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Inledning 

 

Den här uppsatsen har anknytning, men ingen direkt koppling, till b-uppsatsen 

Invandrarsvenska – ett ungdomsspråk?, därför kan man se denna uppsats både som fristående 

och som en del av Invandrarsvenska – ett ungdomsspråk? I uppsatsen har jag valt att titta 

närmre på det litterära verket Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri, som från början skulle ha 

fått ett större utrymme i Invandrarsvenska – ett ungdomsspråk? Ett öga rött publicerades 

2003 och blev snabbt en omtalad bok eftersom den inte var skriven på korrekt grammatisk 

svenska. Den är skriven på vad som kom att kallas ”invandrarsvenska”, en form av talspråk, 

där det svenska språket blandats med slang och ord från andra språk. Ett öga rött handlar om 

en ung pojke som söker svar på frågor om sin omgivning och identitet. Jag var intresserad av 

att se hur Ett öga rött kunde jämföras med en bok med liknande huvudkaraktär och handling 

skriven på svensk slang, om det fanns några likheter i språk, karaktärer och i handling, därför 

använder jag mig av Ronnie Sandahls bok Vi som aldrig sa hora, som precis som i Ett öga 

rött har en huvudkaraktär som söker svar på frågor om sin identitet. De båda böckerna har 

som sagt en ung pojke som huvudkaraktär, och de olika handlingarna beskriver deras liv och 

vardag utifrån olika dramatiska händelser. I uppsatsen jämför jag dessa litterära verk med 

utgångspunkt i två olika sorters berättande, två tonårspojkar som huvudkaraktärer, två olika 

författare och med ett antal frågor i bakhuvudet: 

 

Hur skriver unga tonårspojkar? Vad skriver de om? Finns det några skillnader mellan en 

tonårspojke med svenskt ursprung från en liten svensk stad och en tonårspojke med 

invandrarbakgrund från en förort till en storstad?  Handlar det om identitetssökande? Om att 

vilja synas genom berättelsen? Att försöka förstå sig själv? Hjälpa andra förstå?  Vad har 

författaren för syfte med boken? Vem tolkar och hur ska berättelsen tolkas? 

 

Kort redogörelse/sammanfattning av uppsatsen Invandrarsvenska – 
ett ungdomsspråk? 

 

I uppsatsen tas dilemmat om fenomenet som kallas invandrarsvenska upp, om 

invandrarsvenskan som anses vara ett ungdomsspråk, samt vad invandrarsvenska egentligen 

är. Det görs en närmre jämförelse i hur språk som detta uppstår i ungdomsgrupper där 
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ungdomar med olika bakgrund och språk möts. Men det jämförs också hur språkfenomenet 

uppstår mellan svenska, svensk slang och olika språk, hur det kommer att kallas 

invandrarsvenska och vad det har för betydelse för det svenska språket, det svenska samhället 

men framför allt för de ungdomsgrupper där det uppstår. 

 

Vi analyserar två intervjuer med ungdomar från en förortsskola, hur de anser 

invandrarsvenskan används och vad det egentligen är. Analysen görs utifrån Ulla-Britt 

Kotsinas forskning om språk och invandrarsvenska. Vi analyserar även ett antal debattartiklar 

som skrivits i DN och SvD om invandrarsvenska utifrån Bourdieus teorier.  

 

Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en djupdykning i två litterära verk som skildrar två 

tonårspojkar under en viss tid och på två olika platser i Sverige. En tonårspojke med svensk 

bakgrund och en tonårspojke med invandrarbakgrund, (där också författarna motsvarar en 

man med invandrarbakgrund och en man med svensk bakgrund). Verken är inte skrivna som 

självklara självbiografier, men vissa delar kan med all del läsas som detta. Båda romanerna är 

skrivna med speciell karaktär och speciellt språk och jag vill i min analys se om och vad det 

finns för skillnad i de båda romanerna i fråga om berättare, berättande, berättarperspektiv, 

berättarteknik, beroende på vem som skriver och beroende på språk. 

 

Frågeställningar: 

 

Hur gestaltas de båda huvudkaraktärerna genom sitt olika berättande? Beroende på vem som 

skriver? En tonårspojke eller författaren? 

 

Hur påverkar det litterära språket respektive bok och vad har det för betydelse/påverkan på 

själva berättelsen och berättelsens budskap? 

 

Har böckerna ett tydligt narrativ och hur är de strukturerade?  

 

Faller berättarna inom ramen för pojkars berättelser?  
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Avgränsning och urval 

 

Jag har valt att analysera Ett öga rött och Vi som aldrig sa hora eftersom det är två verk som 

beskriver två ungdomars tänkande och berättande utifrån två olika perspektiv. Jag har 

medvetet valt böcker med två pojkar som huvudkaraktärer, främst med tanke på min 

utgångspunkts bok Ett öga rött, med en tonårspojke som huvudkaraktär och då för att se hur 

just två pojkar berättar och få klarhet i detta, och har därför inte ansett att det i just denna 

uppsats varit aktuellt att använda en bok med en flickas berättande eller att blanda flickors och 

pojkars berättande. Jag har också valt två böcker som ligger nära i tiden för att hålla relevans i 

tid och perspektiv hos de två huvudkaraktärerna i romanerna. Böckerna är skrivna under 

några års mellanrum 2003 – 2007. 

 

Metod och material 

 

I analysen kommer jag att använda mig av två olika analysmetoder, delvis den narrativa, 

vilken struktur berättelser har och hur berättelser berättas, om ungdomars berättande och 

delvis en språklig analys eftersom språket i de båda litterära verken är specifikt för respektive 

författare och har en stor betydelse för respektive bok och för handlingen i dessa, med andra 

ord tittar jag på ungdomars berättande delvis utifrån språk. För att beskriva den narrativa och 

hermeneutiska teoridelen använder jag mig av Berättelsens praktik och teori: narrativ 

forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, Carola Skott (red.). För den språkliga delen använder 

jag Per Linells bok Människans språk, Mats Erikssons avhandling Ungdomars berättande, en 

studie i struktur och interaktion. 

 

 Analysmaterialet jag använder mig av är de litterära verken Ett öga rött av Jonas Hassen 

Khemiri och Ronnie Sandahls bok Vi som aldrig sa hora. 

 

 

 



6 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Tidigare forskning 

 

Mats Eriksson har skrivit avhandlingen Ungdomars berättande, en studie i struktur och 

interaktion (1997), om ungdomars berättande. Där han genom olika intervjuer analyserar hur 

ungdomar berättar. 

 

Narrativ och Hermeneutik - Berätta-tolka-förstå 

 

Narrativ betyder berättande. Det innebär själva berättandets villkor genom berättelsens 

struktur och innehåll.
1
 

Hermeneutik, eller tolkningslära, innebär skapande av förståelse och mening i en berättelse. 

Att tolka text utifrån handling, språk etc. och därmed förstå den.
2
 

 

Att berätta innebär att meddela något. En författare har ett syfte och budskap till läsaren. 

Berättande har alltså en mening i och med innebörd och betydelse i texten. Meningsskapandet 

sker i det sociala rummet där vi kan associera och relatera till andra och varandra och till 

händelser runt omkring oss. Carola Skott skriver i Berättelsens praktik och teori: narrativ 

forskning i ett hermeneutiskt perspektiv om berättandekonsten; ”Berättandet skapar en 

meningsfull helhet där tid, mening, etik och identitet fångas och uttrycks.”
3
 Berättandet 

speglar händelser och är en handling i sig. Genom berättande skapas sociala och kulturella 

                                                 
1
  narrativ [-ti:´v eller na´-] (lat. narrati´vus 'berättande', av na´rro 'berätta', 'omtala', 'meddela'), berättande, 

framför allt om texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning. 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267058&i_word=narrativ 
2
  hermeneutik [-evti´k]subst. ~en ORDLED: hermen-eut-ik-en • läran om texttolkning 

BET.NYANS: numera ofta utvidgat vetenskapsteoretisk riktning som framhäver betydelsen av förståelse och 

inlevelse i human- och samhällsvetenskaperna 

HIST.: sedan 1804; av grek. herm\neutik\ (techn\) 'tolkningskonst', till hermeneuein 'uttyda, tolka’ 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=O181796  
3
  Skott, Carola, Berättelsens praktik och teori: narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv (2004), s. 9 
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relationer och därmed olika värderingar. Identitetsskapande är en viktig process som har en 

utgångspunkt i berättande. Vi läser och påverkas.
4
 

 

Skillnaden mellan författaren som berättare och huvudkaraktären som berättare ska också 

belysas. Författaren vill genom sin berättelse nå ut med ett budskap, i en i verkligheten 

självupplevd handling blir författaren och berättaren i boken i stort sett samma person 

beroende på hur författaren konstruerar berättelsen, däremot behöver inte författaren och 

berättaren vara samma person, berättaren kan vara fiktiv. I en tonårings berättelse framstår 

ofta författaren och berättaren som samma person eftersom ungdomar ofta skriver om sig 

själva. Jag återkommer till detta senare i teoridelen.
5
 Inger Ekman skriver i samma bok 

”Språket refererar alltid till en värld och den världen består av handlande människor.”
6
 
 

Berättarens relation till handlingen i berättelsen påverkas av olika situationer och värderingar 

kring berättarens liv, vilket i sin tur gör att läsaren känner igen sig själv om det berättas om ett 

livsöde utifrån samma eller liknande händelser. Berättelserna skapar oss identitet.
7
  

 

För att förstå oss själva måste vi skriva om oss själva, vilket innebär tolkning och förståelse 

av oss själva. En livsberättelse är en sann eller verklighetstrogen berättelse utifrån händelser 

eller en handling ur berättarens liv. En livsberättelse innebär att förstå sig själv, känna igen sig 

själv, att relatera till någon, något och sig själv. Det som känns igen tolkas och relateras till 

jaget, därför har det ingen större betydelse om berättelsen är sann, delvis sann eller fiktiv. 
8
 

Genom att författaren skriver om sådant som andra kan relatera till gör denne också klart för 

läsaren vem berättaren är och det betyder att läsaren identifierar sig med berättaren.  

 

Berättelsens struktur 

 

En berättelses handling har tre delar, en början, en mitt och ett slut. För att den ska bli 

förståelig och intressant krävs ett motiv till handlingen, varför och vad man berättar. Det 

                                                 
4
  Skott, Carola, s. 13 

5
  Eriksson, Mats, Ungdomars berättande, en studie i struktur och interaktion (1997), s. 231 

6
  Ekman, Inger i Berättelsens praktik och teori: narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv red. Carola 

Skott, s. 17 
7
  Ekman, Inger, s. 16 

8
  Ekman. Inger, s. 17 
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krävs också intriger, eller brytande händelser som bildar en tråd i berättelsen.
9
 Dessa intriger 

skapar en sorts konflikt, vilket innebär att läsaren får tolka hur intrigen ska tydas och vad den 

har för betydelse och sammanhang för berättelsen. Vissa delar i berättelsen är starkare eller 

mer framstående än andra. Det är ett mer eller mindre medvetet urval i vad som lyfts fram. 

”Berättelsen innehåller berättarens emotionella förhållanden till sitt eget liv, vilket har 

betydelse för berättelsens struktur och vilka händelser som väljs ut.”
10

 

 

Den franske filosofen och författaren Paul Ricoeur menade att berättelsen ger ökad och 

djupare förståelse för livet och dess handlingar. ”Livsberättelser innehar skapandet av en 

narrativ identitet (berättad identitet) och detta skapande är en process.”
11

 Denna process 

innebär att förståelsen mellan berättaren och läsaren inte alltid är den samma. Total förståelse 

och förmedling av berättelsen är omöjligt eftersom det finns alltid en viss klarhet och oklarhet 

i berättelser som läsaren själv får grunna över. I en livsberättelse är händelserna endast korta 

glimtar ur ett liv, men tolkningen av dem leder oss vidare. Vi reflekterar över berättelsen 

’utanför berättelsen’, vad som händer mellan raderna och vad som händer när berättelsen 

slutar.  

 

Kunskapsförmedling genom berättelsen 

  

Hur sker kunskapsförmedling genom en berättelse? Berättande spänner över olika nivåer.  

”Att förstå mänsklig tillvaro kan innebära att koncentrera sig på att undersöka kulturen, 

individen eller språket”.
12

 Att förstå innebär att relatera till något, vilket i sin tur innebär 

identifiera. 

 

”Hermeneutik kan ses både som metod och som grundläggande mänsklig reflektion.”
13

 

Ricoeur talar om tillägnelse, att förståelse skapas tillsammans med andra. Berättarens 

förmedling av budskap och läsarens tolkning och förståelse av budskapet innebär skapande av 

                                                 
9
  Ekman, Inger, s. 17 

10
 Ekman, Inger, s. 18 

11
 Ekman, Inger, s. 17 

12
 Skott, Carola, s. 39 

13
 Skott, Carola, s. 66 
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en ’ny förståelse’ där beskrivning och förklaring är en process till ny kunskap och erfarenhet. 

”Språket har en konkret funktion just när det används men är samtidigt ett abstrakt system.”
14

 

 

Berättande genom talspråk och skrivspråk 

 

Vi påtvingas ett språk från födelsen där det finns regler som vi måste lära in och anpassa oss 

efter.  Men vi skapar samtidigt också själva ett eget språk med egna uttryck och egna regler på 

egna villkor. Språkliga uttryck och begrepp påverkar människan på många olika vis, men 

framförallt värderingar, attityder, tänkande, minne, kunskap, beteende och handling är 

självklara medvetenheter. 
15

   

 

Det pågår ständigt en kamp mellan det oklara och det klara i språket. Per Linell skriver i 

Människans språk om Sapir/Whorf hypotesen. Hypotesen behandlar förhållandet mellan språk 

och verklighetsuppfattning, att verklighetsuppfattning bygger på språk där förståelsen av 

verkligheten ses som relativ och i relation till språket. I olika språk skiljer sig självfallet 

språkets struktur och skillnaderna är många, därför har olika människor med olika språk olika 

uppfattning av verkligheten. Verkligheten genom språk kan alltså uppfattas lika eller olika av 

människan beroende på vilket språk det är hon talar och hur verkligheten beskrivs med just 

det språket och hur språket översätts. Vad som är likt i ett språk kan vara ytterst olikt i ett 

annat. Det handlar återigen om tolkning.
16

  Hypotesen tillämpas främst på ordförråd och på en 

talspråklig, homogen vardagskultur, såsom vissa utbredda slangspråkskulturer. 

 

Olika kulturer i samhället påverkar språket och skapar skillnader genom att skilja mellan 

skrivspråk och talspråk. (Jämför till exempel språket i ett litterärt verk och i en kvällstidning 

eller en blogg på internet, eller hur människor talar i olika kulturer i samhället beroende på var 

de bor, hur gamla de är etc.) En kultur, eller en social gemenskap, har olika beteendemönster, 

föreställningar, värderingar, teorier etc. om verkligheten.  

   

                                                 
14

 Skott, Carola, s. 66 
15

 Linell, Per, Människans språk, s. 56-57, 65 
16

   Linell, Per, Sapir/Whorf hypotesen s. 57 
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Vissa språkanvändare är särskilt skickliga på att genom sitt val av specifika 

ord och uttryck påverka lyssnarens och läsarens associationer. En kategori 

här är skönlitterära författare som med raffinerande, stilistiska medel kan få 

en läsare att uppleva en dikt som glad eller dyster, positiv eller negativ utan 

att dessa känslor uttryckligen beskrivs.
17

  

 

Per Linell skriver om talspråk och skrivspråk som två olika fenomen, men som samtidigt 

länkar kulturen samman. ”Talet är ett dynamiskt och förgängligt beteende. Skriften är 

objektliknande och statiskt permanent och överblickbar.”
18

 Talets användning och tolkning är 

beroende av kontexten där lyssnaren delar bakgrundskunskaper med berättaren och 

berättelsen. Skrivspråk är däremot oberoende av kontexten, läsaren behöver inte lika mycket 

bakgrundskunskaper som berättaren. Skriftens eller skrivspråkets betydelse för kulturen 

innebär att lagra kunskaper och erfarenheter för nuet och i framtiden, medan talspråket är en 

del av kulturen som etablerar och upprätthåller den i nuet.
19

 

 

Ungdomars berättande 

 

[...]att människor skapar sammanhang i sina liv genom att uppfatta och 

framställa dem i form av berättelser så kallade levnadsberättelser(lifestories). 

Alla berättelser som en människa framställer under sitt liv antas vara 

manifestationer av en större sammanhängande levnadsberättelse som speglar 

hennes uppfattning om sig själv – vem hon är, hur hon förhåller sig till andra 

och hur hon har kommit att bli den person hon är.
20

  

 

Ungdomars berättande i tonåren utvecklas till en berättarstil mer lik en vuxens, samtidigt som 

det innehåller markörer som betonar att det är en ungdom som skriver. Detta ter sig till 

exempel i berättelsens handling, vad det är författaren skriver om, eller i olika uttryck, bland 

annat talspråkliga.
21

  

 

                                                 
17

 Skott, Carola, s. 65 
18

 Skott, Carola, s. 52 
19

 Skott, Carola, s. 49 
20

 Eriksson, Mats, s. 18 
21

 Eriksson, Mats, s. 21 
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Mats Eriksson skriver om hur socialiseringsprocessen mellan barn och vuxna påverkar barns 

självuppfattning genom berättande och språkförmåga. Om föräldrarna berättar historier eller 

läser sagor för barn är det en socialiseringsprocess där barnets språkförmåga utvecklas och 

barnet får en självbild i berättelserna där det identifierar sig själv.
22

   

 

Berättelsers innehåll står i relation både till en lokal och global kontext. Med lokal kontext 

menas handlingens lokala utgångspunkt i tid och plats med intriger, personer etc. Global 

kontext innebär sociala och kulturella föreställningar och kunskap hos karaktärerna i en 

berättelse. Innebörden av dessa kontexter är karaktärernas egna gemensamma regler och 

kunskap av och kring språk och föreställningar av omvärlden och förståelsen av detta, samt 

den egna individens förståelse kring detsamma. ”Detta bestämmer de ämnen, händelseförlopp 

och poänger som en berättelse kan framställa. För att berättare och lyssnare ska förstå 

varandra förutsetts åtminstone en delvis gemensam förståelse av världen.”
23

   

 

Eriksson skiljer mellan ”berättandevärlden” och ”berättelsevärlden” i berättelser, där 

berättandevärlden är den värld där den aktuella handlingen utspelas, medan berättelsevärlden 

är den värld där berättaren beskriver händelser från tex. ett annat tidsperspektiv eller synsätt. 

Personer från berättandevärlden kan både vara identiska med personer i berättelsevärlden eller 

inte. Det förklarar att berättaren uppträder som ”jag-figur” i berättelsevärlden och som 

berättare i berättandevärlden.
24

   

 

Som jag tagit upp tidigare kan författare och berättare förefalla som samma person i en 

berättelse, men berättaren kan också vara fiktiv eller delvis fiktiv. Eriksson menar att ”Även 

om berättaren är biografiskt förenad med den figur han benämner jag kan de två ha mycket 

olika egenskaper, i ålder, kunskap, värderingar etc.[...] berättaren utnyttjar möjligheten att 

genom berättelsen på olika sätt konstruera och förhålla sig till sitt eget själv[...].”
25

 

 

Berättelser förväntas ha en särskild narrativ struktur där språkliga och kommunikativa medel 

förekommer. ”Att framföra en berättelse innebär att man formulerar sin erfarenhet genom 

                                                 
22

 Eriksson, Mats, s. 21 
23

 Eriksson, Mats, s. 30 
24

 Eriksson, Mats, s. 32 
25

 Eriksson, Mats, s. 32 
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språkliga representationer av händelser, tillstånd, personer och föremål.”
26

 

Verklighetsberättelsen är en process där social verklighet skapas genom språket. Författaren 

kan skriva om självupplevda upplevelser eller konstruera berättelsen utifrån sina erfarenheter 

och kunskaper.
27

  

Berättelser som roar, argumenterar för ståndpunkter och framställer 

berättaren på ett positivt sätt ingår i sociala processer och används på ett mer 

eller mindre medvetet sätt av samtalsdeltagarna t.ex. för att göra anspråk på 

olika typer av identiteter, bearbeta den inbördes relationen, skapa, stärka 

eller bryta upp grupper och reglera statusförhållanden inom gruppen.
28

  

 

Ungdomars berättande har ofta egenskapen att vara dramatiserat. Det handlar för det mesta 

om språkets användning i berättelsen. Berättelsen kan ses som en teaterpjäs där berättaren vill 

få läsaren att effektivt tolka och förstå skildringen genom att använda sig av speciella 

språkliga medel, vilka beskrivs som ”direkt anföring, sidorepliker, repetitioner, expressiva 

ljud, ljudhärmande uttryck, gester, grimaser samt historiskt presens”.
29

 Ungdomars berättande 

bygger ofta på den narrativa konstruktionen där handlingen sker steg för steg, så att läsaren 

kan följa med i berättelsen som upplevs som när berättaren själv upplevt händelserna.
30

  

 

Eriksson menar att det är stor skillnad på ungdomars och vuxnas berättarstil. Många av de 

uttryck som ungdomar använder sig av i berättarstil beror bland annat på ungdomarnas 

funktion i sociala nätverk, som ungdomsgrupper. Att vara respekterad bland vännerna, att 

vara del i en gemenskap. Det kan handla om att utmärka sig och att mana på uppmärksamhet. 

Det är också ett steg i den sociala utvecklingen.
31

 ”Dessutom utgör berättarstilen liksom andra 

språkliga och kommunikativa drag självfallet ett sätt att uttrycka sin identitet och sociala 

tillhörighet till gruppen”.
32

  

 

Berättelsers funktioner varierar mellan sociala och kulturella grupper beroende på vilken 

mening eller syfte berättelsen har. En funktion är underhållning, där läsaren lockas till att läsa. 
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Genom att läsaren lockas till läsning genom underhållning kan berättaren gå vidare med att 

framföra en viss aspekt, eller ett visst budskap.
33

  

 

Självframställning i en berättelse 

 

Berättelser är ofta fokuserade kring en speciell historia, någonting som bryter mot våra 

förväntningar och har ställningstagande eller värderingar från berättaren som läsaren ska 

tolka. Självpresentation är en viktig del i sociala kontexter. Berättaren, eller den person som 

framställs ger en bild av sig själv, något för läsaren att fokusera på. Det handlar om hur och 

med vilket syfte personer framställs i berättelser för att belysa deras betydelse i handlingen.
34

  

 

Pojkars självpresentation – upprorsberättelser? 

 

Enligt Mats Eriksson skriver pojkar ofta berättelser med en handling av våldsam, farlig eller 

förbjuden karaktär. Att bryta mot regler i vuxenvärlden och testa gränser, att hamna i konflikt, 

käfta emot eller att ljuga, att bli upptäckt och straffad eller att inte bli upptäckt. Det är ofta 

självupplevda händelser som beskrivs, men som konstrueras genom att fylla på med fiktiva 

händelser. 
35

  Vilken bild ger berättaren av sig själv som bryter mot regler, de vuxna som 

motståndstagare, och hur konstruerar han denna bild språkligt? Även om berättaren vet att 

denne handlar fel, försvarar han sin ställning som regelbrytare exempelvis för grupptrycket 

och respekten i kompisgänget.
36

  Berättaren skaffar sig en identitet genom att framstå som 

hjälte och revolt, framställer sig själv som en tuff person. 

 

Berättaren vill framhäva händelsen och att det är en historia värd att berätta genom en 

spännande och farlig handling. 
37

 I en berättelse skildrar pojkar ofta personer av det egna 

könet i samma ålder, de är också relativt vänligt inställda till varandra. Om det däremot är 

vuxna som skildras, handlar det mer om en konflikt och kritisk inställning.   
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Presentation av författare och beskrivning av 
analysmaterial 

 

Jonas Hassen Khemiri 

 

Jonas är född 1978 och uppväxt i Stockholm med en svensk mor och en tunisisk far. Han har 

studerat internationell ekonomi och litteraturvetenskap. Ett öga rött är hans debutbok.
38

 

 

 

Ett öga rött (2003) – Jonas Hassen Khemiri 

 

Ett öga rött handlar om Halim, en tonårspojke med arabiskt ursprung, som bor i Skärholmen, 

tillsammans med sin familj. Där lever de ett bra liv och Halim träffar ibland med den gamla 

damen Dalanda som upplyser Halim om den svenska integrationsplanen, arabernas historia, 

om filosofer och krigare. Men sedan blir Halims mor sjuk och efter hennes död flyttar Halim 

och pappan närmre centrum där pappan öppnar en liten affär och där grannen heter Bengt 

Magnusson, Halim är helt säker på att det är Bengt från Vem vill bli miljonär. Men problemen 

börjar hopa sig över Halim. Han känner ilska mot det mesta omkring honom, skolan, 

svenskar, samhället, vänner, tjejer och hans största mardröm är att bli ”svennefierad”. Pappan 

verkar ha gett upp. Halim försöker få sin pappa att läsa Koranen och kämpa för sin tro och sitt 

hemland.   

 

I affären säljer pappan ”svennegrejer” och pappans bästa vän Nourdine, en arbetslös 

skådespelare, letar ständigt skådespelarjobb utan att få något. I skolan går det dåligt, Halim 

föredrar att ställa till med bråk eller måla toaletterna fulla av månar och stjärnor eller att 

gömma sig från specialläraren Alex, en svensk kille som försöker vara kompis med alla och 

som anställts speciellt för att ägna tid åt bland annat Halim. Halim blir förälskad i Marit, en 

tjej i parallellklassen, som sitter i matrådet tillsammans med Halim. Hon är den ”snyggaste 

gussen i stan”, men på en klassfest visar det sig att Halims värsta fiende hunnit före. Med 

krossat hjärta tycker han att ’alla tjejer är skit’ och är ute för att hämnas. 

                                                 
38

 Från omslaget till Ett öga rött (2003). 



15 

 

Halim slåss med sina hjärnspöken och sina funderingar kring hur han ska kämpa för att 

samhället inte ska integreras. Han hamnar i ett möte med den högsta guden, som säger att allt 

som händer beror på ödet och att det är meningen att det ska hända.  En dag får Halim en 

skrivbok av Dalanda, i den ska han skriva sådant han tycker är viktigt. Det blir som en dagbok 

där han beskriver sin vardag och sina tankar. ”Halim har en egen plan: han ska bli Sveriges 

mäktigaste revolutionsblatte. En tankesultan, som knäcker koderna och får de snyggaste 

gussarna.”
39

  

 

Boken handlar om Halims kamp att finna sin identitet i det svenska samhället, om hans tankar 

och hur han genom dem och sin skrivbok kommer till insikt med dig själv. Boken är skriven i 

nutid av Halim som berättar. 

 

 

Ronnie Sandahl 

 

Ronnie Sandahl är född i Falköping 1984. Han är journalist och krönikör på Aftonbladet. Vi 

som aldrig sa hora är hans debutbok.
40

 

 

 

Vi som aldrig sa hora (2007) – Ronnie Sandahl 

  

Boken handlar om Hannes och hans vänner Kristian, Frippe och Stig i Falköping. I början av 

boken återvänder Hannes, något äldre, till Falköping från Stockholm, dit han begav sig efter 

gymnasiet för att glömma vännerna, staden och framförallt hans före detta flickvän Wilma. 

Väl i Falköping träffar han sina gamla vänner och den frustration han flytt från återuppstår 

kring gamla bagateller.  

 

                                                 
39
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Hannes är en kille som drömmer om att vara en riktig man med en riktig framtid någonstans 

långt bort från Falköping. Han är en snäll kille som inte kan säga fula ord, som hora, till 

tjejerna. Hannes barndomskompis Kristian, tidigare ett framstående hockeyproffs men som 

med en knäskada och sin bortgångne far börjat äta allt mer och blivit allt fetare, delar Hannes 

drömmar. Deras stora mysterium är att de som är ’snälla och ömsinta’ aldrig får några tjejer, 

och att det bara är sådana som ’beter sig som svin och skriker fula ord’ till tjejerna som får 

dem. Frippe, den idrottsintresserade killen som flyttar till Falköping för sin blivande karriär, 

är just en sådan kille. Och Stig är en tyst kille som inte säger mycket. Han var det största 

mobboffret på skolan, men Frippe blev vän med honom i väntrummet hos kiropraktorn.  

 

I tillbakablickarna får läsaren veta hur Hannes tillslut träffar sin drömtjej Wilma på en fest. 

De utvecklar något som Hannes tycker är ett fint förhållande. Men bakom ryggen på Hannes 

träffar Frippe Wilma i smyg och de inleder ett sexuellt förhållande. Kristian får reda på det, 

men vet inte hur han ska berätta för Hannes. Nu när Hannes återvänt från Stockholm, måste 

sanningen fram. ”De skulle bli de nya, moderna männen men som misslyckades.”
41

 

 

I boken blandas nu och då-perspektiv, genom att beskriva det gångna i tillbakablickar 

samtidigt som huvudkaraktären Hannes berättar utifrån nutid. Boken handlar om att växa upp 

i en liten håla och att inte bli förstådd. 

 

 

Analys 

 

Vi berättar för att till exempel nå ut med budskap, göra läsaren medveten, upplysa, påminna, 

det finns många anledningar till att berätta. I de här två litterära verken berättar två unga män 

sina livsberättelser utifrån en kort sekvens under sin ungdomstid.  

 

För att analysera och jämföra romanerna måste vi se hur narrativet ser ut i respektive verk. 

Vad berättas och hur berättas det? Hur tolkas det? 

                                                 
41
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Det handlar om två romaner med två starka huvudkaraktärer som på olika sätt berättar sin 

historia. I Ett öga rött berättar Halim i jag-form. I Vi som aldrig sa hora berättar Hannes 

indirekt, i replikerna är han närvarande, men det är en osynlig berättare som berättar historien 

om Hannes, på vissa ställen kan det dock upplevas som om att han tänker och talar om sig 

själv i tredje person. ”Även om berättaren är biografiskt förenad med den figur han benämner 

jag kan de två ha mycket olika egenskaper, i ålder, kunskap, värderingar etc.[...] berättaren 

utnyttjar möjligheten att genom berättelsen på olika sätt konstruera och förhålla sig till sitt 

eget själv[...].”
42

 Eller som Ekman skriver om Ricouers teori om narrativ identitet ’som en 

skapandeprocess i en berättelse’.
43

 

 

Vi som aldrig sa hora är delvis en självbiografi av Ronnie Sandahl. Ett öga rött är inte en 

självbiografi, även om Jonas Hassen Khemiri har blandat in personer, händelser och scener ur 

hans liv som är verkliga.  

 

Både Ett öga rött och Vi som aldrig sa hora har en struktur där läsaren kan följa 

huvudkaraktären från att vara relativt bortkommen till att få insikt med sig själv. Det handlar 

om det Ekman skriver om berättelsens struktur, där berättelsen har en början, en mitt och ett 

slut, där olika händelser utgör viktiga milstolpar för förståelsen och för läsaren att kunna tolka 

berättelserna. Men också som Carola Skott skriver om det narrativa berättandet att 

”Berättandet skapar en meningsfull helhet där tid, mening, etik och identitet fångas och 

uttrycks.”
44

 

 

”Att förstå mänsklig tillvaro kan innebära att koncentrera sig på att undersöka kulturen, 

individen eller språket.”
45 

Halim är en ganska ensam pojke från en Stockholmsförort. Han 

berättar sin historia genom en skrivbok, eller om man vill en dagbok. Halim känner sig ensam 

och oförstådd och hans funderingar gäller den stora framtidsplanen, att bli en tankesultan, att 

upplysa och revolutionera det svenska samhället så att alla kan leva på lika villkor. Det 

handlar också om att hitta sig själv, även om det inte alltid är det självklara i berättelsen. 

Hannes är en ung man från Falköping. Han har, till skillnad från Halim, en vänkrets. Men 
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förhållandet till dem verkar ganska svagt. Hannes letar efter en framtid, att bli en man och ta 

sig från Falköping. Även Hannes berättar sin historia under sin tonårstid.  Den stora tydliga 

skillnaden mellan Halim och Hannes är att de bor i en småstad respektive i en storstad. Att 

Halim har arabiskt ursprung och Hannes ett svenskt. Med andra ord handlar det om två 

tonårspojkars uppväxt på två olika ställen i Sverige under olika förutsättningar. Är de så 

olika? 

 

För att återgå till att titta på berättelsens struktur genom händelseförloppet i berättelsen. Inger 

Ekman skriver om händelser eller intriger som skapar konflikter, eller en röd tråd för läsaren 

att själv tolka berättelsen utifrån dessa. 
46

 Om man läser baksidan på omslaget till Ett öga rött 

får man känslan av att romanen handlar om Halims planer på att bli ”tankesultan och 

revolutionsblatte”(som han själv kallar sig i boken). Man får känslan av en arg, ung man på 

jakt efter att förändra. När man läst ut boken har man förståelse för Halim och hans tankar och 

handlingar men också känslan av att kunna identifiera sig med honom, eller i alla fall 

identifiera honom med hur många andra ungdomar kanske känner. I Ett öga rött är intrigerna 

många och kretsar främst runt ilskan över att bli försvenskad av samhället men samtidigt att 

inte vara en del av samhället och att inte bli förstådd.  

 

Mats Eriksson skriver om dramatiserat berättande. Att pojkars berättelser ofta handlar om 

våldsamma händelser, att bryta regler och testa gränser.
47

 Halims handlande är bra exempel på 

detta. Här följer ett exempel när Halim just fått reda på att skolans ledning ska dra ner på 

hemspråksundervisningen, det enda som Halim sett fram emot i skolan och som hållit honom 

kvar bland sina minnen efter mamman och sin stolthet över sitt ursprung: 

 

Jag lovade från nu fittorna kommer ångra dom försöker göra om Halim till 

en puckellös kamel och nu det är totalkrig för släktingar till Hannibal och 

Saladin ger sig ALDRIG. Innan jag gick tillbaka till klassen jag attackerade 

två toaletter nära slöjdsalen, kryssade alla keffa tags och fyllde varje kakel 

med svarta stjärnor och månar.
48 

 

                                                 
46

 Ekman, Inger, s. 17 
47

 Eriksson, Mats, s. 202, 207 
48

 Khemiri, Jonas Hassen, Ett öga rött, s. 22 



19 

Som hämnd fyller Halim toalettväggarna med månar och stjärnor. Symbolerna för islam, ett 

tecken på sin identitet och att han inte låter sig försvenskas och dras med i integrationsplanen.  

 

Senare i boken får vi se en annan sida av berättaren. Det är när pappans vän Nourdine inte 

lyckas få jobb på teatern och tvingas ta vilket jobb som helst för att försörja sig. Nourdine 

som spelat tillsammans med Ingmar Bergman i Paris en gång i tiden. Halim vill göra allt för 

att hjälpa Nourdine och han hör talas om en Bergmanpjäs på Dramaten med Mikael 

Persbrandt i huvudrollen och i sin fantasi börjar Halim smida planer på att mörda Mikael 

Persbrandt så att Nourdine kan hoppa in och ta över hans roll.  

 

Då kroppen vaknade, högerhanden slet fram pistolen och mantelrörelsen som 

annars var trög nu var lättaste. Jag höjde vapnet, tog sikte och sen jag tryckte 

av. Kulan träffade honom i benet och skottljudet blev till eko och blodet 

forsade på marken. Han föll som i slowmotion. Han vrålade och skrek när jag 

gick fram till honom, han skulle titta upp, se mig i ögonen och säga ”Okey, 

jag fattar, jag hoppar av teatern. Nu, i morgon jag kommer aldrig mer spela 

Leicester!”. Men i stället jag stod kvar där på gatan medan han gick vidare, 

rättade till pälsmössan, halkade lite på snön och försvann in på liten 

restaurang.
49 

 

Vad det gäller händelseförloppet i Vi som aldrig sa hora, är det lika utbrett som i Ett öga rött. 

Händelserna är många och till en början kretsar de främst runt tillbakablickar där Hannes 

kämpar med att komma bort från Falköping, att stå ut med sig själv och sina vänner, men 

kanske främst att bearbeta smärtan efter att hans flickvän gjort slut. Hannes är något äldre än 

Halim. I Hannes berättelse är han en snäll kille. Han kan inte hämnas. Hämnden blir i stället 

en flykt, bort från allt, till Stockholm där Hannes försöker starta om på nytt.   

 

Han satt där i vagn tretton och drack försiktigt av sitt brännheta kaffe. Han 

kunde knappt andas när han tänkte på hur det skulle bli den dag han kom 

hem som en vinnare. Säg när som helst. Säg en juldags natt när de uppklädda 
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återvändarna diskret mäter vems revansch som är vackrast. Han såg kvällen 

framför sig. Verkligt som i en filmscen...
50 

 

Senare mot slutet av berättelsen, vilket också är den aktuella tidpunkten för själva historien, 

när Hannes återvänt från Stockholm till Falköping vänder hela berättelsen och Hannes får av 

misstag reda på att hans flickvän haft ett förhållande med hans vän, samtidigt som Hannes. 

Det är en vändpunkt som kommer smygande i berättelsen. Hannes vet inte hur han ska agera, 

men slutligen konfronterar han vännen. 

 

Paniken är iskall och hånleende. Frippe är pappa till hans ofödda barn. 

Hannes försöker förgäves att ta det till sig. Som för att stoppa orden lägger 

han sin hand över Frippes mun, men han gör det med den sårades 

klumpighet. Den öppna handflatan träffar hårt över Frippes mun och näsa. 

Taket är vått och halt. Frippe faller med ryggen in i det kalla och vassa 

staketet av metall. Hannes faller i samma rörelse.
51

 

 

Det som följer är ett bråk mellan de två vännerna. Nu är det inte samma berättarperson. Han 

har förändrats genom sitt agerande och sin slutgiltiga hämnd. Hannes lyckas åstadkomma det 

kan inte lyckats med tidigare. Att lämna Falköping kanske gav honom tillräckligt för att finna 

sin identitet.  

 

Båda romanerna handlar om oförstådda tonåringar med kärleksproblem, skolproblem, 

kompisbråk, ilska och grubblerier etc. Särskilt kärleksproblemen är klara intriger i båda 

böckerna. I romanerna är det till största del pojkar och män som skildras. Det är endast ett 

fåtal flickor och kvinnor som kommer fram i respektive berättelse. Det kvinnliga könet är 

frånvarande, de blir ’de andra’ och antingen är de horor eller madonnor. Mats Eriksson menar 

att pojkar oftast skriver om det egna könet.
52

  Halim och Hannes skildrar flickorna de älskar 

som oskyldiga madonnor. 
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Halim beskriver Marit: 

 

Marit är som färggladaste regnbågsfisken i förorenat hav eller som 

finaste blomman som växer på äckligaste sophög. Alla andra brudar 

tittar avundsjuka för dom fattar hon är finaste katt. När jag tänker på 

henne kallar jag henne min gussilago och det ska bli mitt smeknamn 

på henne.
53

  

 

Hannes beskriver Wilma: 

 

Hon blundade och han tittade. Rakt fram in i ingenting. Luften var full 

av frömoln. Små vita tussar dalade långsamt ner mot gräset. Hannes 

kisade i solen och smekte sin kind med hennes hår. Frömolnen smälte 

mot marken. Sommarsnö tänkte han. Sommarsnö. Är det inte världens 

vackraste ord? Hannes log och tänkte: som hon, varm i det kalla, kall i 

det varma.
54

 

 

Både Halim och Hannes har en särskild syn på flickor eller kvinnor. De ser dem som ett slags 

objekt och i berättelserna blir de ”de andra”, främst eftersom det kvinnliga könet inte 

representerar en stor del av respektive berättelse, men också för att de flickor som av 

huvudaktörerna inte anses korrekta ses ner på och kallas med slagord. 

 

Om vi frångår berättelsens struktur och undersöker vad språket har för betydelse i 

berättelserna och utgår från Ett öga rött som är skriven på talspråk eller så kallad 

invandrarsvenska där ordföljden och grammatiken kastas om i språket och främmande ord 

blandas, varpå nya ord och betydelser bildas.  

 

Resten av dagen var fett tråkig. Svenska och historia och massa nya böcker. 

På maten det var gulaschsoppa och man fick bara ta två mjuka bröd. Jag 
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slatchade typ fem skivor utan att Alex såg och dom jag inte orkade jag 

smetade med smör och tryckte upp under bordet.
55

  

 

 

Vi som aldrig sa hora är skriven på delvis grammatiskt korrekt svenska, men med en del 

slang som innehåll, men där skrivspråket snarare kan relateras till som poetiskt.  

 

Han vaknar i regnet. Innesluten i ett skrik, strandad i tårar som torkat. 

Hannes sätter sig upp. Han är genomvåt. Byxorna, tröjan, jackan, 

kalsongerna. Allt är vått utom händerna. Han ser sig om. Grått skimmer till 

skärpa. Ett staket av metall. Den mörka himlen.
56

  

 

Båda sätten att skriva på framhäver respektive huvudkaraktär enormt. Utan skrivspråket 

skulle båda böckerna tappa både karaktär och mening. Språket förhöjer förståelsen. 

Tolkningen blir enklare och man känner empati för de olika karaktärerna i böckerna. Linell 

skriver om talspråk och skrivspråk som två olika fenomen som länkar samman kulturen.
57

 

Där talspråk är någonting förgängligt medan skrivspråk består. Han skriver också om språket 

som medel för att framhäva berättelsen genom specifika uttryck.  

 

Vissa språkanvändare är särskilt skickliga på att genom sitt val av specifika 

ord och uttryck påverka lyssnarens och läsarens associationer. En kategori 

här är skönlitterära författare som med raffinerande, stilistiska medel kan få 

en läsare att uppleva en dikt som glad eller dyster, positiv eller negativ utan 

att dessa känslor uttryckligen beskrivs. 
58

  

 

Detta är något som definitivt kan upplevas i ovanstående bokexempel. Om man som författare 

till en bok som skildrar en ungdom använder sig av det språk som ungdomar talar, på ett visst 

ställe, i en viss gemenskap eller bara i allmänhet, ökar automatiskt läsarens associationer och 

upplevelser och denne kan identifiera sig med berättelsen.  
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Vidare ger Sapir/Whorf hypotesen klarhet i tolkning av ord, när det gäller invandrarsvenskan 

och det svenska slangspråket, båda fenomenen av språk finns i olika kulturella grupper i 

samhället, invandrarsvenska som är vanligt förekommande i förorter, men självklart även 

utanför förorterna till storstäder där ungdomar med olika språkkunskaper blandar gör om ord 

från andra språk i svenskan, och svensk slang som ungdomar använder allmänt i hela landet, 

men som kanske blir mer påtaglig och annorlunda i en mindre stad där dialekt och lokala 

språkföreteelser finns. Dessa ungdomskulturer har sina egna ”språk” och förstår respektive 

kultur utifrån detta språk. Det språk som inte förstås av en viss ungdomskultur kan verka 

främmande.   

 

 

Diskussion 

 

Romanerna är två typiska pojkberättelser där berättarna skriver om sig själva, i det ena fallet i 

jag-form och det andra genom en osynlig berättare. Det handlar om att växa upp i det svenska 

samhället, att inte passa in och känna sig oförstådd, att vara en ung man och att söka efter sin 

identitet, eller något att identifiera sig med.  Två pojkars berättande beroende på vilka de är, 

vilken identitet de har, vad de har för ursprung, var de bor i Sverige, vad de har för tradition, 

kultur etc.  

 

Berättelserna lyfter fram intriger och vändande punkter i respektive historia som har stor 

betydelse för respektive verk. I Halims fall handlar det om konflikterna med vuxenvärlden 

och att få sig själv att framstå som en hjälte, med andra ord konflikter med identiteten. I 

Hannes fall är det konflikter med sin framtid och med vuxenvärlden och därigenom konflikter 

med sin identitet, det handlar om att framstå som hjälte, att vara den korrekta unge mannen. 

Det är två livsberättelser och de är olika i berättarstruktur, berättarstil, med huvudkaraktärer 

och andra betydelsefulla personer, men ändå lika eftersom båda huvudkaraktärerna strävar 

efter att hitta sig själva, att bli något, att bli av med sin ilska och frustration mot omvärlden 

och då är det egentligen irrelevant vem man är eller var man bor eller har för ursprung.  

 

Att romanerna är typiska pojkberättelser är en ganska komisk kontrast om man ser till vilka 

författarna är och att de inte alls är tonårspojkar utan vuxna män, betydligt äldre än 
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huvudkaraktärerna. Däremot berättar de två historier om två tonårspojkar och de gör det som 

om det skulle varit två tonårspojkar som berättat berättelserna. De vill lyfta fram hur det är att 

vara en ung kille på väg in i vuxenvärlden. Vilka problem de kan stöta på och vilka konflikter 

som kan drabba dem. 

  

De olika språkstilarna de båda romanerna är skrivna med är också en intressant kontrast. Vad 

gör språkstilen för själva berättelsen? I dessa två fall, allt. Om Ett öga rött skulle vara skriven 

på grammatiskt korrekt svenska skulle den inte alls ha samma mening, attityd och läsaren 

skulle inte få samma förståelse för handlingen och svepas in i handlingen som den är när den 

är skriven med invandrarsvenska. Ronnie Sandahls bok som tvärtom är skriven på en relativt 

sett poetisk svenska, skildrar handlingen ur en missförstådd ung mans perspektiv, det är 

melankoliskt, mörkt och samtidigt väldigt kärleksfullt emellanåt. Hans sätt att beskriva 

detaljer i händelseförlopp, i omgivning, i tankar och funderingar får läsaren att känna sig som 

om den var en del av handlingen.  

 

De båda romanerna lämnar en bild av hur tonårspojkar ser på verkligheten, genom 

berättelserna. Bilden av samhället, bilden av flickor, bilden av vuxna, bilden av andra, bilden 

av vad som är rätt och fel, bilden av vilka värderingar som just de här ungdomarna har och 

som kan delas av andra, bilden av att lära sig en läxa, bilden av att söka efter sig själv och 

bilden av att hitta det man söker.  

 

Syftet med böckerna, förutom att berätta historien om två unga män, har en klar utgångspunkt 

i att det är två böcker för andra ungdomar att identifiera sig med. Eller två böcker att som 

vuxen, tillbakablicka på ungdomstiden och relatera och minnas den. 
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