om det, eller ignorere det. Det 

kan tenkes at grunnen til at Mariana ved flere anledninger implementerer minner fra 

barndommen, er fordi den gang føltes alt normalt og trygt. Antakelig savner hun også broren 
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sin. Under 17. mai-feiringen i Oslo tror hun at hun ser ham, men moren benekter dette – det 

er ikke mulig. Trolig kan dette bety at Mariana ofrer "den andre broren" flere tanker enn vi 

tror, og at det at hun trodde hun så ham var ren ønsketenkning eller synsbedrag, fordi hun 

ubevisst ’leter’ etter ham. Hun mimrer tilbake til da han fulgte henne hjem fra skolen, tagget 

ned skoleveien og fikk henne, på sin røffe, storebroraktige måte, til å føle seg trygg: 

 
Hjemveiene, de sitter klistra på hjernen. Hver dag det var samme greia. Mamma sa han skulle hente 
meg, og broren min protesterte, alltid, men likevel kom til skolen (…) og tok med meg hjem. Jeg gikk 
bak, han først, og foran oss Røverkollen lå som fredeligste borettslaget (Skaranger, 2015, s. 103). 
 

Marianas chilenske far og Halims marrokanske far symboliserer også en annen tid som nå 

kun figurerer som minner. Den grønne Bibelen, den slitte Koranen og bildet av kong Hassan 

på veggen er tatt med inn i det nye livet i det nye landet for å minne dem på hvem de en gang 

var, og hvem de kanskje er i ferd med å miste.   

 

4.3.4 Det varme kjærlighetsblikket 
Ønsket om å bli elsket og få bekreftelse henger delvis sammen med ønsket om å høre til, og 

alle disse behovene ligger i oss som mennesker, men blir antakelig forsterket i 

ungdomsårene, siden det er da mange går gjennom det Erikson (1968) kaller 

"identitetsdannelsen", hvilket fører med seg usikkerhet. I likhet med Mariana er også Halim 

forelsket, uten at det får samme lykkelige slutt som for Mariana og Mu2. "Det enda jag tänker 

på är henne – den finaste gussen i livet" (Khemiri, 2003, s. 102). Halim er forelsket i Marit, 

som sitter sammen med ham i matrådet på skolen. Denne forelskelsen gjør ham helt tussete, 

men han er også klar over hvilken risiko den innebærer: "I mera filosofiord man kan säga 

kärleken är fin men också den ger tjokaste risken för bara om tjejen flamsar runt med några 

andra (…) det blir som löpeld inuti" (Khemiri, 2003, s. 122). Dette sitatet oppsummerer de 

store følelsesmessige svingningene som Halim og Mariana gjennomgår – det går fra å være 

fantastisk i det ene øyeblikket, til å være grusomt og sjalusipreget i det neste. "Hodet mitt 

bare eksploderer mer og jeg bare tenker Mu2, Mu2, Mu2 hele tiden, men denne gangen det 

ikke er krigssone, det bare er festeksplosjon på himmern (Skaranger, 2015, s. 96). I neste 

øyeblikk er det helt motsatt: "Kjærlighet er pain in the ass, det er flammer i hjertet og 

samtidig føles som hjertet skal fryse helt til is" (Skaranger, 2015, s. 73) og "…tjejer är fittor 

och svikare" (Khemiri, 2003, s. 163). 

 I tillegg til at begge protagonistene ønsker bekreftelse og kjærlighet fra Marit og Mu2, 

ønsker de selvsagt også det samme fra familien. Mariana himler ofte med øynene over 
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foreldrene som maser om ditt og spør om datt, men hun setter åpenbart pris på at de bryr seg. 

De typiske kommunikasjonsvanskene som oppstår mellom tenåringer og foreldre forsterkes 

ved at det ties om situasjonen til "den andre broren." Det kommer likevel implisitt frem at 

familien er veldig viktig for Mariana – blant annet gjennom hvor mye det preger familien å 

ha en sønn/bror i fengsel. Dette kommer tydeligst frem gjennom lillebroren Matias, som er 

ung nok til å tørre å vise denne typen følelser: "Matias (…) ga tegning av blokka og hele 

familien, så hele ansiktet til broren min smilte med glede og man kunne kjenne varme i 

kroppen" (Skaranger 2015, s. 100). Kjærligheten til familien vises også gjennom omsorgen 

Mariana viser overfor lillebroren: 

 
Hele bilturen Matias holdt hånda mi, med svetteste fingra så måtte jeg slippe av og til for å tørke av på 
buksa, og noen ganger tårene hans rennet nedover kunna. Heldigvis jeg ahdde smugla 
sjokolademandler som pæssa jeg bak i setet til Matias når han ble trist, uten at mamma og pappa så 
(Skaranger, 2015, s. 100). 

 

Halim har et stort behov for bekreftelse fra faren, men i store deler av boka sliter også de med 

en form for kommunikasjonssvikt. Halim forsøker å lokke frem den gamle Otman – han som 

kjempet for sine hjertesaker og holdt fast ved sin kultur, men Otman har forandret seg, 

hvilket Halim finner forferdelig. "Halim tänker: pappa är på väg att bli en annorlunda. Halim 

ibland till och med tänker: pappa är på väg att skrumpna bort och bli skal och det är en tanke 

som gör allra ondast" (Khemiri, 2003, s. 91). Dette gjør at Halim igjen slites i to retninger. På 

den ene siden ønsker han å tilhøre den arabiske kulturen, men da sklir han lenger unna faren 

– hvis han ønsker å nærme seg faren, tror han at han må gi slipp på den arabiske kulturen. Ett 

öga rött avsluttes med at Otman, Nourdine og Halim er ute og spiser på restaurant. Budskapet 

på restaurantens serviett er et symbol på at "enten eller" nå er blitt "både og" (Nilsson, 2010, 

s. 91). "På svenska skriver dom 'Orientaliska specialiteter' och på arabiska 'Vi kommer att 

återvända'. Jerusalem Kebab. Det är en vacker servett. Väldigt vacker" (Khemiri, 2003, s. 

251). Halim er lykkelig når han går fra restauranten mellom faren og Nourdine, for han vet 

"… ingen någonsin kommer kunna knäcka oss" (Khemiri, 2003, s. 251) 

 Bekreftelse, tilhørighet og kjærlighet er gjentatte ganger beskrevet som "det varme 

kjærlighetsblikket" i de to romanene, hvilket understreker hvor viktig dette er for 

protagonistene: "… wollah koran, jeg sverger på moren min, Mu2 ga meg varme 

kjærlighetsblikket" (Skaranger, 2015, s. 29) – viktig nettopp fordi at "… om Marit råkar 

glömma ge mig varma kärleksblicken i rastrummet det svider läskigt mycket" (Khemiri, 

2003, s. 122). 
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5 Avslutning 
 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan tematikken og person- og miljøskildringene i 

romanene Alle utlendinger har lukka gardiner og Ett öga rött preges av samtidens språk- og 

kulturkontakt. For å  belyse dette spørsmålet har jeg gjort rede for hva det er som 

kjennetegner den språklige formene i disse to bøkene i tillegg til at jeg har diskutert hvorvidt 

den kan sies å være "autentisk" eller "representativ" for ungdommer i flerspråklige bymiljøer. 

Når det gjelder autentisiteten, bør det her poengteres at brudd på V2-regelen i Skarangers 

roman synes å være for konsekvent til at språket kan kalles representativ for ungdommer i 

språklig og kulturelt heterogene bymiljøer. Når det gjelder autentisiteten til Halims språk i 

Khemiris roman, sammenfatter Källström det godt når han sier at syntaksen er et performativt 

redskap, og at Halims språk er like autentisk som hans fantasier (2010, s. 147). Begge 

romanene har dog språklige trekk som samsvarer med det forskerne mener karakteriserer 

multietnolektisk talestil i Skandinavia, for eksempel manglende inversjon. Andre trekk synes 

å representere allmenne språkendringsprossesser, som for eksempel lånord fra engelsk og 

bruk av objektsform av tredjepersons pronomen i stedet for subjektsform og vise versa. En 

rekke trekk i begge bøkene, som for eksempel slangord, forkortelser og diskursmarkører, 

minner mer om "ungdomsspråk" i sin alminnelighet. Disse trekkene er med på å forsterke 

bøkenes budskap i form av at person- og miljøskildringene synes mer realistiske og ekte – 

språket i seg selv beskriver protagonistene og miljøet de lever i, samt at det bygger opp under 

tematikken. 

Jeg har også undersøkt hvordan identitet(er) fremstilles i personskildringer og 

tematikk, nettopp fordi identitetsdannelsen skjer i interaksjon med andre (jf. Buckholtz og 

Hall, 2005). En kan si at tematikken og person- og miljøskildringene i Alle utlendinger har 

lukka gardiner og Ett öga rött preges av samtidens språk- og kulturkontakt ved at 

protagonistene navigerer mellom ulike roller og at deres liv preges av ulike møter. Dette er 

møter mellom mennesker, religioner, kulturer og språk – hvilket representerer et bilde av 

dagens ungdom som lever i og forholder seg til et samfunn som er mye mer pluralistisk enn 

tidligere. I tillegg ser vi at de tematiske aspektene kjærlighet, tilhørighet og identitet er svært 

fremtredende i begge romanene. Grunnen til dette kan delvis være fordi protagonistene 

befinner seg i gullalderen for det Erikson (1968) kaller identitetsdannelse, men det kan også 

være fordi det befinner seg i det Bhabha (1994) kaller "det tredje rom" – altså mellom 

kulturer.  
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Den senere tids globalisering har ført til økt språkkontakt, hvilket disse bøkene er et 

fysisk bevis på. Den språklige formen i romanene kobles til ungdom i flerspråklige bymiljøer 

og vitner om ungdom omgitt av et større mangold av språklige ressurser – de låner ord fra 

andre språk og har dermed et større repertoar av språklige og kulturelle verktøy som de kan 

veksle mellom. Bøkene blir dermed et uttrykk for å være ung, sammensatt og kompleks i en 

sammensatt og kompleks verden.  

 



	  52	  

Litteraturliste 
Andersen, P. T., Mose, G., Norheim, T. (2012). Litteratur og litteraturvitenskap. I P. T. 

Andersen, G. Mose og T. Norheim (Red.), Litterær analyse. En innføring. (s.9-27) 

Oslo: Pax forlag. 

Auer, P. (2005). A postscript: code-switching and social identity. In Journal of Pragmatics 

37. (s.403–410) Elsevier. 

Auer, P. (2007). Social identities and styles. Alternative approaches to linguistic 

heterogeneity. I P. Auer (Red.), Social identity and communicative style: Alternative 

approaches to variability in language (s.1–21). Berlin: Mouton de Gruyter.  

Bachtin, M. M. (2003). Ordet i romanen. København: Gyldendal. 

Bhabha, H. K. (1985). Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority 

under a Tree outside Delhi, May 1817. I Critical Inquiry 12 (Autumn 1985) “Race", 

Writing and Difference. (s.144–165). The University of Chicago Press.  

Bhabha, H. 1994. The Location of Culture. New York: Routledge. 

Blackledge, A og Creese, A. (2015). Emblems of identities in four European urban settings. I 

B. A. Svendsen og J. Nortier (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. 

Linguistic Practices across Urban Spaces. (s.167–182). Cambridge University press.  

Blommeart, J. (2010). The sociolinguistics of Globalization. Cambridge University Press. 

Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Cambridge, MA: Polity Press.  

Boyd, S. (2010). Research on Language in Multilingual Urban Settings in Sweden. I P. Quist 

og B. A. Svendsen (Red.), Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices 

(s.1–6). Bristol: Multilingual Matters. 

Bucholtz, M. og Hall, K. (2005). Identity and interaction: a sociocultural linguistic approach. 

I Discourse Studies 7. (s.585–614). Sage Publications.  

Claudi, M. B. (2013). Litteraturteori. Fagbokforlaget (Vigmostad og bjørke). 

Clyne, M. (2000). Lingua Franca and ethnolects in Europe and beyond. I Sociolinguistica 14. 

(s.83–89). 

Cornips, L., Jaspers, J. og Rooij V. (2015). The politics of labelling youth vernaculars in the 

Netherlands and Belgium I. J. Nortier og B. A. Svendsen (Red.), Language, Youth 

and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. (s.45–70). 

Cambridge University Press. 

Drange, E.-M. (2002). Fremmedspråklige slangord i norsk. I E.-M. Drange, U.-B. Kotsinas,  



	   53	  

og A.-B. Stenström (Red.), Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden 

(s.9 – 18). Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Egedius, T. (2015, 28. januar). Blokkbokstaver, Spørsmål og svar: Maria Navarro Skaranger 

(20). Aftenposten. Hentet fra: http://www.aftenposten.no/amagasinet/Blokkbokstaver-

7879254.html  

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.  

Erikson, E. H. (1968). Identitet, ungdom og kriser. København: Hans Reitzels Forlag A/S. 

FN-sambandet (2016, 16. februar). Migrasjon. FN. Hentet fra: 

http://www.fn.no/Tema/Befolkning/Migrasjon  

Fredin, M. A. (2004, 24. februar). Misforstått brakdebut. Dagbladet. Hentet fra: 

http://www.dagbladet.no/kultur/2004/02/24/391749.html  

Freywald, U., Cornips, L., Ganuza, N., Nistov, I og Opsahl, T. (2015). Beyond verb second – 

a matter of novel information-structural effects? Evidence from Norwegian, Swedish, 

German and Dutch. I J. Nortier og B. A. Svendsen (Red.), Language, Youth  and 

Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces (s.73–92). 

Cambridge University Press. 

Ganuza, N. (2008). Syntactic variations in the Swedish of adolescents in multilingual urban 

settings: subject-verb order in declaratives, questions and subordinate clauses. 

(Doktoravhandling). Stockholm: Stockholms universitet. 

Golden, A. (1998). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 

Grepstad, O. (1997). Det litterære skattkammer: Sakprosaens teori og retorikk. Oslo: Det 

Norske Samlaget. 

Gunnarsson, B. (2003, 4. august). Den unge Halims lidanden. Göteborgs-Posten. Hentet fra: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050802200308047805592

&serviceId=2  

Hasund, I. K. (2006). Ungdomsspråk. Bergen: Fagbokforlaget/Landslaget for 

norskundervisning.  

Hårstad, S. og Opsahl, T. (2013). Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i 

Norge. Fagbokforlaget. 

Ims, I. (2013). Språklig registerdanning og verditilskriving: Betegnelser på nye måter å 

snakke norsk på i Oslo. I NOA norsk som andrespråk, 29(2), 37–71. 



	  54	  

Ims, I. (2014). "Alle snakker norsk." Språkideologi og språklig differensiering i mediene, i 

NOA norsk som andrespråk, 30(1), 5–40. 

Jåsund, R. Dikting og skrivekunst. Elementær innføring i sjangerlære og litteraturkunnskap. 

Kristiansand: Gimlevang forlag. 

Khemiri, J. H. (2003). Ett öga rött. Stockholm: Norstedt. 

Kongslien, I. (2009). Translingval fantasi - nordiske forfattarar som skriv på andrespråket i 

Nordand: Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 1(4) 31–52. 

Kongslien, I. (2013). The Scandinavian 'migrant novel' – a new national narrative and a 

cosmopolitical tale. I S. Lindberg (Red.), The Migrant Novel in Quebec and 

Scandinavia. Performativity, Meaningful Conflilcts and Creolization. (s.125–139). 

Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.  

Kotsinas, U.-B. (1988). Rinkebysvenskan — en dialekt? I P. Linell, V. Adelswärd, T. Nilsson 

og P. A. Pettersson (Red.), Svenskans Beskrivning 16, volum 2: Förhandlingar vid 

sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning (s.264 – 278). 

Linköping: Linköping University Electronic Press. 

Kotsinas, U.-B. (1990). Svensk, invandrarsvensk eller invandrare. Om bedömning av 

"främmade" drag i svenskt talspråk. I G. Tingbjörn (Red.), Andra symposiet om 

svenska som andraspråk i Göteborg (s.244 –273). Stockholm: Skriptor.  

Kotsinas, U.-B. (1994). Snobbar och pyjamastyper: Ungdomskultur, ungdomsspråk och 

gruppidentiteter i Stockholm. I (Red.), J. Fornäs, U. Boëthius, M. Forsman, H. 

Ganetz, og B. Reimer. Ungdomskultur i Sverige (s. 311–336). Stockholm: Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion AB. 

Kotsinas, U.-B. (2000). Kontakt, variation och förandring – studier i Stockholmsspråk: ett 

urval uppsatser. Stockholm: Almquist & Wiksell International. 

Källström, R. (2010). Literary Use of Multiethnic Youth Language: Noninversion in Swedish 

Fiction. I (Red.), P. Quist, og B. A.  Svendsen, Multilingual Urban Scandinavia. New 

Linguistic Practices (s.144–155). Bristol: Multilingual matters. 

Le Page, R. og Tabouret-Keller, A. (1985). Acts of identity. Creole-based approaches to 

languages and ethnicity. London: Cambridge.  

Lothe, J. (1994). Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. Oslo: Universitetsforlaget. 

Milani, T. (2010). What's in a name: Language ideology and social differentiation in a 

Swedish print-mediated debate. Journal of Sociolinguistics 14(1). 116–142 

Mæhlum, B. (2007). Konfrontasjoner. Når språk møtes. Oslo: Novus AS. 



	   55	  

Møller, Janus S. (2009). Stereotyping categorisations of speech styles among linguistic 

minority Danes in Køge. I M. Maegaard, F. Gregersen, P. Quist & J. N. Jørgensen 

(Red.), Language Attitudes, Standardization and Language Change (s.231–254). 

Oslo: Novus. 

Nergård, M. E. (2008). Språket som speil for Halims utvikling. En gjennomgang av romanen 

Ett öga rött av Jonas Hannen Khemiri i M. E. Nergård og I. Tonne (Red.), 

Språkdidaktikk for norsklærere: Mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Nilsson, M. (2010). Den förestellda mångkulturen. Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. 

Gidlunds förlag.  

Norstedts forlag (u.å.) Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri. Norstedt forlag. Tilgjengelig 

fra: http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2003/Okand-saljperiod/khemiri_jonas-

hassen-ett_oga_rott-inbunden/.  

Nortier, J. og Svendsen, B. A. (2015). Language, Youth and Identity in the 21st Century. 

Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. 

Opsahl, T. (2009) "Egentlig alle kan bidra!" – en samling sosiolingvistiske studier av 

strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. 

(Doktoravhandling). Universitetet i Oslo. 

Opsahl, T og Nistov, I. (2010). On Some Structural Aspects of Norwegian Spoken among 

Adolescents in Multilingual Settings in Oslo. I Multilingual urban Scandinavia: new 

linguistic practices. Multilingual Matters, s. 49–63. 

Oslo Kommune (u.å.) Bydel Grorud. Tilgjengelig fra: 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-grorud/.  

Quist, P. (2000a). Ny københavnsk “multietnolekt." Om sprogbrug blandt unge i sprogligt og 

kulturelt heterogene miljøer. I Danske Talesprog (1) 143–212. Institut for Dansk 

Dialektforskning. København: C. A. Reitzels Forlag. 

Quist, P. (2000b). Unge, identitet og sprog, i U.-B. Kotsinas, A. B. Stenström og E. M. 

Drange (Red.), Ungdom, språk og identitet. Rapport fra et nettverksmøte. Nord 

1999:30 København: Nordisk ministerråd. 

Quist, P. (2005). Stilistiske praksisser i storbyens heterogene skole — en etnografisk og 

sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. (Doktoravhandling). København: 

Københavns Universitet.  

Quist, P. Og Svendsen, B. A. (2010). Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic 

Practices. Bristol: Multilingual Matters. 



	  56	  

Quist, P. og Svendsen, B. A. (2015). MultiNord 2007–2015: Et nettverk for forskning om 

språk i heterogene byrom – empiriske og teoretiske hovedlinjer. I NOA norsk som 

andrespråk, 30 (1–2), 151–194. 

Rampton, B. (2006). Language in Late Modernity. Interaction in an Urban School. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Rampton, B. (2011). From ‘Multiethnic adolescent heteroglossia’ to ‘Contemporary urban 

vernaculars’. I Language and Communication 31(4). 276–294.  

Rantonen, E. (2013). Cultural Hybridity and Humour in Jonas Hassen Khemiri’s Montecore i 

S. Lindberg (Red.), The Migrant Novel in Quebec and Scandinavia. Performativity, 

Meaningful Conflilcts and Creolization (s.141–160). Frankfurt am Main: Peter Lang 

Edition.  

Rumbaut, R. G. (1991). The Agony of Exile: A Study of the Migration and Adaption of 

Indochinese Refugee Adults and Children. I F. L. Ahearn og J. L. Athey (Red.), 

Refugee Children: Theory, Research, and Services. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. 

Said, E. W. (1978). Orientalism. Westerns Conceptions of the Orient. Penguin Books. 

Selinker, L. (1972) Interlanguage. IRAL – International Review of Applied Linguistcs in 

Language Teaching, 10, 209–232. 

Skaranger, M. N. (2015). Alle utlendinger har lukka gardiner. Oslo: Oktober Forlag. 

Skjeldal, E. (2015, 3. februar). Et lite stykke Norge. Vårt land. Hentet fra: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420150203231676&

serviceId=2  

Statistisk sentralbyrå. (2015, 14. Oktober). Innvandrere på Oslo-kartet. Tilgjengelig fra: 

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-pa-oslo-kartet  

Svendsen, B.A og Røyneland, U. (2008). Multiethnolectal facts and functions in Oslo, 

Norway. I International Journal of Bilingualism, 12, 63–83. 

Svendsen, B. A. (2014). Kebabnorskdebatten. En språkideologsik forhandling om sosial 

identitet i Tidsskrift for ungdomsforskning 1, 33–62. 

Svendsen, B. A. (2015a). Language, youth and identity in the 21st century: content and 

continuations. I J Nortier og B. A. Svendsen (Red.), Language, Youth and Identity in 

the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces (s.3–23). Cambridge 

University Press. 



	   57	  

Svendsen, B. A. (2015b). Foredrag litteraturhuset, Bergen 7. mai. "Alle utlendinger har lukka 

gardiner – fremtidens norsk." 

Svendsen, B. A. og Marzo, S. (2015). A 'new' speech style is born. The omnipresence of 

structure and agency in the life of semiotic registers in heterogenous urban spaces. I 

European Journal of Applied Linguistics 3 (1) 47–85. 

Svendsen, B. A., Ryen, E., Lexander, K. V. (2015). Rapport fra Forskningskampanjen 2014. 

Ta tempen på språket. Hentet fra: 

https://www.miljolare.no/innsendt/oppslag/1336/5502d9f97a260/rapport_fd2014.pdf  

Wei, L. 1994. Three generations, two languages, one family. Language choice and language 

shift in a Chinese community in Britain. Clevedon: Multilingual Matters. 

Aarsæther, F. (2010). The Use of Multiethnic Youth Language in Norway. I B. A. Svendsen 

og P. Quist (Red.), Multilingual Urban Scandinavia: New Linguistic Practices. 

Bristol: Multilingual Matters. 

Aarsæther, F. (2008) Flerspråklighet og flerspråklig praksis. I M. E. Nergård og I. Tonne 

(Red.), Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster I 

undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

 

 


