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Abstract  
The purpose of this thesis is to understand the ways in which rumors affect the everyday 

lives of a few young women. The questions are: What kinds of rumors do the young 

women find are the most common? How do they respond to these rumors? Do the rumors 

affect their everyday lives and if so, how do they react to them? Do they resist them? Do 

they feel limited by them? 

 

The empirical data was collected through unstructured interviews (focus groups) with three 

groups. The groups discussed different themes without prompting questions by the inter-

viewer and it was clear that rumors played an important role, in multiple ways, in the lives 

of the young women. The most common rumors were sexualized and were mostly con-

cerned with the view that the young women should not engage in “too many” heterosexual 

relations – preferably none. The meaning and significance of rumors fluctuated from differ-

ent public and private places but the connecting link was that they were used as a means of 

controlling the young women’s sexuality (including making and maintaining it heterosex-

ual). 

 

Rumors implied norms for the expected behavior of the young women, which would be 

expressed through normative opinions about clothes, looks, and behaviors in order to pre-

vent rumors. It also involved the women being compelled to avoid certain public places and 

to be outdoors during certain hours because even these situations could lead to rumors. In 

numerous ways various factors were correlated and led to many of the young women feel-

ing limited and adapting to the norms in order to avoid being the subjects of more rumors. 

This led to a limitation of ways they could act and a decrease in places they could go. Ru-

mors played an important role in terms of the possibilities these young women had to move 

and act in public and in terms of their sexual subjectivity. The resistance against rumors 

was mostly noted in the young women’s questioning of the structures that allow differing 

possibilities and opportunities of action depending on one’s gender. 
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”Har man ett visst utseende så är det ju lättare att sprida rykten om den personen. För det 

blir lite svårköpt om det är en tjej med jättestora, tjocka glasögon och osköna kläder, som 

ser lite sunkig ut, och sen säga att: ’Det här är värsta slynan’.”  

(En av deltagarna om rykten) 
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1 Inledning 
I en tidigare uppsats på kandidatnivå vid Sociologiska institutionen skrev jag om medias rap-

portering kring ett uppmärksammat hedersmord. Mordet på Fadime Sahindal 2002 väckte stor 

uppmärksamhet och ledde till intensiva debatter i media. Jag undersökte debatten den första 

månaden efter mordet och fann att medias fokus låg på förövarnas ”kultur” och beskrev ”in-

vandrarmän”1 som patriarkala (Linn Skog 2005). Debatten fortsatte sedan och kom att nyan-

seras. Hedersrelaterat våld är ett problem som har tagits upp på den politiska agendan och det 

har blivit ett vedertaget begrepp. Från en diskussion som handlat om huruvida det ens är möj-

ligt att använda ordet hedersmord används idag ord som heder, patriarkala familjer och he-

dersmord utan närmare eftertanke. Tidigare forskning visade, i samband med min studie av 

medias rapportering kring mordet på Fadime, att rykten var en central del av en hederspro-

blematik (se bl.a. Åsa Eldén 2003, Unni Wikan 2004) och annan forskning har visat att rykten 

har en betydande roll för unga kvinnor även utanför en hedersproblematik (se bl.a. Fanny 

Ambjörnsson 2004, Maria Bergström & Daniel Foxhage 2004,). På detta sätt väcktes mitt 

intresse för att undersöka hur rykten får betydelse i ett fåtal unga kvinnors2 vardag, oberoende 

av deras bakgrund eller eventuella hedersproblematik.  

1.1 Syfte och problemställningar 
Mitt syfte är att undersöka hur rykten påverkar och får betydelse i unga kvinnors vardag.  

Jag är intresserad av att undersöka vilken sorts rykten som de upplever som vanligast före-

kommande. 

Hur bemöts rykten? Inverkar rykten på tjejernas vardag och, i förekommande fall, hur förhål-

ler de sig till dem? Gör de motstånd mot dem? Känner de sig begränsade av dem?  

 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras utifrån ett intersektionellt perspektiv, där olika 

maktaxlar/maktasymmetrier ses som att de skär igenom varandra och samspelar och därför 

inte endast kan adderas på varandra. Detta kommer att diskuteras mer i kapitel två. Jag har 

                                                 
1 Det finns vissa ord och begrepp som är problematiska att använda då de inte är objektiva kategorier. Ett av 

dessa är ”invandrarmän” som ofta används för att beteckna något annat än etniskt ursprung exempelvis patriarka-

la värderingar. Jag sätter därför konsekvent sådana ord inom citationstecken. 
2 Termerna unga kvinnor, tjejer och flickor används utbytbart i denna uppsats då de teoretiker som är aktuella i 

denna uppsats använder sig av dessa tre beteckningar för att beskriva samma typer av grupper (se t.ex. Åsa An-

dersson 2003 och Anna Sofia Lundgren 2000). 
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valt att i den teoretiska delen lägga tyngdpunkten på dimensionerna kön, ålder, sexualitet, 

”ras”/etnicitet3 och klass.  

1.2 Tidigare forskning 
I denna del följer en kort genomgång av aktuella svenska studier om unga kvinnor och rykten 

med fokus på de studier som har ett intersektionellt perspektiv. 

 

Thomas Öhlund (1994) menar i Diskurser i svensk ungdomskulturforskning att det finns en 

modernitetsdiskurs där ungdomskulturen ses som framåtskridande och ungdomar ses som 

indikatorer på modernt tänkande enbart baserat på deras egenskap som ungdomar (Öhlund 

1994:38f). Det finns en risk för en alltför stor fokusering på forskning kring medelklassung-

domar eftersom dessa ses som de ”vanliga” ungdomarna utan ”problem” (Ibid. s. 40). Det har 

funnits en tendens att ungdomsforskning till största delen enbart handlat om unga pojkar/män 

och i mindre utsträckning om unga flickor/kvinnor. Detta då den ofta varit inriktad på mans-

dominerade, utåtagerande sociala rörelser där flickor inte varit synliga (Andersson 2003:15f). 

Forskningen har osynliggjort flickor och unga kvinnor och de studier som redovisas nedan har 

flickor och unga kvinnor i fokus.  

 

En av dessa är Inger Berggrens avhandling Identitet, kön och klass. Hur arbetarflickor formar 

sin identitet genom att lyssna på deras berättelser vill hon ge dem handlingsutrymme och 

agens (Berggren 2001:14ff). Genom att sätta dessa flickors vardag i fokus vill Berggren också 

se hur och på vilka sätt olika sorters maktrelationer inverkar på deras liv. En annan fråga som 

intresserar Berggren är både de strategier som används för att göra motstånd och de strategier 

som används för att foga sig till de människor de möter (Ibid. s. 69).  

 

Anna Sofia Lundgren (2000) fokuserar i sin avhandling Tre år i G: perspektiv på kropp och 

kön på hur kropp och kön gestaltas hos högstadieungdomar. ”Naturlighet” ses som bevis på 

ett sakernas tillstånd där heterosexualiteten förklaras som det ”naturliga” levnadssättet (Lund-

gren 2000:76f). Lundgren ser även att benämningen ”hora” som tidigare varit en stigmatise-

                                                 
3 Jag sätter som tidigare nämnts vissa problematiska begrepp inom citationstecken. I detta fall hänger det främst 

samman med att ”ras” skulle kunna syfta till att det finns olika ”raser” inom mänskligheten vilket inte är fallet 

och på så sätt få rasistiska konnotationer. Detta kommer att diskuteras mer utförligt i avsnitt 2.2.4. 
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rande kategori som implicerade en utagerande kvinnlig sexualitet snarare användes som ett 

svärord (Ibid. s. 106f). 

 

I sin avhandling Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel 

(2003) undersöker Åsa Andersson hur etnicitet, kön, klass och plats kommuniceras och an-

vänds i flickornas berättelser (Andersson 2003:15). Under två år genomfördes intervjuer med 

över tjugo tjejer i åldrarna fjorton till sjutton år kring dessa fyra teman. Det framkommer tyd-

ligt hur kön, klass och etnicitet inte kan analyseras fristående från varandra utan att de måste 

ses i förhållande till varandra och hur de på olika sätt förstärker varandra. Till exempel får rent 

klassmässiga aspekter, bostadsområde, konsekvenser för hur normer för kvinnlig sexualitet 

verkar i en multietnisk kontext.  

 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson redogör i sin avhandling I en klass för sig. Genus, 

klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) för hur genus skapas hos unga tjejer. Genom 

att under ett år följa ett trettiotal tjejer från två olika gymnasieprogram ser Ambjörnsson hur 

genus och hur feminitet skapas i en heteronormativ miljö vilket dikterar vilken typ av femini-

tet och genus som är möjliga. Gränserna för en ”normal” och önskvärd feminitet undersöks 

(Ambjörnsson 2004:11, 37). Genom att grovt dela in de två gymnasieklasserna i olika sociala 

klasser4 vill Ambjörnsson visa hur genusskapande praktiker hänger samman med klasskapan-

de praktiker.  

 

Sociologen Aleksandra Ålund har i sin bok Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet (1997) 

intervjuat ett trettiotal ungdomar från flera multietniska stockholmsförorter. Intervjuer har 

även genomförts med skolpersonal, boende och närpolis. Den behandlar etnicitetens betydel-

se, villkor för social integration och hur kön ges betydelse i vardagen. 

 

I nästa kapitel följer en teoretisk diskussion om rykten och dess betydelser utifrån en intersek-

tionell ansats.  

                                                 
4Ambjörnsson väljer två olika gymnasieprogram för att få tillgång till elever med olika socioekonomiska klasser. 

För vidare diskussion se Ambjörnsson 2004:33. 
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2 En teoretisk diskussion om rykten och dess funktion 
I denna del redogörs för mina teoretiska utgångspunkter och för de begrepp som är aktuella i 

uppsatsen. Rykten är centralt i denna uppsats och ordboksdefinitionen av rykte lyder som 

följer: en “(uppgift om) nyhet som härstammar från osäker källa och som snabbt sprids från 

person till person” eller ett “allmänt spritt omdöme om viss person, plats m.m. spec. om gott 

anseende” (Nationalencyklopedins Internettjänst).5 Detta är en ganska allmän definition och 

för att ge en fördjupad förståelse redogörs för stämplingsteorin och hur den kan användas som 

ett teoretiskt verktyg för rykten, därefter följer en diskussion om hur respektabilitet kan an-

vändas för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på rykten. Sist följer en kort redogörelse 

för ryktens betydelse i förhållande till heder och patriarkal familjestruktur utifrån ett intersek-

tionellt synsätt. 

2.1 Rykten som stämpling 
Stämplingsteorin har främst använts i sociologisk forskning med kriminologisk inriktning och 

i denna uppsats kommer den att användas för att tydliggöra vissa funktioner som rykten har 

och hur de kan leda till att en person stämplas.  

 

Stämplingsteori används för att förklara avvikelser från samhällets normer. Brott är en form 

av normbrytning, ofta mot formella lagar medan rykten kan vara avvikelser från både samhäl-

leliga normer och normer inom vissa specifika grupper. Dessa normer varierar över tid och 

rum och det är först i och med att det sätts en etikett på beteendet som det benämns som ett 

brott eller ett avvikande från normen (Hopkins Burke 2001:137). Detta kan vara att bryta mot 

de normer kring hur en ung kvinna förväntas bete sig, exempelvis kan gott självförtroende 

eller högljuddhet leda till dåligt rykte för unga kvinnor (Bergström & Foxhage 2004:14f, 18).  

 

                                                 
5 Nationalencyklopedin beskriver även rykten på följande sätt: ”[obekräftad], sann eller falsk berättelse. 

Rykten sprids i tal eller skrift, från man till man eller genom masskommunikation. De kan uppkomma spontant 

eller vara resultat av propaganda, desinformation eller vilseledande journalistik. Rykten tenderar att uppkomma 

spontant när behovet av information överskrider mängden kunskap, t.ex. i kris-, katastrof- eller bristsituationer, 

eller inom kroniskt informationsfattiga auktoritära samhällen. [Ryktet] har formen av ett påstående, utan intrig, 

och gäller ofta en välkänd företeelse eller person. Mellan dessa genrer [sägner] äger övergångar rum: ett rykte 

kan byggas ut till en sägen, och en sägen kan dras ihop till ett rykte.” (Nationalencyklopedins Internettjänst) 

(Författarens kursivering).  
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Becker menar att lagar och regler skapas av dem som har makt för att styra över dem som inte 

har makt i samhället och benämna dem ”outsiders”. Exempelvis har män generellt makt över 

kvinnor, äldre över yngre och så vidare samtidigt som det är en rad kategorier såsom kön, 

klass, etnicitet och ålder som är av betydelse. De här reglerna pådyvlas ofta de med mindre 

makt i samhället mot deras vilja och egenintresse. Det är således inte frågan om att det avvi-

kande beteendet finns hos individen, utan det kan ses som en konsekvens av att de benämns 

på detta sätt (Becker 1963:8f, 17, Hopkins Burke 2001:137).  

 

Normerna legitimeras genom en kraftfull ideologi och överförs både genom primär och se-

kundär socialisering, de internaliseras och därmed ifrågasätts de inte. Vissa regler tillkommer 

för att hålla vissa grupper på plats och vissa för att förbättra för dem på det sätt som de som 

innehar maktpositioner anser bäst (Hopkins Burke 2001:137f).  

 

När regler tillkommer för att det ska ske en förbättring för en grupp brukar två närliggande 

saker hända. Det första är att en ny grupp ”outsiders” skapas det vill säga de som ligger bak-

om den nya regeln. Sedan införs ett medel för social kontroll som både kan övervaka och 

stämpla avvikare. Efter ett tag blir de nya avvikarna en del av det kollektiva medvetandet och 

tas för självklara och det skapas en negativ stereotyp av avvikarna (Ibid. s. 138). 

 

När mäns våld mot kvinnor uppmärksammades och kriminaliserades i 1970-talets USA ledde 

det till att en grupp män blev stämplade som avvikare, men detta kunde endast ske på grund 

av att kvinnorörelsen fick ökad makt (Ibid. s. 138). Det blir tydligt att stämpling av avvikare 

måste ses från ett perspektiv som tillåter att flera maktkategorier beaktas. Vem som bedöms 

vara en avvikare beror på andra orsaker än beteende exempelvis strukturella faktorer som kön, 

klass, ”ras”/etnicitet, sexualitet och ålder. Det är således troligt, enligt amerikansk forskning, 

att en avvikare kommer att vara en ung, svart arbetarklass man. Varför denna grupp är överre-

presenterad i brottsstatistiken beror, i enlighet med stämplingsteorin, på att statistiken produ-

ceras av personer från samhällsskikt med makt. De har möjlighet att stämpla personer som 

avvikare mot de normer som de vill upprätthålla, vilket endast är möjligt på grund av att avvi-

karna redan har definierats som innehavandes liten eller ingen politisk makt (Ibid. s. 140f). 

 

Vissa skiljer på primär och sekundär avvikelse där den första syftar till att individen inte defi-

nierar sig som avvikare och deras avvikelse ses inte som central för dem som individer. Den 

sekundära avvikelsen består i att individen blir alltmer stigmatiserad genom stämpling och 
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stereotypifiering vilket kan leda till att individen börjar betrakta sig som en avvikare för att 

acceptera sin position som avvikare. Det som gör att avvikelsen går från primär till sekundär 

beror på antalet avvikelser och hur pass stark och avståndstagande reaktionen från omgiv-

ningen är (Ibid. s. 142).  

 

Rykten är en form av stigmatisering och med stämplingsteorins fokus på makt och social kon-

troll kan ryktens konsekvenser förstås på ett bättre sätt. I nedanstående avsnitt diskuteras re-

spektabilitetens möjligheter som analytiskt redskap. 

2.2 En diskussion kring respektabilitet och rykten 
I följande avsnitt redogörs för hur kategorierna sexualitet, klass och etnicitet kan förstås med 

hjälp av ett intersektionellt perspektiv utifrån sociologen Beverly Skeggs (1999) begrepp re-

spektabilitet. Kön och ålder är två andra dimensioner som inte redogörs för i separata avsnitt 

utan finns med som en undertext hela tiden, alla analyskategorierna skär in i varandra och de 

är, både i realiteten och i teorin, inte separerbara utifrån ett intersektionellt synsätt. Detta gäll-

er även analysnivåerna, nedan ett citat från Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris bok 

Intersektionalitet: 
Intersektionen av individuella handlingar, institutionella praktiker, normer, rutiner och 
strukturella relationer skapar enligt vår uppfattning specifika former för maktutövande och 
medför även en specifik utsatthet. Dessa former kan varken relateras till en strukturell 
överdeterminism eller till aktörernas fria val. Som vi visar längre fram i boken är analysen 
av intersektionen mellan de individuella, institutionella och strukturella nivåerna grund-
läggande för att förstå på vilket sätt olika strukturer av förtryck artikuleras och förstärker 
varandra. (de los Reyes & Mulinari 2005:9) 

 

Analyskategorierna kan inte särskiljas från varandra och inte heller enkelt adderas på var-

andra. De kan ses som makasymmetrier som skär i varandra på olika sätt och förstärker var-

andra. Skeggs använder sig av begreppet respektabilitet som ett analytiskt redskap för att visa 

hur klass fortfarande är en analyskategori av betydelse. Respektabiliteten är kopplad till klass, 

kön, ”ras”/etnicitet och sexualitet och kan ses som ett uttryck för de ramar inom vilken kvin-

nor kan agera och den sätter gränser för vilka beteenden som är önskvärda (Skeggs 1999:11). 

Den fick även en betydande roll i skapandet av det ”engelska” - den respektabla, ”vita”, eng-

elska medelklassen samtidigt som arbetarklassen och ”icke-vita” gjordes till dess motsatser 

(Ibid. s. 12f). 
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2.2.1 Heterosexualitet - en garant för respektabilitet 

Ett centralt begrepp för att förstå sexualitet som kategori är heteronormativitet som beskrivits 

av genus- och teatervetaren Tiina Rosenberg. Den kan förstås som ett normsystem som byg-

ger på antagandet att alla människor är heterosexuella och att det är det ”naturliga” sättet att 

leva. Detta system upprätthålls på olika nivåer i samhället från institutioner och strukturer ner 

till individnivå (Rosenberg 2002:100).  

 

Huvudprincipen är exkluderingen av avvikelser genom att skapa kategorierna ”vi” och ”dom”. 

På detta sätt skapas en hierarki där ”dom” ses som mindre värda. Samtidigt reproduceras hela 

tiden heterosexualiteten som det ”naturliga” och ”vanligaste” sättet att leva och blir normgi-

vande. Rosenberg kopplar detta till det västerländska sättet att alltid använda sig av dikotomi-

er och på detta sätt kan heterosexualiteten sägas fungera på ett liknande sätt som ”vitheten”. 

På samma sätt som ”vit” inte kan existera utan kategorin ”svart” kan inte heller överordnad 

heterosexualitet existera utan en underordnad icke-heterosexualitet (de los Reyes & Mulinari 

2005:60, Ibid. s. 100). Sexualitet samverkar även med andra maktasymmetrier och Skeggs 

visar hur den ”farliga” sexualiteten ofta förknippats med ”vita” och ”svarta” arbetarklasskvin-

nor samt lesbiska kvinnor. Respektabilitetsdiskursen kring heterosexualiteten har därför ute-

slutit dessa kvinnor från den normativa heterosexualiteten och minskat deras möjligheter att 

nå respektabilitet, vilket visar att sexualiteten är klassbunden. Avstånd tas från sexualiteten 

och genom att se sexuell praktik som något skamligt och samtidigt definiera sig som hetero-

sexuell kan vara ett sätt att investera i respektabilitet för exempelvis arbetarklasskvinnor som 

tidigare tilldelats positioner långt ifrån denna (Skeggs 1999:184, 190, 199, 218f).  

 

Även i Ambjörnssons studie visas att den heterosexuella relationen ses som ett steg mot att bli 

vuxen av tjejerna men att betoningen ligger på relationen och inte den sexuella delen då alltför 

många partners kan leda till rykten (Ambjörnsson 2004:117). Således kopplas en investering i 

respektabilitet samman med en annan normativ företeelse om vilka beteenden som är lämpliga 

för en ung kvinna. Arbetarklasstjejernas6 ofta långvariga, relationer med killar tolkades av 

Ambjörnsson som ett sätt att erhålla en mer respektabel feminitet. En stadig pojkvän represen-

                                                 
6 Ambjörnsson delar in eleverna från Samhällsvetarprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet i två socio-

ekonomiska grupper. De elever från Samhällsvetarprogrammet beskrivs som medelklass och de från det andra 

som arbetarklass. För vidare diskussion se Ambjörnsson 2004:33.  
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terar dessutom både tillräcklig attraktivitet i ett heterosexuellt begärssystem och monogami 

vilka är önskvärda kvaliteter (Ibid. s. 125). 

 

Heterosexualitet kan ses som ett kapital som kan medföra privilegier men som alltid är bero-

ende av andra ojämlikhetsskapande praktiker (Skeggs 1999:197f). Det visas hur till exempel 

medelklasstjejerna riktade sitt begär mot vita killar med ”svensk” bakgrund och på detta sätt 

interagerar med ”ras”/etnicitet. Den ”vita”, ”svenska” killen blir ett medel för att visa sin 

självständighet, medan ”invandrarkillen” blir en symbol för tjejens desperation, underklass 

eller ”överdrivna” sexualitet (Ambjörnsson 2004:251, 257).  

 

Sexualitet samverkar således även med andra maktasymmetrier och Rosenberg beskriver hur 

heteronormativiteten har en assimilerande funktion som innebär att de avvikande ska inklude-

ras i normen vilket också leder till att de osynliggörs. Detta leder till att även normen osynlig-

görs då den blir det universella mål som alla strävar mot. Heteronormativiteten måste ses som 

historiskt och kulturellt situerad och den är beroende av andra kategorier som klass, kön, 

”ras”/etnicitet, sexualitet och ålder (Rosenberg 2002:102f). 

 

Heteronormativitet är för min kommande analys ett användbart begrepp då det visar på hete-

rosexualiteten som förment neutral samt hur den är beroende av och interagerar med andra 

maktaxlar.  

2.2.2 Sexualiserade rykten – kvinnlig oskuld som kulturellt kapital 

För en respektabel ung kvinna är det viktigt att undvika olika sexualiserade positioner då det-

ta, som nämndes ovan, kan medföra en minskning av respektabiliteten. Nedan följer en redo-

görelse för på vilka sätt kvinnlig sexualitet och kvinnlig oskuld samverkar med andra makt-

asymmetrier som klass, kön och ”ras”/etnicitet i förhållande till rykten. 

 

Flickorna, i Åsa Andersson studie, uppger att en av de positiva sakerna med det socialt stig-

matiserade område där de bor är att många av flickorna är oskulder. Detta tolkas av Anders-

son som att en av de få möjligheter som finns att investera i respektabilitet är genom det kul-

turella kapitalet - oskulden (Andersson 2003:137ff, 144f, 152f). Oskulden ses även av flickor-

na själva som ett värdefullt kapital som måste skyddas. Den ger status, respektabilitet och 

legitimitet i den primärgrupp som flickorna antas tillhöra (Ibid. s. 139). Flickorna med invand-

rarbakgrund skiljer ut sig gentemot de andra flickorna genom att vara oskulder, vilket ledde 
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till att flera av flickorna med svensk bakgrund valt att avstå från att vara sexuellt aktiva för att 

höja sin status.  

 

I Margareta Forsbergs studie kring ungas sexualnormer finner hon att, istället för en uppdel-

ning som ovan i ”svenskar” och ”invandrare”, det refereras till ”blondiner” och ”brunetter”. I 

första hand syftar det på hårfärg men i nästa led får ”brunett” betydelsen tjej med ”invandrar-

bakgrund”. Det betyder dock inte alltid att en tjej med invandrarbakgrund är ”brunett” och 

agerar på ett mer restriktivt, respektabelt sätt. På en tredje nivå handlar det om hur en person 

agerar, där ”att agera blont” är att ha större utrymme både vad gäller kärlek och sexualitet och 

”brunett” står för ett mer restriktivt förhållningssätt till ovanstående. (Forsberg 2003:77f, 

Ibid.).  

 

Att flickorna i Anderssons studie ”ska” vara oskulder föreskrivs både på en kulturell nivå och 

som ett hälsoincitament, där idealet förespråkar att flickorna bör vårda och ta hand om sina 

kroppar och undvika könssjukdomar och graviditeter (Andersson 2003:143). Kravet att inte ha 

sexuella relationer ses i sig inte som ett problem av flickorna, däremot sprids kontrollen till 

andra områden av deras liv vilket kan leda till en sträng kontroll av flickorna. Om de umgås 

med jämnåriga pojkar föranleder detta negativa rykten om sexuella relationer (Ibid. s. 139f). 

Det framkommer att oskulden också beskrivs som en slags vara, ett slags kapital vars värde 

minskar ju mer sexuell tillgänglighet som signaleras. När den förloras kan den inte återfås och 

har på detta sätt ett engångsvärde (Ibid.). 

 

Till skillnad från pojkarna, vars sexuella erfarenhet uppfattades som positiv, har flickornas 

oskuld betydelse för hur andra uppfattar dem. De tjejer som bryter mot oskuldskravet eller 

kravet på att ha en monogam heterosexuell relation kan benämnas ”horor” denna kan överfö-

ras till andra flickor om de umgås med dem, det är inte bara vad flickorna gör, vilka de umgås 

med utan även vart7 de befinner sig som påverkar deras status (Ibid. s. 150ff). Det kan exem-

pelvis förekomma att vissa tjejer tar avstånd från en kompis som fått dåligt rykte för att själva 

undvika att få dåligt rykte. Ryktet handlar till största delen om att kontrollera tjejernas sexuel-

la beteende men även övrigt beteende då till exempel klädsel eller gott självförtroende kan 

leda till rykten (Bergström & Foxhage 2004:14f, 18).  

 

                                                 
7 Ryktets rumsliga begränsningar utvecklas mer i avsnitt 3.4.4. 
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Rykten används som ett sätt att kontrollera både tjejers beteende och sexualitet och trots ett 

respektabelt beteende kan det vara svårt att undvika dem (Forsberg 2003:86f, Hammarén 

2003:106). Det rör sig om en benämning på två nivåer: den första där det är handlingar som 

ligger till grund för ryktet och den andra där en flicka görs till ”hora” genom själva benäm-

ningen. Ryktet används på ett nedvärderande sätt för att förminska flickorna till kropp och 

kön och kan ses som en bestraffning som, oftast, killar använder sig av (Andersson 2003:148f, 

Bergström & Foxhage 2004:12, Lundgren 2000:116). Skillnaden mellan ”bock- och horaryk-

ten” är att det första bygger på faktiska handlingar medan det senare till största del handlar om 

att bli benämnd och på detta sätt upprätthålls ett system av underordning. ”Bock” har mesta-

dels en positiv betydelse och innebörden att den killen lever upp till ett slags manlighetsideal 

med många heterosexuella relationer. Ryktet kan i viss mån vara ett problem i senare ålder då 

killen kan ses som opålitlig. Om däremot en tjej har en relation med en ”bock” får hon dåligt 

rykte och ses som en ”hora” (Bergström & Foxhage 2004:12, 20).  

 

I Lundgrens undersökning menar flickorna att ordets negativa innebörd till stor del förlorats 

och snarare används som en svordom samtidigt som ordet ofta riktas mot flickor och implice-

rar en tvivelaktig moral etc. Trots att det inte längre används i betydelsen en tjej med för 

många heterosexuella relationer används den ofta med en könad betydelse och eftersom kate-

gorin ses som urvattnad och utan negativ betydelse blir det inte heller möjligt att göra mot-

stånd mot den (Lundgren 2000:197f). Samtidigt menar Ambjörnsson att de tjejer, i hennes 

studie, som själva använde ord som ”hora” om varandra i positiv bemärkelse, främst var de 

med en klasslåg position och att det därför kan ses som ett uttryck för klass (Ambjörnsson 

2004:201).  

 

Detta avsnitt har visat att kvinnlig oskuld kan ses som ett kulturellt kapital och dess värde 

minskar med ökad sexuell aktivitet. Den kan ses som en symbol och får betydelse för unga 

kvinnor då rykten kan spridas om dem med hänvisning till deras oskuld och den är central för 

min vidare analys av ryktens betydelser. 
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2.2.3 Stil och plats som ett uttryck för klass 

Skeggs använder sig av ett klassbegrepp där klass ses som en position som bestäms i en histo-

riskt specifik diskurs och hon använder sig av ett utvidgat kapitalbegrepp där även kulturellt, 

socialt och symboliskt kapital ingår.8. Klass, kön och ”ras”/etnicitet är inte kapital i sig men 

är de positioner genom vilka våra kapital värderas och där exempelvis ”vit” maskulinitet är 

högt värderat.  

 

Klass påverkar inte endast tjejer genom vilka ekonomiska förutsättningar de har, utan har 

även betydelse i fråga om socialt, kulturellt och symboliskt kapital. Feminitet är beroende av 

och samverkar med klass, den kan vara ett sätt att få symboliskt kapital, men har oftast ett 

begränsat värde. Detta diskuterades i föregående avsnitt, där både heterosexualitet och att be-

vara den kvinnliga oskulden framställdes som två sätt att investera i respektabilitet (Skeggs 

1999). Respektabiliteten är även kopplad till platser och hur tjejer rör sig i offentligheten står i 

förhållande till upprätthållandet av denna, där vissa platser är lågt kodade klassmässigt. Detta 

avsnitt visar hur respektabilitetens klassmässiga aspekt tar sig uttryck både genom plats, utse-

ende och beteende och vilken betydelse detta får för rykten och ryktesspridning. 

 

Både Andersson och Ambjörnsson finner i sina studier att klass kan ses som ett uttryck för en 

normativ stil eller feminitet. Ambjörnsson använder termen ”kickers”, som är ett ungdomligt 

slangord, vilken beskriver elever med mindre ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital än 

andra, och som utmärkte sig genom en viss klädstil, beteende och språk. Denna kategori be-

tecknar således en klassposition men Ambjörnsson menar att den även används av medel-

klasstjejerna för att kunna generalisera om ”invandrarungdomar”. Tjejernas klass implicerade 

att de skulle visa upp en tolerant attityd mot ”invandrare” och därför blev ”kickers” ett sätt att 

undgå att framstå som intolerant, samtidigt som generaliseringar om ”invandrare” blev möjli-

ga (Ambjörnsson 2004:198, 249ff).  

                                                 
8 Skeggs hämtar dessa från sociologen Pierre Bourdieu som delar upp kapital i fyra typer. Det första är det eko-

nomiska kapitalet: inkomst, förmögenhet och tillgångar. Det andra är kulturellt kapital som finns i tre former; 

förkroppsligat kapital som är mentala och kroppsliga dispositioner, objektifierat kapital det vill säga kulturell 

tillhörighet och sist institutionaliserat kapital till exempel utbildning. Den tredje typen av kapital är det sociala 

kapitalet som beror på relationer med andra och vilka förbindelser och nätverk som en individ har. Det fjärde 

kapitalet är det symboliska, vilken är den form de andra typerna av kapital antar när de blivit legitima. Det är när 

exempelvis kulturellt kapital blir legitimt som det får symbolisk makt och är det inte legitimt kan det inte heller 

omvandlas.  
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Även i Andersson studie beskrivs ”kickerstjejer” som motsatsen till det föreskrivna idealet. 

De har ofta ett superfeminint yttre som motsägs av deras något mer aggressiva stil, vilket le-

der till en diskrepans med den föreskrivna feminitetens lugna attityd (Andersson 2003:164). 

Den feminitet som förknippas med medelklassen får representera det önskvärda och efter-

strävansvärda vilket får till följd att den yttrar sig på olika sätt för medelklasstjejerna än för 

arbetarklasstjejerna. De första förväntades vara mer tålmodiga och toleranta, både av lärare 

och andra elever, och uppförde sig även på detta sätt. Både Andersson och Ambjörnsson fin-

ner att kraven på feminitet upplevdes som lägre i en könssegregerad grupp då rollen ”tjej” inte 

längre behöver spelas (Ambjörnsson 2004:61,67, Ibid. s. 168f). Både arbetarklasstjejerna i 

Ambjörnssons studie och ”kickerstjejerna” i Anderssons studie visade på motstånd mot det 

föreskrivna feminitetsidealet genom kroppsspråk, kläder och ordval. Detta tolkar Ambjörns-

son som en disidentifikation9 från den normativa medelklassfeminiteten och ett aktivt av-

ståndstagande (Ambjörnsson 2004:89, 93). Genom att parodiera det feminina och driva med 

det visar ”kickerstjejerna” att ett feminint yttre inte innebär att vara det (Andersson 

2003:165). Trots de utmaningar som kan göras mot feminitetens gränser anser Andersson att 

feminitet är ett begränsat kapital. Är den dessutom kodad etniskt och klassmässigt lågt är den 

ett svagt kapital (Ibid.). 

 

Ett begrepp som stil får en betydelse som innefattar mer än endast klädstil, den visar både hur 

en person vill framställa sig och vilka offentliga rum som är lämpliga för att upprätthålla den-

na stil (Ibid. s. 60ff). Om flickorna ses på en lågt klassad plats för ofta av sådana de känner 

kan det leda till rykten om att de är ”billiga”, detsamma gäller inte för pojkarna. Platser blir på 

detta sätt både klass och könsmässigt bundna (Ibid. s. 98f). Ålunds beskrivning av den sociala 

kontrollen i de stockholmsförorter hon undersöker visar att det offentliga rummet är uppdelat 

efter kön. Flickor blir ofta osynliggjorda, synligheten kan medföra att de i vissa fall får dåligt 

rykte beroende på vilka som ser dem och vad de gör. Byter de exempelvis pojkvän ofta kan 

detta leda till dåligt rykte men för pojkarna är det däremot accepterat att ha många flickvänner 

(Ålund 1997:104).  

 

                                                 
9 Disidentifikation kan förstå som motsatsen till identifikation och var en av de strategier som de unga arbetar-

klasskvinnorna i Skeggs studie använde sig av för att uppnå respektabilitet (Skeggs 1999:119).  
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Flickorna känner att de i det offentliga rummet ofta begränsas av kontrollerande vuxna som 

ofta känner någon i familjen (Ibid. s. 104). Även om det kan ge en känsla av trygghet att unga 

manliga släktingar finns i närheten innebär detta samtidigt en känsla av att vara bevakad och 

att allt kan nå föräldrarna. Vissa av flickorna uttrycker att kontrollen är en rädsla från föräld-

rarnas sida att förändras och låta dem röra sig i det offentliga rummet med mindre restriktio-

ner (Andersson 2003:109f, Ibid. s. 106). Det handlar om att hålla sig inom de gränser som 

finns och dessa är föränderliga och beroende på vart de befinner sig (i förorten, på stan, hem-

ma hos någon) och med vilka (etniskt-, klass-, och könsmässsigt). Är det till exempel en fest 

hos en etnisk förening i förorten med blandad ålder på dem som deltar, ses denna som trygga-

re än ett ungdomsdisko i city (Ålund 1997:106).  

 

I detta avsnitt visas hur klass inte endast kan betraktas i betydelsen ekonomiskt kapital utan att 

klass yttrar sig på flera sätt beroende på kön, etnicitet och sexualitet. Detta är viktigt att ha 

med inför min vidare analys av hur rykten påverkar några unga kvinnors vardag. 

2.2.4 Etnicitetens betydelse för respektabilitet 

Respektabilitet är ett begrepp som är kopplat både till kön, klass, sexualitet och 

”ras”/etnicitet. Den sistnämnda kategorin är inget som Skeggs teoretiserar kring och därför 

kommer jag att använda främst nutida svensk forskning för att diskutera kring ”ras”/etnicitet 

utifrån respektabilitetsbegreppet. Jag använder mig av begreppen ”ras”/etnicitet för att betona 

att etnicitet inte med nödvändighet medför diskriminering och genom att placera ”ras” inom 

citationstecken tas avstånd från de rasistiska konnotationer som ordet har. Istället används 

”ras” som kategori i betydelsen: 
”[en] relationell kategori som kopplar rasifierade former av underordning till de privilegier 
som associeras till vitheten. Föreställningen om en underordnad ”svart” kan inte existera 
utan en föreställning om ”vit” överhöghet. […] Kategorin ”ras” beskriver således inte en 
position eller en uppsättning egenskaper utan den process där fenotypiska drag och före-
ställda kulturella egenskaper görs till en meningsbärande del i samhällets organisering. (de 
los Reyes & Mulinari 2005:60) 

 

de los Reyes och Mulinari använder sig konsekvent av kombinationen ”ras” tillsammans med 

etnicitet för att komma åt de rasifieringsprocesser som finns och för att inte dölja rasismen 

som en struktur och ett vardagsproblem (de los Reyes & Mulinari 2005:7). 

 

I ett intersektionellt perspektiv är ”ras”/etnicitet centralt och den samverkar med andra katego-

rier i hur rykten påverkar unga kvinnor på olika sätt. Skeggs visar på ett tydligt sätt hur unga 
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arbetarklasskvinnor vinner respektabilitet genom disidentifikation från arbetarklassen, vilket 

även Ambjörnsson finner i en svensk kontext.  

 

När det gäller etnicitetens förhållande till respektabilitet menar Forsberg att den uppnås i för-

sta hand genom att fortsätta identifiera sig som ”brunett” och då uppnås även respektabilitet 

för tjejer med invandrarbakgrund (Forsberg 2003:91). I Anderssons undersökning framkom-

mer att flickor med delvis svensk bakgrund väljer att benämna sig som ”utländska”. Detta ses 

som dels en anpassning till en multietnisk kontext och dels som ett rationellt val då ”svenska” 

flickor riskerar att ses som sexuellt lättillgängliga (Andersson 2003:207f). Detta visar hur en 

identifikation eller handling som ”brunett” eller ”utländsk” medför en ökad respektabilitet och 

i förlängningen en minskad risk för rykten. När flickorna i Anderssons undersökning identifi-

erar sig med en etnisk grupp sker det ofta genom att inte identifiera sig som en ”riktig” soma-

lier, assyrier etc. Detta ses som ett sätt att ta avstånd från de stereotypa benämningar och kon-

struktioner som följer med sådana kategorier. Flickorna kan inte själva identifiera sig med 

dessa kategorier som står för gammalmodiga och könsstereotypa uppfattningar. Genom att 

positionera sig mellan ”de riktiga” och ”de svenska” kan flickorna både ha en etnisk identitet 

och framförallt en självständig sådan (Ibid. s. 73, 233ff). Detta visar hur rasifieringen och kul-

turiseringen av vissa grupper leder till att flickorna inte vill identifiera sig som ”riktiga” ex-

empelvis somalier men inte heller som ”svenska” (se de los Reyes & Mulinari 2005). 

 

För de ”svenska” tjejerna i Ambjörnssons studie framkommer att en ”invandrarpojkvän” blir 

en symbol för låg status då etniciteten samverkar med klass som kategori. Förhållandet kan 

även medföra att tjejen ses som lösaktig eftersom ”invandrarkillen” endast förväntas vilja ha 

en sexuellt tillgänglig flickvän. På det sättet har ”vitheten” betydelse för hur tjejer formar sin 

identitet både som ”vita” och som tjejer (Ambjörnsson 2004:264).  

 

Det sägs ofta att tjejer med invandrarbakgrund lever ett dubbelliv eller ett liv mellan två kultu-

rer, där de har ett beteende i skolan utanför föräldrarnas kontroll och ett annat inför dem (se 

Al-Baldawi 2003). Flickorna i Anderssons studie menar att det snarare är positivt att inte vara 

öppen med föräldrarna om deras liv utanför familjen. Det gör att exempelvis en (kär-

leks)relation som tjejerna ännu inte vet är varaktig inte behöver presenteras för föräldrarna 

och tjejernas privatliv hålls utanför familjen (Andersson 2003:103). Ett sätt att undvika möjli-

ga konflikter som känsliga ämnen kan resultera i är att presentera dem som skämt och öppna 

konflikter undviks. Att inte diskutera kring känsliga ämnen utmanar inte den patriarkala ord-
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ningen i sig men Andersson menar att det kan leda till meningsförskjutningar och förändring-

ar i de positioner som tjejerna kan inta (Ibid. s. 104f). Ofta har tjejerna en yngre, kvinnlig 

släkting med egen familj, som de legitimt får vara hos och där de kan få friare förhållningsreg-

ler (Ibid. s. 113). 

 

Det framkommer att etnicitet är en kategori som i hög grad påverkar unga kvinnors möjlighe-

ter till respektabilitet. Det ”svenska” är norm men den ifrågasätts och kan få negativa betydel-

ser exempelvis när det gäller sexualiserade rykten. Samtidigt framkommer att det finns pro-

blematiska stereotyper kring ”invandrare” och hur denna grupp förväntas agera. Som visades 

ovan kan detta ibland leda till att avstånd måste tas från en etnisk grupp för att det ska bli möj-

ligt att som ung tjej kunna kombinera självständighet, på grund av de negativa konnotationer 

som finns om vissa rasifierade grupper.  

 

Respektabilitet kan i vissa fall uppnås genom fortsatt identifikation som ”brunett” eller genom 

disidentifikation med en etnisk grupp. Det är tydligt att det är en kategori som är nödvändig 

att relatera till i en fortsatt analys av hur rykten ges betydelse. 

2.3 Ryktets betydelse för heder 
I detta avsnitt följer en kort genomgång av teoretiska perspektiv på heder och hedersrelaterat 

våld10 för att synliggöra på vilka sätt som rykten är en del av denna struktur. På samma gång 

är det viktigt att förhålla sig kritisk till synsättet att rykten endast förekommer i hederssam-

manhang och endast hos vissa etniska grupper eller ”kulturer”, med andra ord ett kulturessen-

tialistiskt perspektiv.11

 

Tidigare forskning har visat att för vissa unga kvinnor med invandrarbakgrund är rykten starkt 

knutna till tal om heder (se Eldén 2003, Wikan 2004), liksom för vissa ungdomar med annan 

än heterosexuell läggning (se Hans Knutagård & Elisabeth Nidsjö 2004). Heder kan beskrivas 

som en sak som kan förloras i förhållande till en hedersgrupp som delar samma grundläggan-

                                                 
10 Ungefär 1500-2000 flickor/unga kvinnor uppskattades vara i riskzonen för hedersrelaterat våld i sammanställ-

ningen av Länsstyrelsernas rapporter 2004. Mörkertalet anses dock vara stort (Reyes, M-P et al. 2004:10). Då 

ungdomar som riskerade att utsättas för hedersvåld på grund av sexuell läggning inte uppmärksammades gjordes 

en undersökning kring detta och författarna kom då i kontakt med 53 stycken ungdomar som utsatts för heders-

våld på grund av sexuell läggning endast i Skåne län (Knutagård & Nidsjö 2004:6). 
11 För en vidare diskussion kring detta se Skog 2005. 
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de värderingar. Den har en kollektiv innebörd och genom att kontrollera flickors och kvinnors 

sexualitet i familjen behåller mannen sin heder utåt. Det är av central betydelse att upprätthål-

la ett gott rykte utåt, då ett dåligt rykte påbjuder sanktioner i de fall hedersgruppen har fått 

kännedom om detta. När rykten blir allmänna dras skam över familjen12 oavsett sanningshalt, 

ett exempel är att öppet visa en ickeheterosexuell läggning. Hänvisningar till heder är vanli-

gast i området kring Medelhavet och kan ses som ett uttryck för en speciell miljö snarare än 

för en viss kultur eller religion (Eldén 2003:17, Knutagård & Nidsjö 2004:27, Schlytter 

2004:25, Wikan 2004:59f, 67). Fereshteh Ahmadi Lewin och Bo Lewin menar att det snarare 

rör sig om två olika sorters kulturer, där den ena är baserad på skam och den andra på skuld. I 

den första fokuseras på att upprätthålla masken utåt då den sociala kontrollen finns hos den 

yttre gruppen, inte hos individen. Det är gruppen, ofta familjen eller släkten, som är den mins-

ta enheten, inte individen. Till skillnad från skuldkulturen där handlingar är varje persons in-

dividuella ansvar och denne endast hålls ansvarig för sina egna handlingar (Ahmadi Lewin & 

Lewin 2003:141ff).  

 

Med en intersektionell utgångspunkt kan heder ses som en del av ett patriarkalt system vars 

föreställningar förstärks på olika sätt ”av institutionella praktiker och strukturella villkor i ett 

samhälle som är både könsuppdelat och etniskt differentierat.” (de los Reyes & Mulinari 

2005:112). Rykten med hänvisning till heder kan förstås som en del av en logik där kvinnors 

sexualitet ses som avhängig familjens heder, vilket är en del av en större patriarkal struktur. 

Denna samverkar tillsammans med den etniska differentieringen i samhället som gör att ex-

empelvis våld i ”invandrarfamiljer” kategoriseras som hedersvåld. Genom att kulturisera ”in-

vandrare” reduceras en komplex situation till en fråga om ”kultur” (de los Reyes 2003, Eldén 

2003:89). de los Reyes och Mulinari formulerar styrkan i ett intersektionellt perspektiv som: 
Att ignorera de maktstrukturer som skapar individernas utsatthet leder till att grupper, fa-
miljer och individer stigmatiseras. Men att bortse från det specifika i individens utsatthet 
inom dessa strukturer innebär en diskriminerande praxis som både osynliggör kvinnors 
skilda erfarenheter av förtryck och hindrar ett effektivt bemötande av människors behov av 
stöd. Vi ser ett intersektionellt perspektiv som en möjlighet att lyfta fram unga kvinnors 
och flickors specifika erfarenheter av förtryck för att därifrån formulera strategier som kan 
hindra fortsatta kränkningar av deras människovärde. (de los Reyes & Mulinari 2005:115) 

 

Det är således både en fråga om att se de maktstrukturer som påverkar olika grupper och att 

samtidigt koppla detta till individer. För min vidare analys av ryktens betydelser är det således 

                                                 
12 Knutagård och Nidsjö påpekar att hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning kan vara svårt att skilja 

från annat homofobiskt våld. De menar att skillnaden ligger i att det hedersrelaterade våldet riktas mot ungdo-

marnas handlingar inte mot vad de ”är” (Knutagård & Nidsjö 2004:27). 
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nödvändigt att inte reducera ryktens olika meningar till endast heder eller ”kultur”, men inte 

heller bortse från strukturer som kan förstärka ryktens konsekvenser. I nästa avsnitt kommer 

en redogörelse för det som kallas patriarkal familjestruktur ofta felaktigt använd för att be-

skriva ”invandrarfamiljer”. På en individuell nivå får dock en patriarkal familjestruktur bety-

delse för unga kvinnor både på grund av deras ålder och på grund av deras kön.  

2.4 Patriarkal familjestruktur 
Nedan följer en redogörelse för hur ett antal forskare studerat och teoretiserat kring patriarka-

la familjestrukturer. Först diskuteras de problem som kan finnas med att kategorisera vissa 

familjestrukturer som patriarkala. 

 

Det finns en tendens att patriarkala familjer blir synonymt med ”invandrarfamiljer”, där dessa 

får stå för något skilt från ”svenskfamiljer”. Patriarkala mönster kan finnas i alla familjer i 

varierande grad oavsett bakgrund och det är utifrån majoritetssamhällets normer som patriar-

kalismen bedöms (Darvishpour 2004:15). Genom att kategorisera ”invandrare” från vissa om-

råden som innehavande en patriarkal familjestruktur görs samtidigt de ”svenska” familjerna 

till jämställdhetsföredömen. För flickorna i dessa familjer blir det svårt, då de måste förhålla 

sig till sin position som underordnade i samhället och i familjen (de los Reyes & Mulinari 

2005:115).  

 

Samtidigt påpekar Andersson att det inte är speciellt givande att tala om traditionella, patriar-

kala familjer då det förutsätter en syn på detta som något skilt från övriga strukturer. Istället 

väljer hon att tala om en patriarkal kraft, bland många andra krafter, som på olika sätt aktuali-

seras i vardagen. Därmed menar inte Andersson att Sverige är ett patriarkat men att det fortfa-

rande finns en patriarkal ordning (Andersson 2003:102f). 

 

Psykiatrikern Riyadh Al-Baldawi beskriver den patriarkala familjestrukturen som en pyramid 

där fadern är högst upp med mest makt. Sedan följer en makthierarki som är baserad på kön 

och ålder, vilket medför att flickorna i familjen är i botten av pyramiden även under sina yng-

re bröder. Mamman i familjen fungerar ofta som en länk eller ett skydd mellan fadern och 

barnen och ges mer plats ju äldre hon blir (Al-Baldawi 2003:110f, 113, 116). Mehrdad Dar-

vishpour påpekar att denna pyramid kan vändas på ända vid migrationen till Sverige. Barnen 

blir ofta de som lär sig språket och de sociala normerna genom förskola och skola och kan bli 

som föräldrar till sina föräldrar. Det gäller även kvinnors position där de får mer makt genom 
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vissa samhällsstrukturer som syftar till att kvinnor ska ha möjlighet att leva självständigt och 

möjliggör exempelvis skilsmässa. Männen i familjen förlorar istället ofta status vilket leder 

till att familjekonflikterna kan öka (Ahmadi Lewin & Lewin 2003:146, Darvishpour 2004, 

Ibid. s. 122f). Al-Baldawi menar att denna familjeform främst finns i länder som är tydligt 

präglade av manlig dominans där kvinnor exempelvis inte har arvsrätt (Al-Baldawi 

2003:110f, 115). Det finns variationer av denna modell beroende på klass, utbildning, urban 

eller rural miljö men det centrala är att den i första hand sätter familjens bästa framför den 

enskilda individens bästa och skyldigheterna sträcker sig även utanför den innersta familjen 

(Ibid. s. 112ff).  

 

Andersson finner i sin studie att det i realiteten inte är fadern som har allt ansvar och kontakt 

utåt, utan att detta vanligtvis delas mellan föräldrarna. Dock aktualiseras det patriarkala på en 

symbolisk nivå och fadern kan ses som ytterst ansvarig för familjen vilket får konkreta bety-

delser i vardagen och leder till att olika konflikter måste lösas. Det som är huvudpoängen är 

att trots att föräldrarna kommer från områden som brukar kännetecknas som innehavande en 

patriarkal familjestruktur så förblir den inte statisk i en annan miljö med andra influenser 

(Andersson 2003:101ff). 

 

Det talas mycket om patriarkala familjemönster men det är sällan den demokratiska familje-

strukturen problematiseras och den beskrivs inte hos exempelvis Al-Baldawi utan finns endast 

med som en motsats och föredöme. Detta tyder på att det finns en föreställning om den 

”svenska” normfamiljen som icke-patriarkal.13 Genom att en del familjer som invandrat från 

vissa områden per automatik stämplas som patriarkala och våldsamma, samtidigt som detta 

förklaras som en del av deras kulturella bakgrund, kan medföra att vissa problem döljs. de los 

Reyes och Mulinari påpekar att patriarkala värderingar har betydelse på familje- och individ-

nivå, men att de förstärks i mötet med myndigheter och strukturer som är både etniskt och 

könsmässigt differentierande (de los Reyes & Mulinari 2005:112ff).  

 

Ett exempel på när olika maktstrukturer samverkar visar Yvonne Sjöbloms avhandling i soci-

alt arbete om familjekonflikter som leder till att ett barn antingen rymmer eller blir utkastad 

hemifrån. Hon fann att det var vanligare att flickor rymmer/blir utkastade hemifrån än pojkar 

och att flickor med invandrarbakgrund var överrepresenterade (Sjöblom 2003:208). När flick-

                                                 
13 Se vidare exempelvis Carin Holmberg (1995) om jämställdhet i (svenska, vita) parförhållanden.  
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or med invandrarbakgrund rymde för att de var utsatta för kontroll och/eller våld verkade so-

cialtjänsten i första hand för en återförening med familjen. Konflikten sågs som en kulturkon-

flikt och skulle således lösas utan att flickorna blev förskjutna av sin familj. Socialtjänsten 

menade att den bästa lösningen var att flickorna skulle bo hemma men med mer självständig-

het (Ibid. s. 219ff). Istället för att utgå både från flickans och från föräldrarnas perspektiv, 

sattes ”familjen i centrum som både skapare och lösare av den här sociala problematiken” 

(Ibid. s. 223f). Sjöblom menar att det finns klara paralleller till tidigare situationer till exempel 

våld inom äktenskapet, som inte har setts som en legitim orsak till att rymma, och dessa flick-

ors situation. Istället anläggs ett familjeperspektiv på bekostnad av flickornas berättelser, vilka 

Sjöblom ser som den viktigaste faktorn i sökandet efter en lösning på problemet (Ibid. s. 

226f).  

 

Det blir tydligt att, som de los Reyes och Mulinari påpekar, det vid en intersektionell analys är 

viktigt att se hur systematisk kontroll och våld i familjer måste ses i: 
[ett] institutionellt sammanhang präglat av könsmässiga hierarkier och kulturella stereoty-
pier. Förekomsten av våld och situationen för våldsutsatta kvinnor och barn bör därför ana-
lyseras inom ramen för strukturella villkor som könsmässigt förtryck och etnisk diskrimine-
ring, institutionella mekanismer i det omgivande samhället och individuella villkor inom 
familjen. (de los Reyes & Mulinari 2005:114) 

 

För min vidare analys blir det viktigt att ha kunskap om förekomsten av olika ”familjetyper” 

men jag menar att dessa med nödvändighet inte hänger samman med vissa etniciteter, samt att 

detta inte heller utesluter ”svensk” etnicitet.  

 

I nästa kapitel följer en redogörelse för mina metodologiska val och en diskussion kring ur-

valsprocessen och analysen. 
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3 Metod 
I denna del kommer en redogörelse för den metod jag använt och mina reflektioner kring 

denna. Eftersom rykten är ett komplext fenomen och uppsatsens syfte är att undersöka hur 

rykten aktualiseras i några unga kvinnors vardag har jag valt att använda mig av kvalitativ 

metod. Kvalitativa metoder är särskilt lämpliga när det rör sig om företeelser som inte går att 

beskriva genom enkätens standardiserade sätt att hitta kunskap. Nedan följer en redogörelse 

för metod, urvalsprocess och bearbetning av mitt empiriska material. 

3.1 Val av metod: fokusgrupp 
Det ämne som jag vill undersöka är komplext och eftersom jag är intresserad av hur rykten 

aktualiseras i några unga kvinnors vardag genom deras egna beskrivningar skulle exempelvis 

en enkätundersökning inte ge mig det djup som krävs. Enkäten kan ge bredd om i vilken ut-

sträckning rykten förekommer men den skulle inte bidra till en fördjupad förståelse av ryktens 

funktion. Den ostrukturerade fokusgruppen14 som metod låter intervjudeltagarna till viss del 

styra intervjusituationen och på detta sätt minskas intervjuarens påverkan samtidigt som aktu-

ella teman för just intervjudeltagarna tillåts komma fram. De normativa gränserna för rykten 

syns lättare i en grupp än i en enskild intervju då det är deltagarna själva som förhåller sig till 

de normer som är aktuella för dem.  

 

Fokusgrupp är lämplig att använda när det är underliggande antaganden som ska undersökas, 

både det som diskuteras respektive inte diskuteras kan genom denna metod upptäckas (Wi-

beck 2000:21). Enkelt uttryckt är fokusgrupper ”en forskningsteknik där data samlas in ge-

nom en gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren.” (Ibid. s. 23). För ett kom-

plext fenomen som rykten kan fokusgruppen hjälpa forskaren att förklara och nyansera olika 

sätt att se på rykten. Genom att deltagarna frågar varandra och bidrar med sina egna perspek-

tiv breddas även diskussionen utanför forskarens förförståelse (Ibid. s. 39f, 58). Dessutom ges 

en bild av vad som anses vara den rådande uppfattningen i denna grupp och både vad som 

förhandlas kring och vad det råder en konsensus kring. Vilket är en fördel gentemot enskilda 

intervjuer där gränser och normer om vad som kan talas om inte framträder lika tydligt. 

 

                                                 
14 Jämför med Kvale som använder sig av fokusering vid kvalitativa intervjuer (1997:37). 
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Deltagarna fick själva till stor del diskutera kring det givna ämnet. I början av varje möte po-

ängterades att det var deltagarna själva som ska samtala samt att jag inte var där för att hitta 

några ”rätta” svar. Till stor del följdes det som Wibeck kallar ostrukturerad fokusgrupp (Ibid. 

s. 66). I vissa grupper introducerades ett nytt tema men till stor del lät jag gruppen styra dis-

kussionen och försökte vara uppmärksam på vad gruppen talade om (Ibid. s. 45). Det är i en 

intervjusituation viktigt att ta hänsyn till gruppens dynamik och det Wibeck kallar social 

makt. Den tar sig ofta i uttryck att någon eller några personer i gruppen pratar mest. Detta 

skedde framförallt i en fokusgrupp och det var svårt att få med alla i diskussionen utan att 

pådyvla andra samtalsämnen. Genom direkt riktade frågor med syfte att utveckla ett resone-

mang riktade till dem som var tysta kunde skevheten minskas men inte försvinna helt (Ibid. s. 

29f). Jag lät grupperna till stor del ta initiativ i exempelvis tysta pauser och för att minska ris-

ken att frågeområdena blev alltför påverkade av mina förkunskaper (Ibid. s. 45f). Genom detta 

utgår diskussionen från det deltagarna tycker var viktigt och inte de frågor jag prioriterar. Den 

fokusgrupp som bestod av två deltagare fick dock en mer strukturerad karaktär. 

3.1.1 Metodologiska reflektioner kring fokusgruppen 

När jag möter mina intervjudeltagare är jag medveten om att även jag innehar en roll i fokus-

gruppen som är av stor betydelse. Mitt kroppsspråk och en instämmande nick kan sätta agen-

dan för vad som är acceptabelt att prata om (Wibeck 2000:71). Wibeck menar att forskarens 

roll är att förhålla sig neutral för att inte påverka deltagarna. Jag förhåller mig till detta genom 

att försöka vara öppen och tillåtande men samtidigt är min egen roll inte försumbar. Genom 

att se mig själv som delaktig i kunskapsskapandet så är det inte bara kunskapsobjekten som är 

produkter av samhället utan även forskningssubjekten det vill säga jag själv (Hesse-Biber & 

Yaiser 2004:115). Min egen positionering påverkar således vilka frågor jag ställer och vilka 

svar som därmed blir möjliga. Det är viktigt att jag är medveten om att min positionering 

kommer att påverka både analysen och resultatet (Ibid. s. 115, Nilsson 2004:21, Åmossa 

2004:31). I praktiken betyder detta att vara tydlig gentemot intervjudeltagare med min egen 

sociala position och ståndpunkt (Hesse-Biber & Yaiser 2004:115). Genom att låta mina egna 

tankar och positioner vara öppna för respondenterna medför detta att en del av sub-

jekt/objektsrelationen luckras upp. Detta kan ske genom att jag till exempel svarar på frågor 

om mig själv (Ibid. s. 116).  

 

Jag kommer i min egenskap av vit, ”svensk”, feminist, universitetsstuderande och relativt 

ung/gammal ha vissa fördelar och nackdelar när jag möter mina respondenter. Det kan leda till 

 21



att vissa svar blir anpassade till vad intervjudeltagarna tror jag vill höra. Endast samma 

könstillhörighet möjliggör inte per automatisk förståelse. Det finns även andra maktaxlar som 

har betydelse i mötet mellan två personer och som skiljer dem åt (Ibid. s. 104f). I mina inter-

vjuer måste hänsyn tas till ålder, kön, utbildning, klass, sexualitet och etnicitet både i metod 

och i analys (se Åmossa 2004:32).  

 

Ett självreflexivt arbetssätt syftar till att synliggöra kunskapsproduktionen och genom att syn-

liggöra hur forskaren gått till väga och hur de olika slutsatserna dragits görs detta. Det är vik-

tigt både för att skapa ett trovärdigt forskningsresultat och för att läsaren ska kunna se på vilka 

grunder forskaren dragit sina slutsatser. Om forskaren redan positionerat sig som exempelvis 

feminist kan det underlätta för läsarens förståelse. Hesse-Biber och Yaiser förespråkar att an-

vända sig av Sandra Hardings begrepp ”contrasting subject”. Detta innebär bland annat både 

att positionera subjektet och att se till kontexten då både forskningens subjekt och objekt är 

bestämda i tid och rum. Samt att inse att olika grupper producerar olika kunskap och denna 

kunskap stundtals kan vara motsägelsefull eftersom de olika subjekten sinsemellan skiljer sig 

åt (Hesse-Biber & Yaiser 2004:116f). Att kunskapen stundtals kan vara motsägelsefull inne-

bär i mötet med deltagarna att vara öppen för att deras utsagor och vara uppmärksam på vag-

heter, nyanser och variationer som sedan relateras till kontexten (Thomsson 2002:44). 

3.2 En diskussion om urval och urvalsproblem  
För att hitta mina intervjudeltagare kontaktade jag en gymnasieskola där jag sedan tidigare 

har kontakt med lärare15. Jag har tidigare genomfört kortare föredrag som bland annat handlat 

om feministisk postkolonial teori vilket gör att några redan känner till mig. Detta verkar inte 

ha bidragit i nämnvärd utsträckning till ökat intresse. Dock är jag inte helt obekant vilket kan 

göra att vissa känner sig mer bekväma och därför lättare vill delta. Samtidigt kan just den 

tidigare kontakten där jag identifierat mig som feminist leda till avstånd hos vissa eller till att 

vissa känner sig mer familjära med feminism och därför vill diskutera. Även mitt yttre och 

min utbildning kan leda till att vissa lättare identifierar sig med mig och därför är mer villiga 

att delta i intervjuerna.  

 

                                                 
15 Gymnasiet ligger i Storstockholm och har relativt få elever. Antagningspoängen för programmen ligger 

högre än genomsnittet. 

 22



Jag informerade om mitt uppsatsprojekt i början eller slutet av gymnasieklassernas lektioner 

och satte i samband med dessa upp informationslappar runt om i skolan där uppgifter om syf-

tet med intervjuerna, information om tidsåtgång, vart intervjuerna sker och att deltagarnas 

utsagor behandlas konfidentiellt stod. När jag informerade redogjorde jag även för de etiska 

utgångspunkterna för projektet. De fick information om uppsatsens syfte och genomförande – 

informationskravet, att deltagandet var frivilligt – samtyckeskravet, och att de skulle anony-

miseras i den färdiga uppsatsen för att de inte ska kunna identifieras av andra – konfidentiali-

tetskravet. Dock påtalades att eftersom det rörde sig om fokusgrupper så skulle deltagare i 

samma grupp kunna identifiera varandra vid en läsning av den färdiga uppsatsen. Det under-

ströks att det var viktigt att behålla fokusgruppens anonymitet men att jag inte kunde garante-

ra konfidentialiteten. Den fjärde premissen, nyttjandekravet, innebär att det endast är jag som 

får använda materialet16 (Vetenskapsrådets hemsida). 

 

För de under 18 år valde jag att även ha ett formellt intyg om samtycke från deras föräld-

rar/vårdnadsinnehavare. En riktlinje för den här typen av undersökningar är att de som är un-

der 15 år brukar behöva vårdnadshavares tillstånd (Ibid.). Eftersom jag sökte mina intervju-

deltagare i en skolmiljö och informerade på deras lektionstid ville jag undvika missförstånd 

om att mitt projekt hörde till skolan och därför ville jag ha vårdnadshavares tillstånd. 

 

Detta kan ha begränsat urvalet eftersom det blir vårdnadshavaren som bestämmer om ungdo-

marnas deltagande, är de exempelvis mycket kontrollerande kan de hindra deltagandet. Efter-

som fokusgruppsmötena skedde efter skoltid betyder det även att de ungdomar som bor långt 

bort, har fritidsaktiviteter och liknande inte kunde deltaga i diskussionerna.  

 

Urvalet är inte ett representativt urval och det är möjligt att göra några generaliseringar utifrån 

studien. Uppsatsens syfte är att ge en fördjupad förståelse hur rykten aktualiseras i några unga 

kvinnors liv och inte att ge statistiskt generaliserbara data17.  

 
                                                 
16 Detta informerads även om i början av våra samtal och de fick även informationslapp om detta med mina 

kontaktuppgifter samt uppgifter om framtida elektronisk publicering. 
17 I den positivistiska anda som samhällsvetenskaper anammat så har även generaliserbarhet sökts för kvalitativa 

intervjuer. Kvale menar att det beroende på vilken kunskapssyn forskaren har kan bli mindre relevant. En kritisk 

syn på tanken om en universell kunskap och en syn som ser kunskapen som kontextualiserad och heterogen 

minskar kraven på generaliserbarhet (Kvale 1997:209f). 
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3.2.1 Gruppens sammansättning samt beskrivning av deltagare och intervjutillfällen 

För fokusgrupper rekommenderar Wibeck homogena grupper då dessa tenderar att lättare 

genomföra ett lyckat samtal. Ungdomarna som deltog har ålder, kön och skolsituation gemen-

samt. Eftersom de redan känner varandra kan detta bidra till en ökad säkerhet i förhållande till 

intervjuaren och att diskussionerna utvecklas lättare (Wibeck 2000:29f).  

 

En nackdel när alla deltagare känner varandra är att endast ett sätt att tala om rykten blir möj-

ligt, om detta skulle hända visar det på gränserna för det tillåtna. En grupp där ingen känner 

varandra är ingen garanti för att ovanstående inte ska uppstå (Ibid. s. 29f, 53). Främst i en av 

fokusgrupperna var det en tydlig tendens att vilja nå en konsensus i gruppen kring olika teman 

som det fanns delade åsikter kring men samtidigt visade dessa diskussioner på för analysen 

intressanta förhandlingar och omförhandlingar i gruppen. 

 

Sammanlagt genomfördes tre fokusgrupper och antalet deltagare i varje grupp varierade mel-

lan två och fyra stycken. Totalt antal deltagare i samtliga fokusgrupper var nio. Alla deltagar-

na känner varandra från skolan men de olika grupperna kom från olika gymnasieprogram och 

årskurser. Deltagarnas ålder varierade mellan sexton och arton år. Några av deltagarna har 

bott i Sverige några år, vissa är födda i Sverige, vissa har en etnisk bakgrund från länder i Öst- 

eller Västafrika, Syd- eller Ostasien samt Sverige. 

 

Deltagarnas namn ändrades av anonymitetsskäl och deras nya namn är: Alisa, Diana, Evelyn, 

Jasmine, Leyla, Melissa, Mia, Samiha och Sophie. I de fall där mina yttranden är med är det 

under mitt eget förnamn: Linn. 

 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2005. Vi träffades efter skoltid i skolans lokaler i an-

slutning till intervjudeltagarnas sista lektioner. Varje gruppdiskussion varade mellan 40 och 

70 minuter.  
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3.3 Bearbetning av materialet 
När intervjumaterialet samlats in gjordes en fullständig transkribering i snar anslutning för att 

inte gå miste om nyanser i samtalet som försvinner om transkriberingen skjuts upp alltför 

länge. Den fullständiga transkriberingen genomfördes både för att det rekommenderas av ana-

lytiska skäl och för att hålla olika tolkningsmöjligheter öppna (Thomsson 2002:148, Wibeck 

2000:55) och för att kunna erbjuda mina intervjudeltagare att läsa igenom utskriften för att 

kommentera och/eller korrigera.  

 

I transkriberingen markerades lite längre pauser liksom skratt. När deltagare fyllde i varandras 

tal eller talade samtidigt skrevs detta inom parentes. En fonetisk transkribering genomfördes 

inte då jag inte är intresserad av att undersöka intervjuerna på detta sätt. En alltför detaljerad 

transkription kan få deltagarna att framstå i en ofördelaktig dager. Genom att även transkribe-

ra det jag sade visas även hur mitt eget talspråk är fragmentariskt och ofullständigt. Genom att 

låta min egen roll lysa igenom tas exempelvis ett empatiskt instämmande från forskaren med i 

transkriberingen så att deltagaren inte ska framstå på ett ofördelaktigt sätt (Devault 2004:236). 

Jag redovisar även i förekommande fall mina egna citat. De citat som redovisas i texten är 

redigerade till en mer skriftspråklig struktur både för att underlätta för läsaren och för att tal-

språk ofta inte gör sig så bra i skrift (se bilaga 1). De kan således delvis vara ganska kraftigt 

redigerade men utan att innebörden går förlorad. Jag har även i de fall som jag tyckt nödvän-

digt ändrat fakta i citaten som skulle kunna leda till att deltagarna identifierades. Detta i enlig-

het med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådets hemsida).  

 

Upprepningar och anglicismer har tagits bort, pauser har dock i den mån de förekommer be-

hållits. Citaten består ofta av flera personers uttalanden, detta är medvetet för att jag vill visa 

på gruppdynamiken och att det handlade om en diskussion/samtal och inte en regelrätt inter-

vju där jag var den som ställde frågorna.  

 

Parallellt när jag skrev ned intervjun förde jag anteckningar i en tapelogg. I loggen angavs 

även en tidsangivelse för att lätt kunna hitta yttrandet och lyssna igen. Jag använde mig av 

närlyssning som metod och antecknade olika intressanta citat, yttranden, mina egna reflektio-

ner och tolkningar. Jag har i mitt funderande kring att lyssna ”nära” blivit inspirerad av Deva-

ult som bland annat skriver om den sociala relationens betydelse för språket. Hon menar att 

det är viktigt att låta nya erfarenheter och ämnen frodas (Devault 2004:228ff). Därför är det 

enligt henne mycket viktigt att aktivt lyssna både under intervjutillfället och under transkrip-
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tionen. Det som inte sägs, eller yttranden när orden inte riktigt kan beskriva händelser/tankar 

menar Devault är viktiga. En av orsakerna till att det kan vara svårt att uttrycka sig om perso-

nen är kvinna kan ha sin utgångspunkt i det androcentriska språket. Med min utgångspunkt i 

ett intersektionellt perspektiv finns det även andra kategorier än kön som hindrar respondenter 

att uttrycka sig och därför är det i högsta grad intressant att undersöka det som inte kan ut-

tryckas på ett bra sätt (Ibid. s. 235 f).  

 

I tapeloggen förde jag in mina tankar kring vad som hände under mötet och hur det kunde 

förstås utifrån mitt sätt att agera. Vad var det som sades och hur kan det förstås utifrån samta-

let; sades det för att deltagarna trodde att jag ville höra det eller för att det var det enda som 

var möjligt att säga? Det kan även vara det som inte sades, något som undveks i samtalet eller 

som glömdes bort och inte väckte något intresse när det påtalades. Outtalade regler och nor-

mer kan bli synliga genom att se och undersöka gränserna för det förgivetagna. I loggen förde 

jag även in oklarheter, kroppsspråk, kontext etc. Genom att mina egna reflektioner sattes i 

relation till min egen och respondentens positioner kan ett mer reflexivt arbetssätt införas re-

dan i transkriberingen. I tapeloggen blir mina reflektioner från närlyssning närvarande samti-

digt som jag också skapar en textmassa (Thomsson 2002:148f). Dessa två typer av transkribe-

ringsmetoder kompletterar varandra eftersom den ena kräver en verklig närlyssning och den 

andra omvandlar samtalet till text vilket gör att mönster i materialet kan ses på ett mer konkret 

sätt. 

 

I nästa kapitel följer analysen av det empiriska materialet, denna är indelad i tre huvudrubri-

ker: 4.1 Sexualiserade rykten, 4.2 Ryktens betydelser för begränsningar i tid och rum och 4.3 

Familjens roll i förhållande till rykten.  
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4 En empirisk undersökning av ryktens betydelser 
I denna del följer en redogörelse och analys för de centrala teman som kom upp under samta-

len. Till viss del skiljer sig dessa åt sinsemellan grupperna beroende på vilka ämnen som var 

mer aktuella vid respektive gruppmöte.  

 

Detta kapitel är indelat i tre större avsnitt där det första behandlar sexualiserade rykten, det 

andra redogör för hur rykten får betydelse för bland annat tjejers rörelser i offentliga rum och 

det tredje och sista redovisas hur rykten aktualiseras i familjer.  

4.1 Sexualiserade rykten 
Rykten är ofta sexualiserade, det vill säga de handlar om sexuella normer, främst för tjejer, 

som implicerar vissa handlingar och beteenden. Det framkom att även i grupperna var det 

främst normativa uppfattningar kring sexualitet som låg till grund för rykten och de baserades 

bland annat på normativa uppfattningar kring tjejer och sexualitet. Nedan redogörs för hur 

dessa aktualiserades för gruppdeltagarna och vilka begränsningar dessa förde med sig på olika 

sätt. 

4.1.1 Begränsande sexualiserade rykten  

I den första fokusgruppen18 var det tydligt att det fanns en förförståelse mellan deltagarna och 

mig själv om vad som kan ligga till grund för rykten om tjejer. Det var explicit något som 

hade att göra med sexuella handlingar, men exakt vad och vart gränserna gick diskuterades 

inte. Detta är i sig intressant eftersom jag tolkar det som att rykten förstods som ett okompli-

cerat begrepp. Rykte för tjejer definierades i denna grupp som ”slampighet”. Vad detta inne-

bär definieras inte utförligt men det hänger ofta ihop med ett visst utseende och klädsel.  
Mia: Det är ju ofta så att man utgår från utseende. Om till exempel en tjej kommer med 
slöja på sig så skulle man inte tänka: Å Gud vilken slampa. För då vet man att hon har ju 
vissa normer som hon håller sig till. Hon vet vad hon håller på med liksom. Men om en tjej 
kommer i urringad tröja då är det så här: ”Hon tycker om att visa sig.” 

 

Mia påpekar att utseendet är en av faktorerna som gör att en tjej kan få ett dåligt rykte och 

främst yttre attribut som exempelvis en urringad tröja. Denna blir en symbol för att vilja visa 

upp sin kropp och sjalen blir en symbol för ett striktare förhållningssätt till sexualitet. Detta 

kan sägas leda till en etnifiering av sexuell avhållsamhet muslimska tjejer, vilket leder till att 

de utan sjal osynliggörs och de med sjal får representera alla muslimer. 

                                                 
18 Jag kommer att referera till de tre fokusgrupperna som grupperna, diskussionsgrupperna eller deltagarna. 

 27



Samtidigt är ett attraktivt yttre nödvändigt för att ryktet ska kunna spridas. 
Sophie: Har man ett visst utseende så är det ju lättare att sprida rykten (Mia: Självklart.) 
om den personen. För det blir lite svårköpt om det är en tjej med jättestora, tjocka glasögon 
och osköna kläder, som ser lite sunkig ut, och sen säga att: ”Det här är värsta slynan”. 

 

För Mia och Sophie är det endast attraktiva tjejer utan tjocka glasögon och med snygga kläder 

som kan bli utsatta för ett ”slamprykte”. Ambjörnssons studie visar hur tjejerna hela tiden 

balanserar mellan två sätt att vara tjej på: det ena är den oattraktiva, okvinnliga kvinnan och 

den andra den alltför ”lösaktiga” tjejen (Ambjörnsson 2004:117). Det blir tydligt att denna 

uppdelning finns hos Mia och Sophie där det är den attraktiva tjejen som riskerar att få dåligt 

rykte samtidigt som detta är ett bevis på tillräcklig attraktivitet i ett heterosexuellt begärssys-

tem. Denna dubbelhet uppmärksammar även Lundgren i sin studie, där att bli utsatt för ett 

rykte både innebär ett önskvärt synliggörande och ett oönskat benämnande (Lundgren 

2000:117).  

 

Rykten om tjejer handlar till största delen om att reglera deras sexuella beteende och ”för 

många” heterosexuella relationer betraktas negativt. 
Evelyn: Ofta bland tjejer, om man ska snacka skit om tjejer, då handlar det alltid om; hon 
gjorde slut med den där, och nu är hon ihop med honom. Medan killar, om han gör slut 
med någon tjej då spelar det ingen roll. Han kan ragga upp hur många tjejer som helst.  

 

Det blir tydligt att det framförallt handlar om tjejers relationer med killar som grund för ryk-

ten. Mot en bakgrund att dessa rykten baseras på för mycket heterosexuella relationer skulle 

det kunna tolkas som en form av social kontroll. Det kan även ses som ett sätt att bekräfta 

heterosexualiteten eftersom det inte sprids rykten om tjejer som har för många lesbiska rela-

tioner. Däremot framkommer i annan forskning att lesbiska tjejer på ett flertal sätt stigmatise-

ras i skolan, bland annat genom att de stereotypifieras (Ambjörnsson 2004). 

 

Rykten används för att reglera vilket beteende som är önskvärt Evelyn upplever att de begrän-

sar de sätt som hon kan agera på av rädsla för att de ska spridas. En tjej kan bli stämplad som 

”hora” enbart på grund av ett visst beteende exempelvis att hon tar för mycket plats eller hörs 

för mycket (se Ambjörnsson 2004). Det kan även röra sig om att, som nämndes ovan, inte ha 

för ”utmanande” kläder, vilket kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

 

Deltagarna upplevde det som viktigt att vara extra försiktig med sina handlingar och beteende 

under det första året på gymnasiet. Som Leyla uttrycker det: 
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Leyla: Man ska vara försiktig första året när man börjar gymnasiet. Om nån skulle och 
sprida ett rykte om Diana att hon hade legat med två killar, dom flesta skulle inte (fniss) tro 
på det. För vi känner henne. 
Diana: Ja, nu ja, för jag går i tvåan. 
Leyla: Ja, om du just skulle börjat ettan. Om nån spred ett rykte nu om Diana, att hon låg 
med en kille. Vi skulle inte tro på det, för vi känner henne. Men om hon skulle gått i ettan, 
vi skulle inte ha känt henne, hon hade just börjat och hon skulle bli stämplad direkt. 
Diana: Oavsett ifall det är sant eller inte. 
Melissa: Precis. 

 

Det första året på gymnasiet präglas av, som jag förstår det, en större kontroll eftersom det är 

då som en individs rykte grundläggs. Ett dåligt rykte kan ta sin början ur ingenting för att se-

dan leva kvar under hela skoltiden. Kontrollen kan minskas genom att vänner inte bara erbju-

der vänskap utan också utgör ett slags garanter för att inga avvikelser från normerna gjorts.  

 

I alla grupper talas det om vad som händer när ett rykte startar och sedan utvecklas till en 

stämpel. 
Melissa: Men man kan alltid försöka. Men det är ganska svårt att lyckas ifall en människa 
har fått en stämpel. (Diana: Stämpel, ja.) Ja, då kommer den alltid finnas kvar. 
Linn: Så det är skillnad på att bli stämplad som någonting och ha ett rykte som är… (Ley-
la: … som försvinner.) Ja, nåt man gjorde under helgen. 
Diana: Men det är lite mer så här: ifall det går rykten om dig, om ganska mycket saker. Ja, 
men förra helgen låg hon med honom och hörde ni förrförra helgen då låg hon med hans 
kompis. Då blir hon förr eller senare stämplad som hora. 

 

Det kan ses som att ett flertal rykten till slut skapar en stämpel, rykten i sig behöver inte nöd-

vändigtvis ha en negativ inverkan på en person. Bryts ett antal normer kommer det dock att 

sanktioneras vilket kan ske till exempel genom att stämplas som ”hora”. Ambjörnsson menar 

att ”horabegreppet” har en tydlig koppling till klass och fungerar genom att skilja de ”fina” 

tjejerna från de ”dåliga”. Benämningen fungerar då inte endast i betydelsen som innebär för 

många sexuella relationer utan innefattar även andra icke önskvärda beteenden för tjejer 

(Ambjörnsson 2004:205). Ett exempel kan vara att inte gå med på sexuella krav från en pojk-

vän vilket leder till ett ”horrykte” där det inte är grundat i sexuella handlingar, utan i en kon-

flikt (Bergström & Foxhage 2004:16). 

 

Det diskuterades kring vad som händer när en tjej väl blivit stämplad som ”hora”.  
Mia: Det är samband. I alla fall med rykte. Det behöver inte vara sanning, men bland ryk-
ten. Men sen så finns det vissa elever som har fått rykte och när dom väl fått ett rykte då 
slutar dom bry sig. Då kan dom lika gärna leva upp till det, och då stärks det på nåt sätt på 
det sättet. 

 

Ett rykte kan enligt Mia leda till att den som är utsatt fortsätter att agera på samma sätt, vilket 

leder till att ryktet förstärks. Dock berättar Mia tidigare om en kompis som blivit stämplad 

som ”hora” i högstadiet. Den stämpeln levde kvar under många år och hon påstods ha varit 
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där hon inte befunnit sig et cetera och det var svårt för henne att dementera detta. Detta på 

grund av ”en tabbe” som skedde en gång. Jag tolkar detta som att ryktet i själva verket inte 

lever kvar för att personen lever upp till det utan för att det har lett till att folk betraktar denna 

person på ett särskilt sätt.  

 

Även hos en annan grupp finns dessa tankar om stämpling. 
Leyla: Men det finns ju när man blir stämplad som en hora eller nånting, jag tror att man, 
man typ bara följer det efteråt. Man tänker, ja men dom tänker ändå jag är hora så, ja, men 
då är jag väl det. Det hände en tjej i skolan. 
Diana: Hon tänkte, jag är ändå stämplad så hon fortsatte. 
(fniss) 
Leyla: Faktiskt två tjejer, nu när jag tänker på det. 
Leyla: Ja, men det är så här, ja men alla tycker det här.  
(Diana: För dom tänker så här: jag är ändå stämplad. Det finns inget jag kan göra åt saken 
för att förbättra det. Och det är sant för det är den uppfattningen folk får om den personen. 
Om man blir stämplad som nånting då är det kört.) 

 

I detta citat förs återigen tankar fram om att när en tjej blir stämplad så väljer hon att följa och 

agera i enlighet med det ryktet. Eftersom detta inte har hänt någon av tjejerna personligen kan 

det vara svårt att säga om en tjej som är stämplad som ”hora” medvetet ”vill” fortsätta ha den 

stämpeln, det är inte heller min avsikt att bedöma sanningshalten. Däremot visar utsagorna på 

en utspridd uppfattning om att ”horor” väljer att agera i enlighet med sitt rykte vilket tyder på 

en uppfattning att deras beteende är något som kan (och ”bör”) benämnas på detta sätt. Det 

framkommer att det är legitimt att använda den benämningen för vissa handlingar som ses 

som avvikande.  

 

Stämplingsteorin menar att med ökad stigmatisering börjar individen till slut betrakta sig själv 

som en avvikare och börjar agera i enlighet med stämpeln beroende på hur starkt avståndsta-

gandet är från omgivningen och en sekundär avvikelse har skett (Hopkins Burke 2001:142). 

Detta stämmer väl överens med hur många av tjejerna ser på dem som fått en ”horastämpel”. 

Exemplet med Mias kompis som varit utsatt för ryktesspridning motsäger detta till viss del. 

För henne var det mycket svårt att bli av med det dåliga ryktet som förstärktes av att folk 

trodde sig se henne agera på de sätt de förväntade sig utifrån den stämpeln hon hade. På det 

sättet kan sägas att rykten även har den funktionen att de ”gör” en tjej till ”hora”, genom själ-

va benämnandet blir hon ”hora” och ses på detta sätt (Lundgren 2000:111). Det blir tydligt att 

det inte är ett faktiskt agerande utan en förväntan om ett beteende från omgivningen.  

 

Rykten kan ses som en förvarning för vilka uppföranden som kommer att bli sanktionerade. 
Linn: Känner ni att ni måste bete er på något speciellt sätt, för att inte få rykte? 
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Leyla: Man tänker ju ganska mycket på det: ”Hoppas nån inte sprider rykten om mig.” 
Men.. 
Diana: Ja, men om man hör rykten om andra personer, det blir som en förvarning för dig 
själv. Då vet man att jag kanske inte borde göra så, för jag vet att folk kommer gå runt och 
snacka om det. Det är nåt man tänker på faktiskt. 

 

När rykten sprids verkar de normerande och de sätter upp gränserna för accepterade beteen-

den. De påverkar indirekt alla tjejer och leder till en slags självkontroll för att undvika rykte. 

Skulden för ryktet förläggs hos tjejen själv eftersom hon inte lyckas hålla sig inom de gränser 

som finns. 

 

Vart gränserna för accepterat uppförande hos tjejer går är svåra att definiera. Det handlar till 

stor del om ett antal oskrivna regler. 
Linn: Är gränserna tydliga för vad man får göra och inte får göra?  
Melissa: Ja, alltså jag tror det. 
Diana: Ja, men det är olika för olika personer.  
(Leyla: Men man vet ju ändå…) 
(Diana: Ja, på ett ungefär.) 
(Leyla: Ja, typ ”Jag ska inte gå och strula med honom och sen ska jag gå och strula med 
hans bror.”)  
Diana: Vissa tycker det är okej. 
Leyla: Ja, men det är dom som får ryktena. Det är det som startar ryktet. Det finns några 
saker som man inte gör, som är så här: dumma saker. Jag tror att alla vet, det finns… Även 
om några tycker att det är rätt, så om dom flesta tycker att det är fel så kommer det startas 
ett dåligt rykte. 

 

I citatet ovan visas en tanke om att det som majoriteten tycker är fel är handlingar som lägger 

grunden till ett dåligt rykte. Jag tolkar detta, mot bakgrund av tidigare diskussioner i grupper-

na kring killars tolkningsföreträde gällande vad som är tillåtet för tjejer, som en manlig nor-

merande syn på kvinnlig sexualitet. Dessa normer är accepterade och internaliserade även hos 

tjejerna och de som inte accepterar eller har vetskap om dessa normer stöts ut. Killar slipper 

till stor del rykten enligt gruppernas utsagor, men detta kopplas inte ihop med att rykten 

främst begränsar tjejers handlingsutrymme. Några gånger diskuteras kring att killar har större 

frihet att ha flera relationer med tjejer i följd utan att riskera dåligt rykte, medan den risken 

alltid finns för tjejer. Denna skillnad ses som negativ och alla uttrycker motstånd mot denna. 

 

För de flesta tjejerna finns påbudet att vara oskuld eller sexuellt inte ”för” aktiv som en under-

text hela tiden och några känner press att vara oskuld när de gifter sig.  
Alisa: Fast det beror på, det är liksom traditionerna har en stor betydelse också för att, ja, i 
hennes [Samihas] tradition är det så att tjejer ska inte göra det och det och det. Det är sam-
ma sak hos oss asiater att helst ska en tjej vara oskuld när hon gifter sig. Det är inte så att 
människor inte vill gifta sig med dig, bara för att du inte är oskuld men det är… Dom före-
drar att ha en tjej som (Evelyn: … är oskuld) inte har varit med någon annan innan. 
Evelyn: Eller så får man problem efter bröllopet och beskylls för att vara en hora. 
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Samiha: Men ingen tänker på killarnas bakgrund, dom får göra vad dom vill, men tjejerna 
måste vara oskulder. 

 

Oskulden kan behöva bevisas och Evelyn menar att detta kan få negativa konsekvenser för 

tjejen efter bröllopet. Samiha påpekar även att dessa normer inte gäller för killarna som vad 

gäller sexualitet har en mycket större frihet. Det är ingen som ifrågasätter om de är sexuellt 

aktiva eller inte. I Hammaréns intervjuer med killar i ett mångetniskt område framkommer att 

det strikta förhållningssättet till sexualitet i hög grad gällde för tjejer men även för killar fanns 

det ideal som ofta var mer restriktiva än tillåtande (Hammarén 2003:108f). 

 

Diskussionen fortsätter kring de olika normer som finns för tjejers och killars sexualitet. 
Linn: Vad känner ni inför det - känns det irriterande eller känns det bra eller okej? 
Samiha: Nej, det känns inte irriterande. Jag har inget emot att vara utan pojkvän tills jag 
gifter mig. Men det är ändå en sorts kontroll att du ska vara försiktig, försiktig hela tiden, 
tills du går och gifter dig. Det är det som är irriterande, att du måste vara försiktig. Nån li-
ten sak kan hända så (Alisa: Förstörs hela ryktet.) ja. 

 

För Samiha innebär kontrollen stora inskränkningar i hennes livsrum och ryktet blir en central 

del att förhålla sig till hela tiden. I detta citat blir även ryktets fragilitet tydlig. Jag tolkar det 

som att det är just denna ömtålighet som gör att rykten är så svåra att förhålla sig till. Samti-

digt visas att vissa tjejer, vilket styrks av uttalanden i andra fokusgrupper, accepterar de be-

gränsande normer för sexualitet som finns. Det döljs inte heller under en hälsodiskurs där få 

eller inga sexuella relationer med killar förklaras utifrån en diskurs om att ta hand om sin 

kropp och undvika oönskade graviditeter och könssjukdomar (Andersson 2003).  

 

Rykten upplevdes som närvarande på skolan av alla grupper men två grupper menade att ryk-

ten var något som mer hörde till perioden i högstadiet. Dels fanns det mer tid då till att sprida 

rykten men det var också en ålder där det händer mycket och osäkerheten var stor. Ett rykte 

under denna period kunde vara förödande menar till exempel Sophie. Detta kan tolkas som att 

rykten ändrar sin karaktär från högstadiet till gymnasiet och kanske fungerar på andra mer 

subtila sätt eftersom de outtalade gränserna redan är kända. 

 

I detta avsnitt visades hur sexualiserade rykten till stor del påverkar deltagarnas vardag genom 

sin normerande och kontrollerande funktion. De förhåller sig till rykten genom självkontroll 

vad gäller beteende och klädsel samt iakttar försiktighet. De tjejer som stämplas som ”horor” 

upplevs ofta internalisera denna stämpel och agera utifrån den. Detta är dock inte en entydig 

beskrivning och det framkommer att det också handlar om processer där en tjej ”görs” till 

”hora” genom att benämnas på detta sätt. 
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4.1.2 Kläders symbolik och deras betydelse för rykten 

Klädsel kan symbolisera sexuell tillgänglighet och en viss klädsel kan leda till ett ”slampryk-

te” vilket framkom i ovanstående avsnitt. I alla grupper diskuterades den korta kjolen och att 

den kan ses som en symbol för sexuell tillgänglighet. 
Linn: Men finns det vissa gränser mellan att ha en vanlig tajt tröja och en vanlig vad ska 
man säga… 
Sophie: Ja, men det är inte uttalat, men det finns ju fortfarande några gyllene regler som är 
väldigt… man vet var gränsen går och det vet alla. 
(Mia: Har man kort kjol på sig då vill man visa sig. Men det vet jag också, att om jag har 
på mig kort kjol, men det är inte som att jag tänker att: å nu ska jag visa mina ben. Men jag 
vet att folk tänker så. (Sophie: Absolut.) Men det är inte så att jag tänker att: ”Oj, nu ska 
jag visa ben, nu tar jag på mig kjol.”) 

 

Här framgår att gränserna för tillåtna kläder är outtalade samtidigt som de förutsätts vara kän-

da av alla, vilket jag tolkar som normer för klädsel. I detta citat handlar det om att när en tjej 

tar på sig en kort kjol är den mer än bara ett klädesplagg; med detta plagg följer en rad egen-

skaper som omgivningen fäster vid kjolbäraren. I Skeggs studie gavs klädseln moraliska vär-

den och sågs som ett uttryck för individen själv, vilket visar på dess betydelse även för rykten 

(Skeggs 1999:137). Den korta kjolen får symbolisera sexuell tillgänglighet och sjalen får, som 

togs upp i föregående avsnitt 4.1.1, symbolisera sexuell återhållsamhet.  

 

Klädseln kan också vara ett konkret sätt att visa att en tjej tänker på sitt rykte. För Samihas del 

innebär att undvika urringade tröjor och korta kjolar att hon både värnar om sitt rykte och om 

sin familj. Detta kan ses som en del av en familjestruktur som är baserad på att familjens sta-

tus är avhängig de kvinnliga familjemedlemmarnas heder och sexualitet. Vilket i sin tur kan 

ses som en del av en större patriarkal struktur (se de los Reyes 2003, Eldén 2003). 

 

Sophie menar att vad som ses som utmanande kan definieras olika beroende på vem som talar 

och jag tolkar det som en från henne kritisk inställning till kritik av tjejer som har ”utmanan-

de” kläder på sig. Både Sophie och Mia har en kritisk inställning till den mediedebatt som 

diskuterat tjejers klädsel i skolan och ansett den vara för utmanande. Denna debatt handlade 

till stor del om korta kjolar, korta tröjor och stora örhängen. Detta kan kopplas till respektabi-

litetens krav på moderation och dessa plagg kan ses som klassymboler som ligger långt ifrån 

medelklassens måttlighet. Detta framkommer på ett tydligt sätt i Ambjörnssons studie där 

elever som tar ett steg mot en ”normal” feminitet uppmuntras av både lärare och elever (Amb-

jörnsson 2004:163f). 
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Den korta kjolen återkommer i nedanstående citat som en symbol för sexuell tillgänglighet. 
Leyla: Jag tror inte det spelar någon roll vad man gör, man kommer ändå bli stämplad som 
nåt. (fniss) Men man vet ju att när man går på stan som tjej ska man inte gå runt med kort 
kjol när det är kallt bara för att visa det jag har eller whatever. Men det är några tjejer som 
tycker att det är rätt, och det är dom tjejerna som det blir så här: ”Ja, men såg ni vad hon 
hade på sig igår? Och det var kallt och…” 
Melissa: Jag blir så här: ”Fryser hon inte?” 
(skratt) 
Melissa: Det är inte mycket så där, ja varför har hon på sig.. utan man blir så här: fryser 
hon inte mest. Men typ i stan och sånt, då är det mer så här: man vet aldrig vem man kan 
stöta på. Men egentligen så bryr jag mig inte så där jättemycket. 

 

För Leyla utgör kort kjol en gräns mot vad som är tillåtet speciellt när det är kallt, överskrids 

den gränsen finns det också risk att få ett rykte. Kjolen ses som en symbol för att vilja visa 

upp sig. Återigen är det tjejers skyldighet att hålla sig inom normerna och den som inte har 

kännedom om dem eller inte bryr sig är de som blir utsatta för rykten. Melissa har en mer 

krass inställning och tänker mest på vädret och värderar inte andra tjejers klädsel på samma 

sätt. För henne är det viktigare att tänka på klädseln beroende på vilka som hon kan tänkas 

möta på den platsen. Det handlar snarare om att släktingar inte ska se henne i ofördelaktiga 

kläder och börja sprida rykten. Detta visar på hur rykten kontrollerar tjejerna på en rad sätt 

och hur även släktingar och bekanta är involverade i ryktesspridning. Detta tyder p att det inte 

bara är en patriarkal struktur utan att rykten även fungerar som en social kontroll inför en 

mindre avgränsad grupp (se Ahmadi Lewin & Lewin 2003). 

 

Kläder upplevs inte endast som symboler för tjejers sexuella tillgänglighet utan ges även en 

specifik klassmässig konnotation. 
Mia: Ja, men jag kommer ju från Nynäshamn. Det finns ju typ, fina och mindre fina män-
niskor där också självklart, som det gör här också. Men här i Stockholm är det verkligen så 
där att, om man ska åka och fika på Östermalm så kanske det inte känns så himla schysst 
att kanske inte ha på sig lite finare kläder. Det är många som tänker på det, det vet jag ju. 
Att man känner sig inte lika bekväm i vissa situationer här, för här är klyftor större än nå-
gon annanstans. 

 

Klädstil eller stil blir ovan och i Andersson studie en slags klassmarkör som fick symbolisera 

även det inre hos personen. Kläderna förutsattes spegla intentioner och strävanden, exempel-

vis en mer ”klassisk” stil upplevdes visa att den tjejen strävade efter något, att hon hade ett 

mål med sitt liv (Andersson 2003:60ff). Genom att visa motstånd mot kläder förknippade med 

arbetarklassen kan en större respektabilitet nås. Kroppen och dess yta blir på dessa sätt ett 

mycket konkret sätt att visa klasstillhörighet på, vilket även upplevdes i denna studie (Skeggs 

1999:135ff). 
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Klädseln upplevdes begränsande även på ett annat sätt. En grupp talade om dess betydelse för 

trovärdigheten hos kvinnor som blivit våldtagna. 
Evelyn: Sen har man läst… där kommer kläderna in, för utmanande kläder, då är det hen-
nes fel att hon blir våldtagen. 
Alisa: Fast egentligen, det är både hennes fel och mannens fel. För att en kvinna har ju lik-
som rätt att klä sig hur hon vill utan att (Evelyn: … bli våldtagen.) Ja, precis... Killarna blir 
upphetsade, dom kan ju bli det fast dom kan ju inte göra något mot henne för att hon har 
rätt att gå som hon vill. Fast en tjej ska ju tänka på att inte gå i för utmanande kläder, för att 
det kan… ja, leda till otrevliga saker. 

 

Ovan framkommer att klädsel upplevdes som en risk när de, som kvinnor, rör sig i det offent-

liga rummet. Exempelvis korta kjolar uppfattades, i sin symboliska betydelse, som riskfyllda 

plagg att bära vilket förlade ansvaret för tjejernas egen säkerhet hos dem själva och deras 

klädval. I en undersökning kring unga kvinnors riskreducerande strategier visades dock att de 

inte undvek korta kjolar och högklackat när de rörde sig ute sent på kvällarna trots de samhäl-

leliga föreskrivanden som finns kring detta. Sundhage menar att normen är att kvinnor ska 

vara rädda när de rör sig i det offentliga rummet på kvällar och när kvinnorna själva inte upp-

lever rädsla känner de att de agerar ”felaktigt” (Sundhage 2005:30f). Vilket kan tyda på att 

det finns flera olika föreskrivanden som samverkar när det gäller frågor kring hur tjejer och 

kvinnor rör sig och klär sig i det offentliga. 

 

För att sammanfatta kan sägas att tjejers klädsel är intimt kopplad till de rykten som sprids 

och det finns outtalade gränser kring denna. Den korta kjolen framstår som en sexualiserad 

symbol och även som ett uttryck för klass, där den skiljer sig ifrån medelklassens respektabla 

klädsel och tankar kring hur det yttre speglar det inre hos en person. Hur kläderna uppfattas i 

det offentliga rummet och rädslan för våldtäkt inverkar på valet av kläder, likaså vilka släk-

tingar och bekanta som rör sig i offentligheten och som kan tänkas börja och sprida ett rykte. 

Familjens rädsla för dåligt rykte gör att tjejernas klädsel indirekt påverkar dem och gör att 

klädseln inte enbart kan ses som ett personligt uttryck. 

4.1.3 Killars roll i spridandet av rykten 

I fokusgrupperna framkom att dåliga rykten om tjejer ofta startar när en kille skryter om nå-

got, oftast sexuellt, som de gjort med en tjej. Mia menar att det är när killkollektivet informe-

ras och börjar sprida ryktet som det blir allvarligt. Rykten som sprids av tjejer ses snarare som 

ett tecken på avundsjuka och därmed som mindre allvarliga. Detta kan tolkas som att skolmil-

jön är patriarkal och att killarna har tolkningsföreträde när det gäller vissa situationer. Melissa 

menar att rykten ofta sprids för att det är någon man ogillar eller för att få uppmärksamhet. 
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Dessa rykten upprätthålls sedan ofta av tjejer, som i alla gruppdiskussioner sågs som de som 

upprätthåller spridandet av rykten och gör dem lite mer intressanta.  

 

Killars roll i ryktesspridning behandlas i I en klass för sig där rykten kunde starta med att en-

dast en tjej blev utsatt men att det i praktiken innebar att hela tjejkollektivet straffades (Amb-

jörnsson 2004:193). Jag ser paralleller mellan detta och de diskussioner som förekom där kil-

lars makt att definiera rykten och sprida dem gör att de som kollektiv sätter gränser för tjejer-

na som kollektiv. 

 

Detta kollektiva tänkande framkommer även genom att en killes förhållande med en tjej inte 

enbart är en privat angelägenhet utan också en fråga om att behålla sin stolthet inför killkom-

pisarna.  
Linn: Okej, så hans stolthet beror på vad han gör ungefär.  
Sophie: Precis, hela det tankesättet är ju väldigt sjukt. För det är ju bara en själv som kan 
ha någon form av ansvar över sina egna handlingar. Att en annan person skulle påverka hur 
man själv, ifall man står eller faller är helt absurt egentligen. 

 

Sophie tar upp att killarnas rykten upprätthålls mot ett killkollektiv som är beroende av hur 

deras flickvänner agerar och detta kan ta sig uttryck i att exempelvis flickvännens beteende 

måste hålla sig inom vissa ramar för att det inte ska sanktioneras. Sophie ser det framförallt 

som ett resultat av killarnas tolkningsföreträde även över enskilda killar.  

 

Tjejerna upplever att killar inte har lika stränga normer när det gäller klädsel och de upplevs 

ha det enklare än tjejer då utseendekoderna inte är lika komplexa. Däremot upplevdes rykten 

för killar handla snarare om andra, ”allvarligare” saker. 
Samiha: Killarnas rykten är allvarligare, typ så här; ja men han har rånat banken och miss-
lyckats (skratt) såna där grejer. Tjejerna bara: ja, men såg du den där hunden? Alltså det är 
en fett ful Chihuahua. (mycket skratt) Tjejer är så där… Killars rykten är allvarligare. 

 

Detta kan tyda på att killars rykten inte i så stor utsträckning handlar om det yttre; frisyrer och 

accessoarer, utan snarare om anseende. Hur de uppfattas är det viktiga och det innefattar även 

deras flickväns uppförande. Sophie påpekar att detta inte är något specifikt för ”invandrarkil-

lar” vilket jag tolkar som ett avståndstagande från en diskurs som förlägger all kontroll av 

tjejer till ”invandrarkillar”. På detta sätt kan killars oro för vad deras flickvän gör ses som en 

del av en patriarkal struktur där de förväntas ta ansvar för sin flickväns handlingar. Detta kan 

kopplas till det som är grunden för sexualiserade rykten där det är tjejers sexualitet som ska 

kontrolleras och bevaras.  
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Tydligt i hela materialet är att rykten har stora konsekvenser för tjejer och påverkar deras liv. 

Citatet ovan visar kanske snarare på att ryktet används på flera olika sätt när det gäller tjejer. 

På grund av gruppernas sammansättning går det inte att uttala sig om hur killar förhåller sig 

till rykten.  

 

Det framgick dock att för killar handlar negativa rykten, liksom för tjejerna, om sexualitet. 
Sophie: Ja precis, och ett negativt rykte kan vara… Ja, vad är det? Många killar är så här: 
”Ja, din jävla bög och såna grejer.” (Mia: Ja.) Ja, för det är väl liksom ekvivalenten till en 
tjej som är en slampa. 

 

Rykten om homosexualitet är det som ger killar dåligt rykte. Detta utvecklas inte mer av 

grupperna men Bergström och Foxhages studie har visat att det är just ”bögryktet” som killar 

förhåller sig till. Det används både som en bestraffning och som ett hot för de som agerar 

utanför normerna för hur en kille ska vara (Bergström & Foxhage 2004:25f).  

 

I fokusgrupperna tas även det faktum upp att för killarna kan heterosexuella relationer inte bli 

”för många”, de ses snarare som en tillgång. De killar med många heterosexuella relationer 

ses istället som ”players” vilket till största delen är ett positivt rykte, vart gränsen till det nega-

tiva ryktet ”bock” går är inte helt klar. Det kan i vissa fall vara negativt att bli kallad ”bock” 

men, speciellt i högstadiet, är det en tillgång att ses som ”bockig”. Eventuellt menar Mia att 

det kan leda till komplikationer längre fram när en mer stabil heterosexuell relation ska inle-

das. I Bland horor, bockar och bögar visas att ”bocken” har stor status både hos killar och hos 

tjejer. Hos vissa tjejer framkom en negativ attityd och att han sågs som oseriös men att det 

ändå fanns något attraktivt hos honom. ”Bocken” kan sägas vara idealet för hur en kille ska 

agera och det är därför som reaktionerna är så pass positiva (Bergström & Foxhage 2004:20f). 

I diskussionsgrupperna märktes en mer negativ hållning till ”bocken” men främst till de skilda 

sexualitetsnormer som finns för tjejer och killar där de senare har en mycket större frihet.  

 

Detta avsnitt har visat hur jämnåriga killar spelar en aktiv roll i spridandet av rykten genom att 

de ofta är de som initierar dem. Killkollektivet har tolkningsföreträde både över tjejer och 

över enskilda killar. Förhållanden med tjejer upplevs vara en gemensam angelägenhet och 

killars rykte är beroende av vad deras flickvän gör. De negativa rykten som drabbar killar är 

främst ”bögrykten” som visar på en homofobisk skolmiljö. Många heterosexuella relationer 

upplevs som en merit och ”bock” blir endast i vissa situationer ett negativt rykte. 
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4.1.4 Heterosexualiteten – en garant för ett bra rykte 

Något som har betydelse för att upprätthålla ett bra rykte är heterosexualiteten. Detta visades 

ovan då det för killar främst var rykten om homosexualitet som ansågs graverande. 

 

För tjejer finns liknande krav, för trots att den kvinnliga sexualiteten inte ska få utlopp måste 

den ändå vara heterosexuell. 
Melissa: Ja, min kompis när hon vart bisexuell eller när alla fick reda på det. Folk var så 
här: ”Åh, fan att jag var kompis med henne”. (fniss)  
(?: Nej, stackarn.) 
Melissa: Det var typ så. Men hon är fortfarande med samma människor. Om hon inte har 
varit kär i en innan va fan ska hon bli kär i en nu?  
Diana: Det är något hon insåg med tiden säkert… eller så har hon alltid vetat det, men hon 
har försökt att förtränga det. Typ så här: ”Ja men jag gillar inte tjejer, jag gillar inte tjejer.” 
Till sist så har hon varit tvungen att berätta. 
(Leyla: Men det är det, man är skiträdd för rykten.) 
Melissa: Men det är som när vi var små, då sa vi så här: ”Ja, vi ska bli lesbiska för då 
kommer våra föräldrar bli arga”. Vi bestämde det när vi var små. (fniss) 

 

Att komma ut som bisexuell kan medföra ett avståndstagande från kompisar och kan även 

leda till dåligt rykte. Rykten blir därför inte enbart en fråga om att inte visa en sexualitet utan 

även en fråga om att uppvisa ett heterosexuellt begär. Ett avvikande från denna norm kan vara 

ett sätt att framkalla föräldrarnas ilska. Leyla berättar om när hennes mammas kompis kom ut 

som lesbisk och vilket ledde till att hennes mamma bröt kontakten. Detta är något som hela 

gruppen tar avstånd ifrån och inte förstår. Här synliggörs heteronormativitetens betydelse på 

en individuell nivå där det är relationer och enskilda handlingar som reproducerar den (Ro-

senberg 2002:100).  

 

Evelyn tar upp omöjligheten i att leva på något annat sätt än i det heterosexuella äktenskapet.  
Evelyn: Hos invandrare det finns ju homosexuella killar där som berättar för sina mammor 
men dom vågar aldrig berätta för sina pappor. Sen blir dom tvungna att gifta sig med en 
kvinna som dom aldrig älskar. Så dom lever tillsammans, men dom känner inte varandra 
och så blir det bara kaos. Det är jättesynd. 
Samiha: Och han gillar inte ens kvinnan, han gillar män. Det är jättesynd.  
(Evelyn: Dom älskar en man, eller en tjej älskar en kvinna och sen blir hon tvungen att gif-
ta sig med nån annan. Sen är hon tvungen att föda barn för att släkten ska… 
Alisa: Ja, återigen är det om att bevara hedern och ryktet och inte om ungarnas lycka. 

 

Ryktets konsekvenser visas i detta citat då familjens rykte sätts framför barnens välfärd och 

detta kan leda till att tvingas gifta sig. Det ses som ett problem som drabbar såväl kvinnliga 

och manliga homosexuella. Detta visar på hur det enda accepterade sättet att leva upplevs 

vara heterosexuellt och det visar också att heder och rykten inte endast är kopplat till en viss 

etnisk grupp eller ”kultur” utan att det även är kopplat till strukturer som heteronormativitet. 

På ett individuellt plan får således flera olika strukturer betydelse, dels är det en heteronorma-
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tiv struktur, dels en patriarkal struktur och dels en familjestruktur där familjens kollektiva 

heder och rykte ställs före individens välbefinnande.  

 

Äktenskapet är ett återkommande tema och i en grupp blir det en lång diskussion kring vilken 

normbrytning som sanktioneras hårdast; är det att gifta sig utanför religionen eller att inte vara 

heterosexuell.  
Melissa: // Om du skulle säga till din mamma att du är lesbisk, skulle inte hon också ta av-
stånd från dig då? (Leyla: Jo.) Skulle det inte vara värre än att du skulle gifta dig med en 
svensk? 
Leyla: Jo, det skulle det faktiskt. 
(Melissa: Så egentligen om du var lesbisk, skulle du gifta dig med en man bara för att göra 
din mamma glad?) 
Leyla: Jag skulle inte gifta mig alls. Jag skulle inte vara med en tjej, men jag skulle inte 
gifta mig. 
Diana: Dom skulle tvinga dig att gifta dig, det är samma sak. Tror du inte dom skulle säga: 
”Gift dig eller så tar vi avstånd från dig”. 
Leyla: Alltså på riktigt, mina föräldrar skulle aldrig tvinga mig att gifta mig. Aldrig. (Jas-
mine: Jo.) 
(Diana: Så klart dom inte tvingar dig. Men…)  
(Jasmine: Om du blev gravid, tror du inte att dom skulle tvinga dig att gifta dig med kil-
len?)  
(Leyla: Nej, jag svär, mina föräldrar skulle aldrig tvinga mig att gifta mig.)  
(Diana: Blir inte dom påverkade?) 
Leyla: Min mamma kanske mer än min pappa. Jag tror att min morbror, kanske släkten på 
mammas och pappas sida skulle kanske, men inte mina föräldrar… om jag typ bestämde 
mig för att jag är lesbisk, det är nåt jag inte skulle berätta till mina föräldrar. 
(Melissa: Ja, men skulle du ta avstånd, skulle du inte vara med nån?) 
Leyla: Jag skulle inte ta avstånd. 
Melissa: Skulle du inte vara med någon bara för att din mamma eller din pappa skulle 
tycka att det var fel? 
Leyla: Det beror på, jag vet inte. 

 

Denna diskussion resulterade i tanken att det skulle vara mycket svårare att komma ut som 

lesbisk än att gifta sig med en svensk man, heterosexualiteten är inte förhandlingsbar utan 

obligatorisk. Citatet visar på två former av kontroll, dels att tvingas in i heterosexualiteten, 

genom att inte kunna berätta för sina föräldrar om sin sexualitet, dels att kunna tvingas in i ett 

heterosexuellt äktenskap.  

 

Tvångsgiftermål har negativa konsekvenser oavsett sexualitet och Leyla menar att påtryck-

ningar från släkten skulle kunna göra att hon blev tvingad att gifta sig trots att hennes föräld-

rar aldrig skulle pressa henne till det. Det var en upprörd diskussion och jag tolkar detta som 

att när Leyla inför gruppen verbaliserar att hon skulle kunna bli tvingad att gifta sig väcker det 

oro hos henne. Det är inte enbart homosexualitet som skulle kunna vara ett skäl för ett 

påtvingat äktenskap, Jasmine tar upp en eventuell graviditet som ytterligare en orsak.  

 

 39



Att inte kunna berätta om sin sexualitet för föräldrarna visar vilka starka normer som styr mot 

heterosexualitet och ett sätt att undgå sanktioner är att inte berätta om sin homosexualitet. 

Genom att inta positionen som heterosexuell, men utan att ha en partner, förbigås också det 

stigma som det skulle kunna betyda att öppet vara lesbisk och även risken att bli utesluten från 

sin familj. 

 

Heterosexualiteten är inte bara en grund i ett bra rykte den är även norm inom andra relationer 

och den upprätthålls genom segregerat umgänge som i följande citat. 
Leyla: Vi har en kusin, han är enda killkusinen här i Sverige, vi är alla tjejer. När familjen 
samlas då blir det så här; gå du med männen. Vi är ändå alla kompisar men dom vill inte att 
han ska umgås med oss så mycket, för dom tror att vi kommer… 
(Diana: Påverka honom) 
Leyla: Precis. (skratt) Även om han är värsta manlig och jag vet inte vad. Ja men så här: 
”Varför sitter du och snackar med dom här småtjejerna? Gå och kolla på tv med männen.” 
Och då går han och kollar på arabisk tv. 

 

Detta citat kommer från en kontext där Melissa berättade att hennes mamma ogillade när hon 

sminkade sin yngre bror, hon var rädd för att sminket skulle bidra till att sonen blev homo-

sexuell. I denna kontext tolkar jag ovanstående citat som att det inte enbart rör sig om en 

könssegregerande praktik, där män och kvinnor skiljs åt, utan att den också är starkt hetero-

sexualiserad. Det är inte enbart för att den manliga kusinen ska lära sig maskulinitet, utan 

även för att undvika att hans genus blir feminiserat, som han bör umgås med männen i famil-

jen. Heteronormativiteten är beroende av två binära kön och det är när det bryts mot de nor-

mer som föreskriver att en exempelvis kvinnlig kropp ska ha ett feminint genus som sanktio-

nerna sätts in som i fallet med Melissa bror (se t.ex. Rosenberg 2002). 

 

I en grupp tas det faktum upp att det är okej för tjejer att vara nära kroppsligen både i och 

utanför skolan och till exempel att hålla hand, kramas och pussas. I Ambjörnssons studie 

framkom att de ofta intima homosociala banden mellan tjejer både sågs som konkurrenter till 

killar och som något som ersattes av en fast relation med en kille (Ambjörnsson 2004:133ff). I 

intervjuerna framkom att om två tjejer gör någonting sexuellt med varandra på exempelvis en 

fest ses de fortfarande som heterosexuella. Däremot om två killar skulle strula på en fest be-

traktas de automatiskt som homosexuella och därmed oattraktiva i tjejernas ögon.  

 

 

I denna grupp diskuteras det mycket och tidvis ganska upprört kring detta. Det är främst Dia-

na som ifrågasätter varför de andra är så negativt inställda till homosexuella killar. 
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Leyla: Jag blir inte äcklad om jag ser två bögar, om dom är bögar.  
(Melissa: Ja, om dom är bögar.) 
(Leyla: Då blir jag inte äcklad men…)  
(Diana: Vad är det man blir äcklad av då?)  
(Leyla: Man blir inte det... Du spanar in killar. Du är straight. Du kan strula med en tjej 
men det är inte äckligt för mig. Men om en kille skulle säga, ja, på en fest: ”och sen så stru-
lade jag med en kille.” 
(Melissa: Nej, jag blir äcklad ifall jag tror en kille är macho.)  
(Leyla: Det är äckligt.) (Jasmine: ja.)  
Leyla: Men om det är en machokille, och sen får du reda på att han strular med en kille. Du 
vet att han tycker om tjejer, att han är straight. Men sen: ”Va? Är du bög?” 

 

Efter en lång diskussion framkommer en slags konsensus att det inte är önskvärt med killar 

som till sitt yttre verkar vara ”macho”, vilket jag tolkar som att de innehar maskulint genus, 

men som inte är heterosexuella. Om tjejernas begär riktas mot ett objekt som inte är hetero-

sexuellt leder detta till förvirring och ses därför som besynnerligt. Det kan jämföras med hur 

killarna i Bergström och Foxhage resonerade kring ”manlighet”, där de homosexuella killar 

som uppträder ”manligt” inte sågs som ett hot, men de som bröt mot de genusnormer som 

fanns inte tolererades (Bergström & Foxhage 2004:25). Även killarna i Hammaréns studie var 

negativt inställda till homosexualitet vilket han tolkar som att homofobin används för att svet-

sa samman killgruppen (Hammarén 2003:111).  

 

I detta avsnitt har visats hur heterosexualiteten på ett flertal sätt spelar en avgörande roll i upp-

rätthållandet av rykten. Tjejerna visar en medvetenhet om att sexualiteten måste vara hetero-

sexuell för att kunna accepteras även om vissa avvikelser mot detta kan göras upp till en viss 

ålder. För killar gäller det omvända att sexualiteten alltid måste överensstämma med det mas-

kulina genus de visar upp, vilket annars upplevs som mycket avvikande av tjejerna. Det skulle 

dock inte vara möjligt för vissa av tjejerna att öppet vara lesbiska – sanktionerna skulle bli 

hårda, exempelvis genom att bli tvingad att gifta sig efter påtryckningar i släkten för att beva-

ra familjens rykte. På så sätt samverkar en rad faktorer när det gäller dessa tjejers sexualitet. 

Dessa omständigheter kan inte enbart hänvisas till en speciell etnisk grupp eller ”kultur”, istäl-

let menar jag att heteronormativa och patriarkala strukturer måste ses i ljuset av individuella 

familjers prioriterande av rykten framför barnen. 
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4.2 Ryktens betydelse för begränsningar i tid och rum 
I detta avsnitt fokuseras vilka betydelser rykten har för tjejernas rörelsemönster i det offentli-

ga rummet och hur olika samhälleliga föreskrivanden samverkar och leder till begränsningar. 

Ett intressant exempel på detta är medias rapportering kring överfallsvåldtäkter19 som på ett 

direkt sätt begränsar tjejernas upplevelser av rörelsefrihet och på ett indirekt sätt samverkar 

med föräldrars oro för rykten. Det redogörs även för hur en migrationsbakgrund gör att rykten 

angår även personer utanför en lokal kontext och tar sig globala uttryck. 

4.2.1 Ryktens uppkomst i samverkan med plats, tidpunkt och umgänge 

I detta avsnitt redogörs för hur olika platser och tidpunkter har betydelse för spridandet och 

upprätthållandet av rykten.  

 

Vissa platser upplevs vara mer laddade för tjejerna.  
Leyla: Men typ i stan, om man inte vill att ett rykte ska starta, då är det så att man går inte 
med dom där människorna… Vissa tjejer kan stå mitt i stan och börja röka, men jag kan 
inte göra det (skratt) för jag vet inte om kanske min moster kommer förbi. Då kan det bli 
rykte om mig och min familj och man vill inte att det ska starta. Så man är lite försiktigt 
med sånt (fniss). 
Diana: Jag tror att det är det de flesta invandrartjejer är rädda för. (Jasmine: Deras familj.) 
Ja, att det ska starta ett rykte inom familjen. 
Melissa: Men det blir inte bara inom familjen. (Jasmine: Ja.)  
(Diana: Det börjar inom familjen och sen vet hela ditt folk om det.) (Melissa: Ja.) 
Diana: Så när man tänker efter det är inte vanligast i skolan, rykten och så, i alla fall inte 
för mig. 
Melissa: Nej, inte för mig heller. 
Leyla: Men man tänker inte på det. 

 

Begränsningarna handlar både om att inte kunna röra sig på vilka platser som helst på grund 

av vilka som kan vara där och att inte kunna välja sitt umgänge. Det var i första hand den ut-

ökade familjen eller bekantskapskretsen som till stor del var de som tog del av och spred ryk-

ten och till vilka det behövdes ett förhållningssätt. Det kan ses som en likhet med Anderssons 

studie där killar ur samma etniska grupp agerar som en slags ”dörrvakter” och kontrollerar 

tjejerna samtidigt som de också erbjuder skydd mot exempelvis rasistiska och sexistiska på-

hopp (Andersson 2003:160ff). Det framkom inte hos fokusgrupperna något om detta slags 

beskydd utan snarare upplevdes det som en form av kontroll som de var tvungna att förhålla 

sig till. Däremot kunde förorten beskrivas som trygg, just på grund av den sociala kontrollen 

                                                 
19 En förklaring till varför våldtäkter var ett sådant aktuellt tema vid tidpunkten för diskussionerna är att det varit 

en lång rad artiklar i City kring överfallsvåldtäkter. Det debatterades mycket och länspolismästaren i Stockholm 

sa exempelvis i en artikel att kvinnor skulle stanna hemma efter midnatt eller ta taxi hem, alternativt avstå från 

alkohol (Lagerwall 2005-10-09). 
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vilket även framkom i Ålunds studie (Ålund 1997). Jag tolkar det som att kontrollen i stads-

kärnan upplevs som negativ, och att de patriarkala strukturerna inom familjen samverkar med 

de i samhället. Genom att båda syftar till att skydda den kvinnliga sexualiteten blir ryktet en 

effekt av att dessa samverkar. I det lokala rummet kan kontrollen dock upplevas som positiv 

och ger då en slags trygghet (se de los Reyes & Mulinari 2005). 

 

Det berättas historier om tjejer som det gått illa för på grund av ryktets starka kraft att påver-

ka. Till exempel Jasmine berättar om en kvinna som gick och höll sin manliga kusin i handen 

när en av mammans vänner såg henne. Vännen trodde det var en pojkvän och hon blev stämp-

lad som en ”hora”, trots att alla senare fick veta att det var hennes kusin var hennes rykte re-

dan förstört. Historier om tjejer som blivit stämplade som ”horor” fungerar som en slags av-

skräckande exempel genom sin normativa karaktär, de ifrågasätter inte heller normerna. I lju-

set av denna och andra liknande historier tolkar jag det som att plats, tidpunkt och umgänge är 

centrala när rykten ska undvikas.  

 

Ryktets allvarliga natur visas i följande citat.  
Leyla: Jag tycker det är ganska dumt att folk lyssnar på rykten så mycket. Om man tänker 
på det så här: en invandrartjej som är ute på kvällen och så ser någon henne och så börjar 
dom starta ett rykte. Säg att ryktet inte är sant, att det inte var hon utan nån som liknade 
henne. Det kan ju ändå förstöra den familjen, den familjens heder då. Jag tycker det är 
ganska dumt att man låter rykten gå så långt. För även om hon säger: ”Det var inte jag”, så 
föräldrarna kanske har svårt att tro på henne. 

 

Rykten kan startas bara genom att ses ute vid en viss tidpunkt och precis som i Jasmines ex-

empel kan det vara svårt att dementera ett rykte och om föräldrarna inte tror på dottern kan 

situationen leda till att familjens heder förstörs. Det handlar även om att inte ses i sällskap 

med killar. 

 

Det är viktigt för tjejerna att bete sig på ”rätt” sätt eftersom det annars drabbar deras familj 

och genom att se till att tjejerna inte umgås med killar förhindras att familjen får dåligt rykte. 

Heder och rykte nämns ofta tillsammans och jag tolkar det som att rykten är en del av ett sy-

stem där kvinnors/tjejers sexualitet är knutna till familjen (de los Reyes 2003:21).  

 

Rent tidsmässigt begränsar rykten även vart tjejer kan röra sig. Vart och vilka tider de rör sig 

påverkar som framgår nedan. 
Evelyn: Men jag tror att det där att invandrartjejer dom får inte göra så, liksom vara fria. 
Dom går inte sent ut på natten och så… Det finns några tjejer där jag bor som är invandrare 
och dom är ute på natten. Dom har fått dåligt rykte där, så det spelar ingen roll egentligen 
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om man är invandrare eller svensk, för tjejer som är ute på natten och gör saker som inte 
passar killarna… Ja, dom blir kallade för saker. 

 

Det upplevs som att det är killar som sätter agendan för hur och när tjejer kan röra sig i det 

offentliga rummet. När tjejer gör saker som inte passar killarna riskerar de att få rykte och det 

spelar inte någon roll huruvida den tjejen har invandrarbakgrund eller inte. I jämförelse med 

”dörrvakterna” som nämndes i Anderssons studie (2003) ses inte denna kontroll som positiv 

och Evelyn är kritisk till killarnas tolkningsföreträde. 

 

I detta avsnitt visas att rykten kan uppstå genom att en tjej blir sedd vid fel tidpunkt, med fel 

person eller på fel plats. Normerna kring rörelse- och umgängesmönster upprätthålls både 

genom familj och bekantas kontroll och genom sedelärande historier om vad som kan hända 

om en tjej exempelvis är ute sent på natten och ses av en bekant till familjen.  

4.2.2 Vinklade mediebilder av tjejer och överfallsvåldtäkter 

Medias rapportering kring överfallsvåldtäkter bidrar direkt och indirekt till att minska tjejer-

nas livsrum genom att visa på deras utsatthet nattetid i det offentliga rummet. Kontrollen och 

föreskrivanden kring hur kvinnor uppmanas bete sig nattetid upplevs som begränsande: 
Sophie: Ja, men sen är det mycket som tjej, att man har den där, man kanske inte tänker på 
det hela tiden, men man blir ju väldigt, väldigt kontrollerad av media just och de budskapen 
som media sänder ut. Och det som till exempel står där, det är väldigt mycket så här att… 
99 % av alla tjejer går inte hem på kvällen själva för att dom är rädda för att bli våldtagna. 
Då blir man ju begränsad. Men samtidigt är det så att det faktiskt är större chans att man 
blir våldtagen på en fest än överfallsvåldtäkt. Så det är mycket sånt också att man får lite så 
här: ”Du är tjej och du ska ta det…” ”Gå inte ut så sent själv, och bli inte för full”, mycket 
sånt. 

 

Sophie tolkar bland annat medias debatt kring våldtäkter som ett sätt att utöva kontroll mot 

kvinnor. Medias reportage med kartografier var det har skett flest våldtäkter har gjort att de 

flesta tjejer är rädda för att gå hem ensamma på natten och tjejernas livsutrymme minskas. 

Sophie påpekar att det dessutom är större risk att bli våldtagen på en fest än utomhus av nå-

gon okänd20 och är därför kritisk till det budskap som media ger.  

 

I en annan fokusgrupp var det främst föräldrar som varnat tjejerna för att bli våldtagna, något 

som diskuteras vidare under avsnitt 4.2.3, men det påpekades att även media hade del i detta. 
Evelyn: Men det är inte bara föräldrar utan tidningar (Samiha: Ja, samhället också.) Att gå 
inte där vid den här tiden och så där för… Och nu för tiden händer det ofta också. 
Samiha: Media säger för mycket… Om det här med våldtäkter…  

                                                 
20 Enligt Brottsförebyggande rådets rapport är 12 % av det totala antalet anmälda våldtäkter överfallsvåldtäkter 

(Grevholm et al. 2005:6ff). 
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Alisa: Det är ju ett stort ämne som många pratar om nu… Fast man vet inte om det är just 
nu som det har börjat bli fler våldtagna eller att fler våldtagna anmäler och därmed kan tid-
ningarna skriva mycket om det. För att till exempel för 20 år sen kanske många inte vågade 
nämna det eller göra en anmälning och så där. Så då hade tidningarna ingenting att skriva 
om. Fast nu så det händer ju hela tiden. Och jag tror att det är tjejer som vågar anmäla och 
prata om det mer. 
Samiha: Och kvinnorna har blivit mer fria än förut, så de vågar mer än vad de gjorde förut. 
De går ut själva på natten, därför blir de våldtagna. (skratt) De ser så mycket i tidningarna 
men ändå på grund av det slutar de inte att gå ut efter klockan fem för att träffa folk. Vad 
ska man göra, man måste leva ju. Man kan inte bara stanna hemma om man har nånting kul 
att göra bara därför att man blir våldtagen. 

 

Den ökade rapporteringen ses som en konsekvens både av högre anmälningsfrekvens av våld-

täkter och av kvinnors ökade frihet. Trots alla larm om överfallsvåldtäkter slutar kvinnor inte 

att gå ut och låter sig inte skrämmas, som Samiha säger ”man måste leva ju”. Detta tolkar jag 

som en tydlig referens till hennes eget liv där hon i stor utsträckning inte ”får leva” och röra 

sig ute och det kan ses som en motståndsstrategi att kvinnor trots risken att bli våldtagna fort-

farande går ut. Samtidigt visas tydligt att det ändå är kvinnans skyldighet att se till att hon inte 

blir våldtagen genom att inte röra sig på fel platser vid fel tidpunkt, vilket förlägger skulden 

hos kvinnan. Denna bild framförs indirekt i media och inverkar på flera sätt på hur tjejerna 

uppfattar sin rörelsefrihet men visar samtidigt att kvinnor inte låter våldtäktshot begränsa sin 

vardag (se t.ex. City (2005-10-09)). 

 

I främst en grupp diskuterades medias roll i kontrollen av de ideal som tjejer och kvinnor för-

väntas leva upp till.  
Sophie: // I media så finns det ju överhuvudtaget en mycket större bild på hur kvinnor och 
unga tjejer ska bete sig än vad det finns för män. Det känns som att vår stereotypa bild av 
hur en kvinna ska vara är, den har många mer nyanser än vad den av mannen har. Det är i 
alla fall det intrycket jag har fått.  
Linn: Hur menar du då? 
Sophie: Alltså, samtidigt så ska man ju vara… Man får ju inte ha för mycket sex givetvis. 
Man ska ju vara lite snäll och söt, ska man ju vara. Man ska ha snygga kläder. Man får gär-
na operera sig, ja, man ska ta hand om sig själv. Nä, men det är mycket sånt. Och det är ju 
väldigt mycket budskap som går emot varann. För å ena sidan ska man vara den där snyg-
ga, väldigt sexiga tjejen men samtidigt ska man vara lite blyg och lite söt och man ska inte 
ha haft sex, med så många, helst inga alls nästan. Man ska ju vara oskuld. Och det blir lite 
svårt om man ska vara så här sexig och liksom och det, alltså, det är bara helt sjukt. 
Linn: Hela tiden dubbla budskap. 
(Mia: Dom säger emot sig själv hela tiden.) 

 

Här tycker jag att en feministisk analys av media och de dubbla budskap som framkommer 

finns. Det finns en kritik både mot att kvinnor porträtteras i två motsatser: ”horan” och ”ma-

donnan”, och att budskapet att vara hälsosam betyder att vara feminin på rätt sätt. Att ”ta hand 

om sig själv” blir ett slags kodord för att vara den sexiga oskulden. I Lundgrens studie är den 

”naturliga”, sportande kroppen norm och den ger hög status och precis som i Ambjörnssons 

studie är det ”naturlighet” som eftersträvas. I båda studierna framgår dock att det ”naturliga” 
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måste bearbetas på en mängd sätt för att framstå som just detta (Ambjörnsson 2004:160ff, 

Lundgren 2000:74f). I fokusgruppen framkommer att det handlar om att både rent kroppsli-

gen ta hand om sig och att helst även bevara oskulden. På det sättet blir den ”sexiga oskul-

den” ett medialt ideal som samverkar med hur tjejer förväntas bete sig för att inte få dåligt 

rykte. Som visades i avsnitt 4.1 var sexualiserade rykten vanligt förekommande och här visas 

hur tjejerna upplever att media förstärker och sprider en bild av liknande normer. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att media upplevdes påverka tjejernas rörelseutrymme både 

genom att de kände sig osäkra utomhus nattetid och genom att de själva begränsade sina rö-

relser i de offentliga rummen. Genom att skulden för en våldtäkt ofta förläggs hos kvinnan på 

grund av att hon befunnit sig på fel plats, liknar medias beskrivningar de sedelärande histori-

erna om hur en tjej ska agera för att inte bli utsatt för ryktesspridning. Medias budskap kring 

hur tjejer förväntas vara fungerar på liknande sätt som rykten normerande och kontrollerande. 

4.2.3 Medias samspel med föräldrars oro för döttrars oskuld 

Hos några fokusgrupper blev det tydligt att föräldrarnas kontroll av sina döttrar samspelade 

med medias rapportering om ökande antal överfallsvåldtäkter. Dessa underlättade för föräld-

rarna att rättfärdiga sin kontroll över döttrarna vilket maskerades till ett omsorgs- och säker-

hetstänkande.  

 

Samiha berättar om sina föräldrar som ständigt varnar för våldtäkter. 
Samiha: Ja, jag känner så… Mina föräldrar har sagt: ”Gå inte på natten, eller var försiktig, 
så att du inte blir våldtagen”. Och jag har det i hjärnan, alltid när det blir mörkt, shit: ”Våld-
tagen, våldtagen, våldtagen”. (skratt) Hela tiden. Mina föräldrar har kontrollerat min hjärna. 

 

När Samiha går ut är det såväl föräldrarnas omsorg, som medias rapporteringar som finns i 

bakhuvudet. Medias rapporter och föräldrars oro samverkar och bidrar till en minskad frihet 

för tjejer samtidigt som media rättfärdigar denna kontroll. Jag tolkar det som att det saknas ett 

perspektiv både från media och från föräldrar som utgår från tjejernas perspektiv, där skulden 

inte läggs på tjejer/kvinnor att, som togs upp tidigare, ta ansvar för den plats och tidpunkt där 

de rör sig.  

 

I både Alisas och Samihas familjer har bröderna betydligt större frihet och kan, trots att de är 

yngre, röra sig ute senare på kvällarna. Alisa förklarar varför nedan. 
Alisa: Ja, precis. Visst kommer man att tänka: ja, men stackars mitt barn så kände jag mig 
när jag var liten. Fast man tänker ju på barnets säkerhet. Man tänker att: ”När du blir vuxen 
så kommer du att veta varför jag gjorde så och varför det är bra att göra det”. 
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Linn: Men om man tänker, det som ni säger, att det oftast bara är döttrarna i familjen som 
ska vara säkra. 
Alisa: För att det är dom som utsätts för att bli våldtagna. Det är ingen som går och våldtar 
en kille precis och om någon gör det, då är det inte killens problem. Det är inte han som blir 
gravid sen // 

 

Barnens säkerhet går i första hand och Alisa menar att det är den främsta orsaken till föräld-

rars kontroll. Att säkerhetstänkandet skiljer sig åt vad gäller barnens kön förklaras med att 

döttrar riskerar att bli gravida. Jag tolkar denna utsaga som att det inte är kränkningen som 

sker vid en våldtäkt som är det allvarliga, utan risken för graviditet eller förlorad oskuld, och 

eftersom killar inte blir gravida, eller riskerar att få dåligt rykte på grund av förlorad oskuld 

får inte en våldtäkt samma påtagliga konsekvenser för dem. Konsekvent har bröderna större 

frihet vilket kan förklaras med att tjejernas, men inte killarnas, oskuld är ett värdefullt kultu-

rellt kapital. Andersson menar att kvinnlig oskuld ges ett ”engångsvärde” och sedan minskar 

detta kapital i takt med att den sexuella erfarenheten ökar. För den manliga sexualiteten gäller 

det omvända då ökad sexuell erfarenhet leder till ökat kulturellt kapital (Andersson 

2003:156). 

 

I Samihas familj fungerar säkerhetstänkandet som en kontroll av rörelsefriheten. 
Alisa: Men är det så hos din familj också att din brorsa han.. 
Samiha: Ja, han kan vara ute sent på kvällen. Tio elva kan han komma hem, inte varje dag 
men kanske en, två gånger i veckan. Men vi måste vara hemma klockan sex (skratt) eller 
max sju, måste vi alla, alltså jag och min syster vara hemma. Annars blir dom oroliga, dom 
ringer och dom… när jag kommer hem så pratar dom inte med mig. Fast nästa dag så börjar 
dom prata igen. Både min mamma och min pappa, dom blir jättesura när jag kommer efter 
klockan sju. Jag har sagt till dom: ”Men varför gör ni så?”. Sen säger dom: ”Nej, du vet 
inte”. Min pappa säger alltid: ”Jag har bott här i 20 år. Du vet inte hur samhället funkar, du 
är fortfarande liten. Jag vet hur det funkar. Så det är bäst för dig att komma klockan sju el-
ler tidigare än klockan sju är bäst”. Sen säger min pappa: ”Nej, jag kommer inte öppna dör-
ren”. Men en gång det blev så att jag sa: ”Varför är du rädd? Varför är du rädd?” Och då så 
han: ”Jag är rädd att du ska bli våldtagen”. Sen sa jag: ”Men shit, alla kan inte bli våldtag-
na, jag kommer bara klockan sju och dom…” 

 

Livsutrymmet för Samiha och hennes syster är kraftigt begränsat och de måste vara hemma 

senast klockan sju för att föräldrarna inte ska bli oroliga. Om Samiha är försenad blir föräld-

rarna oroliga och det kan leda till att de bestraffar henne genom att inte prata med henne under 

resten av kvällen. Nästa dag är hon åter en del av familjens konversationer, men det är ett tyd-

ligt exempel på att hennes beteende inte är godtagbart och att detta bestraffas. Sanktionerna 

för att inte följa familjens regler är mycket hårda och det finns även ett annat hot inblandat om 

Samiha är försenad, nämligen möjligheten att pappan inte alls öppnar dörren för henne. Jag 

tolkar det som ett mycket allvarligt hot både eftersom det utesluter henne ur familjen tempo-

rärt och eftersom Samihas rykte är viktigt för henne själv såväl som familjen kan utelåsningen 

leda till att hennes rykte förstörs. 
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Pappan förklarar Samihas begränsade frihet med att han är äldre och känner till Sverige bättre. 

Vid ett tillfälle frågar dock Samiha pappan rakt ut varför hon måste vara hemma så tidigt. Då 

förklarar han att det är av rädsla för att hon ska bli våldtagen. Senare under gruppdiskussionen 

förklarar Samiha att hennes väg från hemmet till, och från, skolan är väldigt säker men trots 

detta oroar sig pappan. Som Samiha säger ”Han vet att det kommer inte att hända någonting, 

men sen han är ändå orolig”. Oron blir ett sätt att utöva kontroll och säkerhetsargumenten kan 

ses som en del av ett patriarkalt tänkande där kvinnors sexualitet är nära knutet till familjen 

och en kränkning av kvinnan innebär en kränkning av såväl familj som nation (se exempelvis 

Eduards 2002). Jag tolkar det som att medias rapportering kring våldtäkter används som ett 

skäl till att kontrollera döttrars rörelsemönster utanför skolan. Genom att ständigt varna för 

våldtäkter förläggs hotet utanför den privata sfären och gör det privata till det trygga. 

 

I detta avsnitt visades hur medias rapportering kring överfallsvåldtäkter bidrog till att legiti-

mera föräldrars kontroll över sina döttrars rörelsemönster. Skilda möjligheter för systrar och 

bröder att röra sig på olika platser vid olika tidpunkter förklarades med ett omsorgs- och sä-

kerhetstänkande från föräldrarnas sida. Denna segregation förstärktes på grund av att våldtäk-

ter för tjejer kan resulterar både i förlorad oskuld och i oönskad graviditet, vilket kan leda till 

dåligt rykte. På detta sätt begränsades tjejernas rörelser i det offentliga genom en blandning av 

oro för dåligt rykte, föräldrars kontroll och medias rapportering om överfallsvåldtäkter. 

4.2.4 Ryktens lokala och globala betydelser  

Detta avsnitt visar främst hur rykten aktualiseras både på ett lokalt och globalt sätt. Tjejerna 

upplever sig kontrollerade av sin omgivning och det är inte enbart familjen i snäv betydelse 

som påverkar hur döttrarna förväntas bete sig.  

 

Evelyn ger ett exempel på detta. 
Evelyn: Men sen jag personligen, jag har fått mycket frihet av mina föräldrar så jag får 
göra vad jag vill och så. Men sen måste man tänka på vad dom andra ska säga och dom 
som är här, dom som vi känner runtomkring. Så det behöver inte alltid vara föräldrarna som 
sköter kontrollen utan andra som är utanför. 
Samiha: Samhället har gjort så att tjejerna måste vara så. I vår tradition, det är samhället 
som har gjort så att du ska tänka mer på samhället än dina döttrar. Att du inte hör vad dina 
döttrar vill ha, men du hör vad samhället vill ha eller kräver. Mina föräldrar bryr sig mer 
om samhället än om mig. Till exempel att ”Du ska inte göra så och så” men dom bryr sig 
inte. Ja men: ”Stackars tjejen hon vill ha lite frihet, hon vill gå och träffa sina kompisar i 
helgen.” Nej, dom bryr sig inte om det. Nej, du måste vara försiktig, dom tänker på samhäl-
let och människorna runtomkring. Dom tänker inte på sina barn och vad dom vill ha. 

 

Trots att Evelyn har fått mycket frihet av sina föräldrar måste hon och hennes familj förhålla 

sig till hur familjens bekanta ska reagera. Det omgivande samhällets normer sätts även av 
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Samihas föräldrar före hennes eget välbefinnande på grund av deras omsorg för familjens 

rykte. Samhället, som i denna kontext kan tolkas som den etniska gruppen, dikterar villkoren 

för hennes föräldrar, vilket Samiha upplever som mycket negativt. Minskningen av Samihas 

livsutrymme maskeras ofta, vilket diskuterades i ovanstående avsnitt, som ett omsorgs- och 

säkerhetstänkande. Det lokala har stor betydelse för ryktesspridning då det är gentemot den 

lokala gruppen som ett fläckfritt rykte måste uppvisas. Detta kan ses som en syn på familjen 

som den minsta enheten, där det viktigaste är att hela familjen visar upp ett gott yttre (Ahmadi 

Lewin & Lewin 2003). 

 

Det är inte enbart i det lokala samhället i Sverige som det finns grupper som tjejerna och deras 

familjer måste förhålla sig till utan även i de gamla hemländerna. Leyla påverkas främst av att 

hon känner sig pressad att gifta sig med en muslimsk man vilket är viktigt för hennes föräld-

rar.  
Leyla: När det gäller min familj så tror jag att det kommer vara jättesvårt för att. Jag har 
ändå inte bott här så länge, eller jag kom hit när jag var sju. Men dom har inte bott här värs-
ta länge… Så jag tror inte det kommer ändras. Även om jag skaffar en kristen kille eller 
jude eller… Även om dom säger: ”Vi accepterar det här”. Så kommer min familj som inte 
bor i Sverige dom kommer påverka dom jättemycket och säga: ”Men hur kan ni låta eran 
dotter göra så där? Det är inte det vi har lärt oss, det är inte det vi har växt upp med”. // 
Diana: Ja, men det här med påverkningar. Det kommer bli exakt samma sak när vi får barn 
och vi accepterar att dom går och gifter sig med en svensk. Jag är kristen så i fall min dotter 
skulle gifta sig med en muslim det är något jag måste acceptera för jag är van vid det. Jag 
har växt upp med det och då skulle säkert mina föräldrar vilja påverka mig och säga: ”Hur 
kan du låta din dotter göra så och så?” Och det är exakt samma sak. 

 

Både Leyla och Diana upplever att familjen oavsett om de är i samma land eller inte, påverkar 

såväl dem som deras föräldrar i stor utsträckning. Även om Leylas föräldrar accepterar hen-

nes val av partner skulle inte familjen i det gamla hemlandet nödvändigtvis göra det. Diana 

menar att om hon själv skulle få en dotter skulle hennes föräldrar antagligen försöka påverka 

henne också och det framstår enligt mig som en struktur som är svår att förändra. 

 

Släktens påtryckningar skulle aktualiseras för Leyla om en presumtiv dotter skulle vara les-

bisk. Eftersom det i hennes och många av de andra i gruppens gamla hemländer är förbjudet 

med homosexualitet skulle hon ha ”fått panik”. Hon utvecklar detta och förklarar att eftersom 

släkten i Östafrika är mycket homofobiska skulle en väldigt svår situation uppstå. 
Leyla: Ja, men man är rädd. Jag kan verkligen tänka mig om hon nu är det och ingen vet 
det. Och vi åker till mina föräldrars hemland, jag vet inte vad som kommer hända med hen-
ne där, om någon får reda på det. Hon kommer typ bli mördad eller någonting. 
Diana: Då åker du inte till dit. 
(Leyla: Precis. Man vill ju ändå inte att det ska hända, för man vill ju inte tappa kontakten 
med sin familj utanför Sverige. Alltså jag vill inte…) 
Jasmine: Ja, men hellre låt din dotter leva!  
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(Melissa: Hellre tappa kontakten med din släkt! Du träffar dom kanske en gång om året.) 
Leyla: Men det är ändå en familj jag älskar. 
Melissa: Det är en familj du älskar, men din dotter då? Älskar du inte henne mer än vad du 
älskar dom? 
(Leyla: Jo! Jag älskar henne också. Det är precis därför som jag inte vill att det ska hända. 
Det är därför som jag skulle fått panik. Jag skulle ha blivit så här: ”Varför?” Och nu är det 
ett jättestort problem.) 

 

För Leyla är släkten utanför Sverige viktig. Om någon i släkten skulle få reda på att hennes 

dotter var lesbisk skulle dotterns liv kunna vara i fara. Leyla är själv medveten om att dessa 

begränsningar gäller även för henne. På så sätt är det inte bara det lokala, utan även det globa-

la samhället som har betydelse för ryktens upprätthållande. Ryktet får här en betydelse som 

angår alla i familjen vilket leder till att det går över nationsgränser (Ahmadi Lewin & Lewin 

2003). De andra i gruppen menar att dottern är viktigare och måste gå före släkten, men det 

blir ändå en stor konflikt för Leyla, vilken skulle undvikas genom att dottern aldrig blev les-

bisk. Leyla skulle aldrig berätta för sina föräldrar om hon inte skulle vara heterosexuell, vilket 

redogjordes för under avsnitt 4.1.4. 

 

Detta avsnitt visar hur rykten sprids och får betydelse i det lokala samhället och den lokala 

gruppen. Påtryckningar för att följa normerna sker även från familjen på en, i förekommande 

fall, global nivå. Tjejerna måste förhålla sig till dessa yttre grupper när de rör sig i offentliga 

rum och rykten får konsekvenser på en lokal såväl som global nivå. 

4.3 Familjens roll i förhållande till rykten 
Tjejerna är, eftersom de fortfarande bor hemma, till stor del beroende av sina föräldrar och 

måste respektera deras regler. Jag urskiljde två sätt att förhålla sig till föräldrarna och de skil-

jer sig åt sinsemellan genom till vilken grad som föräldrarnas beslut ifrågasätts. Nedan kom-

mer bland annat redogöras för hur föräldrarna hanterar konflikter kring situationer som kan 

vara ryktesgrundande och hur tjejerna resonerar kring att följa den väg som föräldrarna har 

stakat ut. De vuxnas inblandning i ryktesspridning diskuteras samt vilka konsekvenser ryktes-

spridning kan få. Slutligen diskuteras kring ”det svenska” som norm som implicit och explicit 

framträder på olika sätt i diskussionerna.  

4.3.1 Rykten i relation till familjestruktur 

I diskussionerna framträder olika sätt att förhålla sig till föräldrarna och deras regler, några 

menar att föräldrarnas ord aldrig kan ifrågasättas och några deltagare hävdar att det är viktigt 

att kunna diskutera med sina föräldrar om beslut som rör dem själva.  
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Först redogörs för hur vardagen hanteras i de familjer med en mer, som jag tolkar det, auktori-

tär föräldraroll. 
Samiha: Det är samma som Alisa sa. Vi lever, som jag sa, på stenåldern och det är inte bra 
att fråga sina föräldrar varför. Det är oartigt att fråga varför, för då ifrågasätter du dina för-
äldrar och det får inte du göra i min tradition. Du ska göra det som… dina föräldrar säger. 

 

För Samiha är det otänkbart att fråga föräldrarna varför hon exempelvis måste vara hemma 

klockan sju. Frågan blir ett ifrågasättande av föräldrarnas auktoritet vilket ses som ett tecken 

på bristande respekt. Samiha ser traditionen som orsak till denna ojämna maktfördelning i 

familjen. Det kan även ses som ett uttryck för en mer patriarkal familjestruktur som placerar 

barnens åsikter längst ned och faderns (och moderns) åsikter främst (Al-Baldawi 2003). 

 

Detta är något som tas upp även i nästa citat. 
Samiha: Ibland vet inte ens mina föräldrar varför dom säger det… Dom säger bara: ”Nej, 
du ska. Det som jag sa, så har jag sagt. Du ska inte fråga mig.” Så jag frågar inte och det är 
sällan det blir diskussion. Vi kan prata om olika saker, men inte om det här varför jag inte 
får gå ut. Varför min bror får gå ut och inte jag. Aldrig såna diskussioner. Då blir det stort 
tjafs, mamma säger alltid: ”Det är jag som bestämmer”. 

 

För Samiha är det föräldrarnas regler som gäller och hon får inte ifrågasätta de könsdiskrimi-

nerande praktiker som hennes föräldrar har vad gäller syskonens olika tillgång till det offent-

liga rummet. Detta medför mindre frihet för Samiha och verkar begränsande för henne. Det är 

på grund av, som diskuterades tidigare, att familjens rykte måste upprätthållas och att föräld-

rarna är de som är ansvariga för sin dotters uppförande inför den etniska gruppen. Det patriar-

kala är närvarande på en symbolisk nivå men får konkreta konsekvenser i exempelvis köns-

segregerade möjligheter till att gå ut. I Anderssons studier framkommer att känsliga frågor om 

exempelvis pojkvänner undviks genom vissa strategier från både döttrar och fäder för att 

kringgå konflikter (Andersson 2003:102f). Samiha undviker konflikter med sin familj genom 

att inte diskutera vissa frågor, vilket har negativa individuella konsekvenser för Samiha. För 

hennes del är det både kön och ålder som gör att hennes föräldrar i så stor utsträckning kon-

trollerar henne. 

 

Ett annat sätt att interagera med föräldrarna är att diskutera med dem om varför de inte får 

göra särskilda saker som exempelvis vara ute sent. Det är även viktigt att föräldrarna talar om 

för barnen varför vissa saker inte är tillåtna för att de ska få en djupare förståelse.  

 

Evelyn berättar om en kompis vars föräldrar inte svarat på frågor. 
Evelyn: Som Alisa sa så tycker jag att det är viktigt att föräldrarna pratar ut med barnen… 
om det här, för annars så vill man prova på saker. Jag har en kompis, hon lever ganska be-
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gränsat, hon får inte göra vad hon vill… Hon hade många frågor. Hon ställde alltid frågor 
till sina föräldrar men dom svarade aldrig. Dom sa bara: ”Nej, det är inte bra”. Så nu har 
hon gjort allt som hon inte fick göra och så bär hon på en ångest hela tiden. Så det är jätte-
viktigt att föräldrarna berättar för barnen vad som är rätt och varför det är fel. 

 

Evelyn ger ett exempel på en kompis vars föräldrar agerade på liknande sätt som Samihas, 

istället för att ge konkreta svar svarade de bara att ”det inte är bra”. Alla i denna grupp håller 

med om att det är mycket viktigt att föräldrarna talar om varför vissa saker inte är lämpliga. 

Samtidigt finns en motsägelse hos Samiha, när hon betonar nödvändigheten av att föräldrarna 

förklarar för sina barn varför vissa handlingar är otillåtna, samtidigt som hon själv aldrig skul-

le ifrågasätta dem. Tjejerna i denna grupp vill ha en dialog med sina föräldrar men de är också 

villiga att respektera deras åsikt.  

 

Evelyn ger som exempel sin egen familj där hennes föräldrar berättar både det positiva och 

det negativa och sedan låter henne själv avgöra om hon ändå vill prova. Hon poängterar att det 

är viktigt att få en förklaring för att sedan själv kunna göra ett val. Jag tolkar detta som ett mer 

individualistiskt förhållningssätt där dottern ges kunskap om alternativen samtidigt som beslu-

tet sedan ligger hos henne.  

 

Även Melissa uttrycker att det är viktigt att kunna diskutera med föräldrarna, de kan exem-

pelvis bestämma vilken tid hon ska vara hemma. Det ska vara en kompromiss, men det är 

föräldrarna som ska ha sista ordet. 

 

Detta motsägs av Leyla som menar att det är relativt.  
Leyla: Nej, jag tycker det beror på hur stränga föräldrarna är. Jag har kompisar som måste 
vara hemma direkt efter skolan. De får inte gå ut efter skolan, vill de gå ut så får de vänta 
tills helgen och då måste de vara hemma klockan sju typ. Jag har jättemånga kompisar som 
har det så och jag tycker det är jätteorättvist. Mina föräldrar dom låter mig inte komma 
sent, ska jag komma sent så får min storesyrra komma och hämta mig eller nånting... Det 
beror på hur stränga föräldrarna är, för jag tycker inte det hjälper och… (Diana: Till en viss 
gräns för att jag tror) 
(Jasmine: Det hjälper inte.)  
(Leyla: Dom rymmer iväg.)  
(Diana: Ifall föräldrarna är för stränga då…)  
(Jasmine: Alltså tjejer dom rymmer och dom…) 
(Diana: Ja, dom gör uppror på nåt sjukt sätt alltså.) 
Leyla: Man ser det ganska ofta. 
Diana: Det blir bara allt vanligare det är sant. Förut det var så att man accepterade vad för-
äldrarna sa och respekterade det, och sen var man tyst. Men nu när man hör hur folk.. 
rymmer och grejer, det är lite sjukt. 

 

Om föräldrarna är mycket stränga kommer deras gränser att vara för strikta och Leyla menar 

att föräldrar inte ska bestämma vilken tid barnen ska vara hemma över deras huvuden. Det 

blir en ganska upprörd diskussion då gruppen har olika syn på vilken roll föräldrarna bör ha, 
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är reglerna för stränga kan det driva tjejer att rymma hemifrån. Tidigare forskning visar att 

flickor med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland de ungdomar som rymmer hem-

ifrån på grund av för hård kontroll (Sjöblom 2003). Den sista meningen av Dianas utsaga som 

slutar ”det är lite sjukt” tolkar jag som ett ifrågasättande både av föräldrars hårda gränser och 

av döttrars motstånd. Detta kan ses som att det finns olika motsägelsefulla förhållningssätt 

hos samma person. 

 

Att generalisera rymningar till en generationskonflikt eller ett ”uppror” kan leda till att kon-

trollen, som i vissa fall ligger bakom rymningen, förminskas. Det är istället viktigt att se till 

de bakomliggande och individuella faktorerna i varje fall (Sjöblom 2003) 

 

Sammanfattningsvis diskuteras två olika sätt att förhålla sig till föräldrarnas regler av delta-

garna, det ena är att ifrågasätta och diskutera kring dem och det andra att anpassa sig till reg-

lerna. Ett resultat av för strikt kontroll kan vara att en tjej rymmer hemifrån. Grunden till kon-

trollen ligger liksom tidigare diskuterats i en vilja att upprätthålla ett gott rykte utåt, såväl som 

i en auktoritär (patriarkal) familjestruktur där föräldrarna bestämmer. 

4.3.2 Att välja sin egen framtid 

Rykten spelar en viktig roll för föräldrars kontroll av sina döttrar, genom att följa sina föräld-

rars regler kan tjejerna undvika dåligt rykte även om det innebär att de måste gå emot sina 

egna behov. 

 

Det är både föräldrarnas förväntningar och en vilja att vara till lags som kan medföra konflik-

ter och det finns olika sätt att förhålla sig till dessa, som följer av citatet nedan. 
Diana: Man vill ju leva upp till deras förväntningar men (Jasmine: Men man kan ju inte.) 
Men man vill ju fortfarande välja sin egen väg. Det är bara så det är. Antingen gör man det 
för deras skull eller för din egen. 
Leyla: Jag vill inte göra något som får mina föräldrar att sluta prata med mig. Jag kan tänka 
mig att det finns massa saker jag kan göra för att dom ska typ totalt bara; ”Nej, du är inte 
min dotter längre” och tappa kontakten med mig. Men det finns saker som jag vill göra som 
dom inte accepterar och då gör jag inte det, för jag vill inte tappa kontakten med mina för-
äldrar eller mina syskon, mina kusiner whatever. 
Melissa: Men för mig är det inte så. För mig är det typ; om det är nånting jag vill, till ex-
empel ifall jag skulle vilja gifta mig med nån, jag vet inte vem, och inte mina föräldrar 
skulle acceptera det, det är mitt liv, dom är tre gånger så gamla som mig, dom kommer dö. 
(skratt) Va fan ska jag göra… sitta så här med (Leyla: Nej, men Melissa…) Nej, men om 
inte dom vill ha någonting med mig att göra, då är det deras val. Då kan jag säga: ”Då vill 
jag inte ha nåt med er att göra”. Det är deras val. 

 

När jag frågar hur det känns att föräldrarna till stor del planerar deras liv, menar Diana att det 

kan vara svårt att leva upp till föräldrarnas förväntningar. Det finns framförallt två sätt att 
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handskas med föräldrarnas krav. Det första är att, som Leyla gör, följa de begränsningar som 

föräldrarna sätter upp. Om hon exempelvis skulle rymma iväg med en kristen kille skulle 

hennes föräldrar bryta kontakten med henne. För Leyla spelar föräldrarnas situation i Sverige, 

speciellt för mamman som inte har samma möjligheter att få arbete i Sverige, en stor roll. Hon 

vill inte lägga ytterligare en börda på hennes axlar genom att inte följa föräldrarnas vilja. Jag 

tolkar detta som att det är mamman som är den ytterst ansvariga för uppfostran och att skul-

den till största delen läggs på henne om barnen inte sköter sig (se Wikan 2004). Valet mellan 

en kristen kille och föräldrarna är självklart för Leyla som väljer familjen, hon skulle ha svårt 

att göra något annat val. Hon lägger därmed skulden för en eventuell brytning hos sig själv 

eftersom hon vet vilka konsekvenser hennes handlande får. Även Jasmine menar att hon an-

tagligen skulle välja familjen.  

 

Det andra sättet är, vilket Melissa förespråkar, att följa sina egna behov av frihet. Om dottern 

har en pojkvän som inte accepteras av föräldrarna är det deras val om de bryter kontakten på 

grund av honom. Även om alla känner till de regler som finns i familjen menar Melissa att det 

är föräldrarnas förlust att mista kontakten med sin dotter och den beror på deras egna hand-

lingar. Två olika sätt att förhålla sig till vem som bär skulden för en splittring i familjen kan 

urskiljas, där den ena lägger skulden hos föräldrarna och den andra hos barnen.  

 

Det är föräldrarnas plikt att se till att barnen är självständiga innan de flyttar hemifrån menar 

Samiha. 
Samiha: I vår tradition det är föräldrarnas ansvar att barnen ska utbilda sig och stå på egna 
ben. Då ska han eller hon flytta hemifrån. Om du inte har någon utbildning, då måste du 
stanna hemma och göra det du ska. Sen när du har stått på dina egna ben då flyttar du hem-
ifrån och skaffar dig… Det är föräldrarnas plikt. 
(Evelyn: Det är oftast killar. Tjejer dom blir bortgifta. (Samiha: Ja.) Då är dom någon an-
nanstans och då har inte föräldrarna…) 
(Samiha: Ja, men tjejerna måste också stå på sina egna ben.) 
(Evelyn: Men tjejerna där borta är inte självständiga nån gång.) 
Samiha: Nej, men här till exempel, jag till exempel, jag måste vara självständig. Det är 
mina föräldrars krav att jag måste vara självständig innan jag gifter mig. Dom vill inte att 
jag ska.. 
Alisa: Vara beroende av honom. 
Samiha: Ja. Jag måste, det är bra för mig själv att ha en utbildning och jobba. 

 

Den plikt föräldrarna har att se till att barnen blir självständiga menar Samiha gäller för både 

tjejer och killar. Evelyn påpekar dock att det snarast gäller att killarna ska vara självständiga 

innan de gifter sig. För tjejer handlar det om att ansvaret för dem endast skiftar från föräldrar-

na till mannen när hon blir bortgift, vilket är en realitet för många tjejer i Samihas gamla hem-
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land. Detta kan ses som en del av en patriarkal struktur där mannen i familjen är både barnens 

och kvinnans överhuvud (Al-Baldawi 2003).  

 

I detta avsnitt visades att det finns två sätt att förhålla sig till föräldrars förväntningar inför 

framtiden. Det ena är att försöka leva i enlighet med deras förväntningar för att inte orsaka en 

brytning med familjen. Skulden för brytningen förläggs i detta sätt hos dottern men även 

mamman ses som delaktig då hon inte uppfostrat sin dotter bättre. Det andra sättet är att agera 

i enlighet med sin egen vilja och inte lägga skulden hos sig själv om föräldrarna väljer att bry-

ta kontakten. 

4.3.3 Lokala rykten: vuxnas roll  

Rykten utanför skolan är främst aktuella för de tjejer vars föräldrar har en lokal eller etnisk 

grupp som de vill upprätthålla familjens rykte inför. Det blir en fråga om ålder när ett rykte 

spritt av en vuxen ifrågasätts av en yngre tjej. Detta kan medföra en känsla av utsatthet. Hos 

två av diskussionsgrupperna talas om känslan av maktlöshet inför att vara utsatt för ryktes-

spridning.  

 

Föräldrar som inte sätter tilltro till sina barn är en källa till frustration. 
Diana: Det är det som är problemet… Vuxna man kan inte säga till dom: ”Nej, men det är 
inte sant”. För dom kommer inte tro dig ändå… Om mamma får höra rykte om nån av mina 
kompisar så säger jag: ”Nej, men det är inte sant”. Då säger mamma ”Vaddå? Tror du din 
moster ljuger, hon såg ju henne med den där killen”. Hon kommer inte tro på mig, hon 
kommer tro på den andra vuxna. 

 

Ett rykte som sprids av en vuxen om en ungdom är svårt att dementera. Det blir som ett ifrå-

gasättande av den vuxna och det är alltid den vuxnas åsikt som räknas mer, vilket försätter 

dessa tjejer i en svår situation. Dessutom är ryktet något som angår hela familjen och de vux-

na får skulden om deras dotter får dåligt rykte. I Anderssons undersökning visas att det främst 

är de vuxna som sprider rykten om döttrar och deras eventuella kontakter med killar (Anders-

son 2003:107). Det är viktigt att påpeka att tjejerna även på grund av sin ålder är underordna-

de sina föräldrar såväl som andra vuxna. Detta medför en ordning i det lokala offentliga 

rummet baserat på kön och ålder (Andersson 2003:108). 

 

Ryktets relevans förklaras av Samiha: 
Samiha: Självklart måste jag tänka på mitt rykte för familjen. Om jag går och skaffar mig 
en pojkvän och om mina föräldrar får veta, då kommer min släkt som bor här i Sverige 
veta, och sen dom i hemlandet kommer också veta. Och ingen kommer gifta sig med mig 
då, för jag har varit ihop med en svensk man. Så jag tänker alltid så, och det är väldigt vik-
tigt för mig att inte få rykte och att inte klä mig utmanande, och inte ha killar runt omkring 
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mig. Det är viktigt att tänka på mitt rykte och min familjs rykte. Mina föräldrar får all skuld 
för att dom inte har uppfostrat sin dotter bra, så att när hon kom till Sverige glömde hon 
den värld som hon levde i hemlandet. Hon blev mer fri. 

 

Ryktet verkar i dubbel bemärkelse; det är inte bara Samiha som påverkas om hon får dåligt 

rykte utan även hennes familj. Föräldrarna har ansvaret för att Samiha inte bryter mot de 

normer som finns och de får skulden om hon gör detta. Melissa ger ett exempel på detta och 

berättar om en incident när en liten pojke snattade godis och någon ur samma etniska grupp 

såg honom. Detta ledde till att många barn inte fick leka med honom och skulden lades på 

familjen. Inom gruppen började man spekulera i hur familjen uppfostrade sina barn och så 

vidare. Föräldrars strängare regler förklaras även i Anderssons studie som en konsekvens av 

att de är ansvariga inför andra vuxna och måste upprätthålla en bra bild utåt (Andersson 

2003:107).  

 

Ovanstående citat visar en familjestruktur där familjens rykte är beroende av Samihas rykte 

och familjen ses som den minsta enheten. Att undvika ryktesbildande situationer leder till en 

omfattande självkontroll hos Samiha och återigen visas hur ryktet är knutet till kyskhet, där att 

bli sedd i utmanande kläder kan vara grund för rykte. 

 

Ryktesspridande beskrivs ofta som den ”onda cirkeln”: 
Leyla: Dom flesta föräldrarna som jag har träffat som är jättestränga, dom gör det inte för 
barnens bästa, dom gör det för rykten som sagt. (?: Ja, ja.) Dom vill inte att.. (Diana: Det 
är olika inom familjer) Ja, att dom ska se dig ute när klockan åtta och överdriva och säga att 
du var där klockan tio. 
Melissa: Dom vet att dom överdriver. Så om man själv har vart i den situationen, dom hör 
hur folk snackar om andra barn och då blir det: ”Nej, jag vill inte att min dotter ska hamna i 
den här onda cirkeln”. 
Leyla: Jag tycker det är själviskt. 
Melissa: Var och en får lära sig av sina egna misstag. 
Leyla: Till en gräns. 
Melissa: Ja, till en gräns (Diana: Det gäller allt möjligt som jag lärt mig.) 
(…) 
Leyla: Jag tror att de flesta föräldrar som är stränga är det för sig själva. För dom vill inte 
att sina barn ska få dåligt rykte, för då får dom dåligt rykte. 
Diana: Patetiskt. 

 

När ett rykte börjar spridas kan det vara svårt att dementera. Eftersom såväl föräldrar som 

barn vet om detta, kan föräldrarnas kontroll av döttrarna bli hårdare för att upprätthålla ett 

fördelaktigt yttre mot de omgivande personerna. Detta ses som både själviskt och patetiskt av 

intervjudeltagarna som menar att det sker på bekostnad av döttrarnas frihet. Eldén tar upp att 

trots att ett felaktigt rykte bevisats vara falskt, kan det ändå leva kvar på en underliggande 

nivå vilket i praktiken betyder att det dåliga ryktet fortfarande lever kvar (Eldén 2003). 
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De vuxna är en viktig del av ryktesspridning då det till stor del handlar om att upprätthålla 

deras rykte inför andra vuxna. Döttrars beteende får en central roll då deras oskuld är att be-

trakta som ett värdefullt kapital. Jag tolkar det som att oskulden står för mer än bara exempel-

vis sexuella relationer – den blir ett sätt att reglera tjejernas umgänge, rörelsemönster och livs-

rum, på liknande sätt som ”horarykten” (se Andersson 2003). De senare kan främst betraktas 

som en form av kontroll från killar och de första som en form av kontroll från familjen.  

 

Motstånd mot denna kontroll framför exempelvis Melissa som menar att det är bättre att, låta 

”var och en får lära sig av sina egna misstag”, men till en viss gräns. Gränser är i dessa dis-

kussioner centrala och det vore intressant att se när och hur dessa gränser formuleras i bryt-

punkten mellan tjejernas och deras föräldrars uppfattningar.  

 

I detta avsnitt visas hur det på en lokal nivå, utanför skolmiljön, är vuxna som till stor del del-

tar i spridandet av rykten. På grund av sin åldersmässigt underordnade position gentemot de 

äldre finner tjejerna det svårt att dementera dessa rykten. Familjens rykte är i vissa fall bero-

ende av dotterns rykte vilket yttrar sig både i en kontroll av tjejerna från föräldrars sida och i 

en självkontroll från tjejernas sida. För att undvika misstankar om sexuella relationer blir det 

centralt vart de ses, med vem och vid vilken tidpunkt. Föräldrarnas regler uppfattas delvis som 

själviska då de endast tänker på sitt eget rykte och inte på tjejernas välbefinnande. 

4.3.4 Ryktets konsekvenser: att skickas till hemlandet eller rymma hemifrån 

Gränserna för acceptabelt beteende är outtalade och underförstådda som de flesta normativa 

uppfattningar, däremot är konsekvenserna av ett klandervärt beteende kända. Ibland som utta-

lade hot och ibland i form av historier om andra unga kvinnor som råkat ut för förödande ryk-

ten.  

 

Ett hot som föräldrarna använder sig av i vissa fall är att skicka ungdomarna till sina gamla 

hemländer, det kan även användas som ett reellt straff.  
Diana: Det förstår jag inte varför invandrarfamiljer hotar med att skicka till (ohörbart) ens 
hemland. 
(Melissa: För dom tror att man kommer bli likadan som dom. Så då kommer dom att ha 
samma uppfostran.) 
(Jasmine: Man kommer bara bli värre.) 
(Diana: Men det är helt sjukt.) 
(Jasmine: Man kommer bara bli värre det är det. Min syster blev bara värre.) 
Leyla: Men dom vet. Jag vet i alla fall att om mina föräldrar skickar tillbaka mig, jag skulle 
aldrig kunna överleva där. (fniss) Jag är van vid SL-bussar och busskort och… (fniss) 
Busstationerna är på rätt platser. Där ropar man på en buss och så kommer den ut och så 
hoppar man på bara. (fniss) Det är kaos överallt. Det finns gator, men folk svänger hur dom 
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vill (Jasmine: Inga trafikljus) (skratt) Jag skulle inte kunna gå ut och köpa någonting, jag 
skulle vara skiträdd. Det är därför man blir så här: ”Nej snälla skicka inte mig dit, snälla”. 
Melissa: Nej, men det blir ju så här till simplare grejer i Sverige då har man ändå friheten, 
där borta har man inte den. 
Jasmine: Min syster hade faktiskt mer frihet där borta. 

 

Det är en livlig diskussion om att skickas tillbaka till det gamla landet eftersom de flesta kän-

ner någon som blivit tillbakaskickad. Miljön i det gamla hemlandet beskrivs som skrämman-

de, att inte känna sig hemma och att vara ensam. Att skickas bort från sina föräldrar, skola, 

vänner och trygghet är en allvarlig kränkning och ett brott mot barns rättigheter. Det fungerar 

även som ett effektivt hot. I diskussionen framkommer inget entydigt svar på om friheten ökar 

eller minskar i det gamla hemlandet, Jasmine menar till exempel att hennes syster fick mer 

frihet när hon skickades iväg men detta utvecklades inte vidare i den högljudda stämning som 

rådde. 

 

Nedan ges ett exempel på konsekvenser av att skickas till det gamla hemlandet. 
Leyla: Men det hjälper inte när man skickar barnet till ett annat land för det blir bara värre. 
(Jasmine: Det blir bara värre faktiskt.) 
Leyla: Dom gjorde det till en kompis. Dom skickade henne till Mellanöstern och nu, alltså 
hon mår inte bra nu.. Hon är typ psykiskt störd nu… Dom har förstört henne… Dom har 
sagt: ”Du har förstört din mammas liv och så vidare”. 
Melissa: Ja. (Diana: Gud vad jobbigt.) Men det är som mina små kusiner. Dom var helt 
kaos, så dom blev bortskickade. Dagen efter dom kom tillbaka var dom i bråk. Det var ing-
en nytta. (Jasmine: Eller hur.) 

 

När föräldrarna skickar barnen till det gamla hemlandet mot deras vilja ses det av tjejerna som 

en ineffektiv strategi, eftersom det som skulle lösas oftast inte förbättras. Det strider mot bar-

nens rättigheter och måste ses som ett allvarligt hot mot deras psykiska hälsa samtidigt som 

en så pass stark sanktion är ett mycket effektivt hot. 

 

Eftersom att bli skickad hemifrån till ett annat land är en hotfull realitet tar jag upp motsatsen: 

att rymma som kan ses som, och vara, en utväg när kontrollen upplevs som för hård. 
Leyla: Men kompisen jag hade hon rymde hemifrån och så kom hon tillbaka så blev hen-
nes pappa bara surare.  
(Jasmine: Och så gjorde hon det igen.) 
Leyla: Så gjorde hon det igen och så hamna hon i massa problem. För hon går hemifrån 
klockan två på natten, och jag vet inte vad som hände till henne när hon var där ute. Sova 
över hos.. (Diana: Peter) Ja, Peter (fniss) Du vet vem jag snackar om. (Alla intervjudelta-
gare: Ja!) (skratt)  
Melissa: Men när man har rymt en gång då tror jag faktiskt att föräldrarna blir strängare, 
jag tror faktiskt det. 
(Diana: Fast det hjälper inte så mycket.) 
Leyla: Jag tycker det är ganska onödigt att rymma hemifrån om föräldrarna bara är stränga 
så där: ”Du får inte gå ut” eller ”Du får inte träffa honom” och så vidare. Okej om föräld-
rarna… 
(Diana: Alltså jag vet föräldrarna gör det för ens bästa, men det är till en viss gräns. När de 
överdriver, då det blir för mycket som..) 
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För hård kontroll från föräldrarna kan få som konsekvens att tjejerna rymmer, vilket kan leda 

till att de utsätts för faror som följer av att behöva ge sig av mitt i natten och inte ha någon-

stans att sova och i praktiken vara hemlösa (de los Reyes 2002). Samtidigt läggs skulden del-

vis på den tjej som rymt och i kontrast till sin tidigare kritik av stränga föräldrar menar Leyla 

att det är omotiverat att rymma om föräldrarna bara är stränga och kontrollerar ens frihet. Det 

visar att det här är teman som det inte finns några enkla svar på.  

 

Att rymma hemifrån är inte ett lätt val, vilket framkommer i citatet nedan. 
Sophie: Jag har en tjejkompis, som när hon gick i ettan så kom hon ifrån sin familj. Det var 
inte det att hon skaffade ny pojkvän eller så utan det var så här: ”Jag vill göra ett val och 
jag väljer den här delen av livet istället för att vara väldigt superreligiös”. Föräldrarna ac-
cepterade inte det, så hon fick flytta till ett kvinnoboende eller nånting liknande. Så hon har 
levt gömd nu. Det är jättehemskt såklart. Det dom gjorde mot den här tjejen, alltså svenska 
staten, dom var så här: vi sätter dig här sen får du klara dig själv i princip. Och det funkar 
inte. 

 

Sophie berättar om sin kompis som var, som jag uppfattar det, tvungen att fly från sin familj. 

Både Sophie och tidigare Leyla tar upp utsattheten när en tjej rymmer hemifrån. Tidigare 

forskning visar att Sophies väns upplevelser av otillräcklig hjälp från myndigheterna inte är 

ovanlig och att flickor med invandrarbakgrund ofta bemöts på ett schablonartat sätt. Det vik-

tigaste är, menar både de los Reyes och Sjöblom, att i dessa situationer se flickan som en in-

divid och inte endast hennes bakgrund (se de los Reyes 2002, Sjöblom 2003). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att konsekvenserna av ryktesspridning eller för att undvika 

sådan kan bli att tjejer och killar blir skickade till sina gamla hemländer. Detta upplevs som 

ett reellt och skrämmande hot, även om tjejerna är starkt kritiska till att föräldrar använder sig 

av denna metod. Som en motsats till detta redogörs för när tjejer på grund av alltför kontrolle-

rande föräldrar bestämmer sig för att rymma, vilket innebär en stor utsatthet. 

4.3.5 Det ”svenska” som norm  

Generellt i diskussionsgrupperna talades det mycket om ”invandrare” och ”svenskar” och 

trots en medvetenhet om svårigheterna med att generalisera kring dessa två grupper var det 

vanligt förekommande vilket tyder på att uppdelningen i dessa två kategorier är en betydelse-

bärande del i vardagen. 

 

Alisa beskriver nedan skillnaden mellan ungdomar som har, respektive inte har, ”kultur”. 
Alisa: Och man märker hur olika ungdomar med så här kulturer och ungdomar som inte 
har det, hur olika dom tänker. För jag skulle aldrig kunna… Ja, till exempel om man tar dig 
Samiha. Du får inte göra det, och du skulle aldrig kunna flytta hemifrån när du är 18. 
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(Samiha: Nä.) 
Alisa: Du är 18 nu. Du skulle inte kunna flytta hemifrån men… Det finns ju andra kompi-
sar som säger: ”Men strunta i det, gör som du vill. Du är ju ändå 18, du kan flytta hemifrån. 
Du behöver inte ha kontakt med dina föräldrar”. Men det är inte så lätt att säga så, för deras 
grupper dom flyttar hemifrån och kapar kontakten med sina föräldrar. Fast det kan inte vi 
göra liksom, du skulle aldrig kunna…  
Samiha: Nej, det skulle jag aldrig kunna.  
(Alisa: Flytta ifrån dom. Nej, inte jag heller.. Alltså familjen det går inte.) 
(Samiha: Inte än i alla fall. Familjen är allt man har här i Sverige.) 
Alisa: Man förstår inte hur dom tänker när dom säger: ”Ja, men det är bara att flytta hem-
ifrån och du får göra vad du vill. Tänk hur bra det skulle kunna vara om du skulle flytta 
hemifrån, egen lägenhet och du behöver inte ens prata med dina föräldrar”. Det skulle ald-
rig ens falla mig in. 
Samiha: Det är det som är dåligt, att dom inte tänker på framtiden. Att nu får jag göra vad 
jag vill och gå på disko. Sen då? Dom tänker inte på sen då. Det enda dom tänker är: ”Fri-
het, frihet, frihet”. Dom tänker inte på sen, vad händer sen. 

 

I denna kontext tolkar jag Alisas yttrande som att hon menar att ”de svenska ungdomarna” – 

normen - inte har kultur medan ”de andra” har det. I detta fall inte nödvändigtvis de som in-

vandrat utan de som på ett eller annat sätt skiljer sig från det ”svenska”. Det ”svenska” får stå 

för disko och frihet medan Samiha och Alisa menar att för dem är det familjen som kommer 

först. Detta leder till att frihet ställs i kontrast och som motsats till att värdesätta familjen. 

Denna dikotomi är inte självklar, men används ofta (se de los Reyes 2003).  

 

Även om personlig frihet är lockande upplevs följderna av att förlora eller bryta kontakten 

med familjen som värre. Jag tolkar det som att för Samiha innebär ett uppbrott från familjen 

att aldrig kunna ta kontakt igen, vilket medför isolering och förlust av den trygghet som hon 

upplever hennes familj är. 

 

Det märks även ett kritiskt förhållningssätt till att negativa handlingar görs till en fråga om 

invandrarskap och ”andra kulturer”. 
Sophie: Ja, men det är ju så. Det är väldigt lätt att hitta en syndabock. ”Kulturerna de är ju 
lite annorlunda och ja, dom har ju en annan syn på kvinnor. Ja, men då är det nog alla, det 
är bara invandrare som håller på med sånt där”. Det är väldigt mycket sånt. Samma sak 
med våldtäkter med brott överhuvudtaget och i grunden är det okunskap det handlar om. 

 

Som framgår ovan menar Sophie att det finns en tendens att förlägga främst hedersvåld men 

även andra brott som våldtäkt och annat till ”invandrare”. Hon menar att det är framställning-

ar av vissa grupper som leder till att det är lättare att ge exempelvis en ”invandrare” en nega-

tiv stämpel än en ”svensk”. De konstrueras som två skilda kategorier och hon upplever att 

dessa stereotyper har lärts in: hon kan själv säga något stereotypt för att i nästa sekund tänka 

att hon inte heller är ”svensk”. Detta visar enligt mig hur problematiska dessa kategorier är 

och att de egentligen saknar innehåll och betydelse men att de fungerar särskiljande och dis-

kriminerande. de los Reyes och Mulinari menar att det är viktigt att lyfta fram den diskrimine-
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ring och förtryck som idag bidrar till att forma de sociala identiteterna och jag tolkar Sophies 

utsaga som att hon är medveten om den rasism som förekommer på olika nivåer i samhället 

samtidigt som hon själv och alla andra är en del av detta (de los Reyes & Mulinari 2005:130)  

 

Även Evelyn har en kritisk syn på hur dessa kategorier hela tiden upprätthålls.  
Evelyn: Fast en sak som är skillnaden mellan svenskar och invandrare… Svenska ungdo-
mar dom, eftersom dom får prova på saker i mer tidig ålder så har dom kunskaper om det 
och dom vet hur dom ska gå tillväga och allting senare. Medans invandrare dom gör allt det 
här när dom blir äldre, när dom ska få barn och så. Vissa män dom går fortfarande på 
diskon och deras fruar sitter hemma med barnen. Så det blir fel ändå, liksom… Man måste 
ändå ta ansvar i tidig ålder och känna på... Och det handlar inte om kultur, det handlar om 
hur man har blivit uppfostrad hemma. Det finns jättemånga svenska familjer där deras barn 
visar respekt för deras föräldrar det är inte bara invandrare som gör det. 

 

Samtidigt som hon generaliserar kring ”invandrare” och ”svenskar” påpekar hon att det inte är 

fruktbart att göra det. Hon menar att det snarare handlar om den enskilda familjens värdering-

ar och uppfostran vilket inte beror på om familjen är ”invandrad” eller ”svensk”. Även i en 

”svensk” familj kan barnen ha respekt för föräldrarna vilket i fokusgruppen tidigare togs upp, 

och normfamiljens positioner vidgas. Normfamiljen blir i denna kontext ”svensk” och trots en 

kritisk inställning till kategorisering i två kollektiv saknas en mer kritisk problematisering av 

det ”svenska”. Att en kritik av detta inte framkommer i diskussionen beror på att det inte var 

det huvudsakliga temat, hade jag inbjudit till diskussion kring ”svenskhet” och ”svenskar” 

skulle diskussionerna säkert ha rört sig på ett annat plan. Trots detta tycker jag att det är tyd-

ligt i dessa diskussioner att det ”svenska” står som norm, dock inte helt oproblematiserat från 

tjejernas sida vilket diskuteras vidare nedan. 

 

I nedanstående citat får Samiha återigen vara ett exempel på hur begränsad hon är av sina för-

äldrar. Ofta används hon av de andra i gruppen som illustration för en alltför kontrollerande 

familj och hon tar även själv upp detta faktum. 
Alisa: Men om man tar dig till exempel. Nu lever du det liv som du lever nu, att du inte får 
gå ut och du ska vara hemma innan fem eller vad det är. Men du klagar, det har man ju 
hört. Tänk om du skulle gifta dig med en svensk. Han skulle inte bestämma över dig, vilket 
en muslim skulle göra. Du skulle få mer frihet och skulle inte klaga lika mycket. 

 

Missnöjet med att föräldrarna sätter familjens bästa före Samihas leder till att Alisa menar att 

ett giftermål med en svensk man skulle kunna leda till att Samiha får mer frihet och ett bättre 

liv. Det tolkar jag som en idealisering av ”den svenske mannen” som framställs som att han 

per automatik på grund av sin etnicitet inte skulle kontrollera Samiha, medan ”den muslimske 

mannen” per automatik skulle göra det. Detta visar på en uppfattning om ”svenskmän” som 

jämställda, vilket är en felaktig generalisering (se Holmberg 1995, de los Reyes 2003). Sam-
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tidigt framställs ”muslimen” som en kvinnoförtryckare vilket är en av de vanligaste stereoty-

perna och som exempelvis används för att rättfärdiga militära insatser i muslimska länder (se 

Eduards 2002). 

 

Den andra intressanta aspekten i yttrandet är att det är en man som ska rädda Samiha genom 

ett giftermål. Självständighet genom ett eget boende, samboende eller icke-heterosexuell rela-

tion verkar inte vara en realistisk lösning. På detta sätt manifesteras friheten som heteronor-

mativ och etniskt svensk.21  

 

Det ”svenska” identifieras aldrig men är den outtalade normen mot vilken allt mäts, vilket är 

en likhet med Forsbergs undersökning där det ”svenska” är närvarande på många sätt i diskus-

sionerna, men förläggs exempelvis utanför tjejernas eget bostadsområde och vardag. Det 

”svenska” blir ”alltmer som en chimär – ett slags kategori som de flesta utgår från i tankar och 

diskussioner, men som ständigt glider undan och inte låter sig fångas.” (Forsberg 2003:75). 

 

En ”svensk” man som lösning på Samihas livssituation väcker dock tvekan. 
Samiha: Men jag tror inte att jag skulle må så bra. För du vet jag är alltid pressad. Om jag 
inte är pressad då kan jag inte tänka klart. Om jag till exempel går och gifter mig med en 
svensk man och han bryr sig inte, bara: ”Du får göra vad du vill.” Inte göra vad du vill men 
du har i alla fall mer frihet än du hade om du skulle gifta dig med en muslim. Ja, men då 
skulle jag bli förvirrad för jag har alltid levt med pressen… Och jag vet inte hur det skulle 
funka att leva utan press. 

 

Precis som Alisa generaliserar Samiha kring muslimer och menar att det för henne skulle vara 

svårt att leva utan en stark kontroll eftersom hon vet inte vilka effekter detta skulle få på hen-

ne. Hon tror att en muslimsk man skulle fortsätta att kräva den kontroll och de inskränkningar 

i friheten hon är van vid vilket, i min tolkning, för henne skulle ge en känsla av trygghet.  

 

Alisa menar att det är bra att leva utan kontrollen och att det är för Samihas egen skull som 

hon måste göra förändringar. Om hon gifter sig med en muslimsk man kommer han att kon-

trollera henne och hon kommer att fortsätta klaga. Det är tydligt hur den muslimske mannen 

förutsätts fortsätta med liknande kontroll och som att den enda utväg Samiha har är att gifta 

                                                 
21 de los Reyes och Mulinari visar hur jämställdheten är byggd på en heterosexuell tvåförsörjarfamilj och de 

kritiserar ”jämställdhetsvisionens koppling till ett etniskt avgränsat, kapitalistiskt och heteronormativt discipline-

ringsprojekt. Den goda kvinnligheten är lönearbetande och ansvarstagande för familjen och kollektivet.” (de los 

Reyes & Mulinari 2005:110). 
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sig med en ”svensk”. Trots Alisas stereotypifiering, finns det en vilja att få Samiha att göra 

motstånd mot den kontroll hon är utsatt för. 

 

Andersson visar i sin studie hur tjejerna ofta hänvisar till att det är så: ”i vår ’tradi-

tion’/’kultur’” och syftar exempelvis på Turkiet o kurdisk kultur. ”Kulturen” får representera 

könsuppdelat hemarbete trots att detta även är en del av den ”svenska kulturen” (Andersson 

2003:117). På liknande sätt görs ovan kontrollerande beteende till en del av muslimska män.  

 

För Evelyn handlar det om möjlighet till självständighet.  
Evelyn: Men sen om man, som Samiha sa, lever under press, då är det ju inte du som tän-
ker själv. Då är det dina föräldrar som tänker (Samiha: Ja exakt.) åt dig. Och då är det han, 
din man, som kommer att tänka åt dig. Då kommer du inte bli självständig nån gång, utan 
du kommer hela tiden att följa hans spår och sen dina barn måste göra det och sen det 
kommer att fortsätta så här hela tiden. 

 

Evelyn påpekar att det är föräldrarna som tänker åt Samiha och hon håller med. Om hon gifter 

sig kommer hennes man fortsätta att kontrollera henne och deras barn. Evelyn menar att det är 

Samiha som måste försöka förändra sin situation nu, för att den negativa kontrollen ska bry-

tas. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kategorierna ”invandrare” och ”svenskar” var ständigt när-

varande i gruppdiskussionerna och deltagarna förhöll sig till stor del kritiska till denna upp-

delning. Trots detta beskrevs ”svenskar” i termer av frihet och disko medan främst ”den mus-

limske mannen” fick stå för kvinnoförtryck och kontroll. ”Svensken” utmålades som en lös-

ning på Samihas situation med mycket begränsningar och blev en symbol för en man som inte 

utövar kontroll, vilket i realiteten inte är kopplat till den etniska bakgrunden.  

 

Nedan följer en avslutande diskussion av den empiriska undersökningen och förslag till ytter-

ligare forskning. 
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5 Slutdiskussion och framåtblick 
Denna uppsats har undersökt hur rykten påverkar några unga kvinnors vardag och vilka bety-

delser rykten har för dem. Det framkom under gruppdiskussionerna att rykten är en central del 

av tjejernas vardag och det låg nära till hands för dem att tala om rykten. Rykten i detta sam-

manhang kan förstås som sexualiserade rykten, det vill säga att de handlar om sexualitet eller 

sexuella handlingar. Detta är dock att ge en förenklad bild av vad sexualiserade rykten är och 

ger en tanke att de bygger på någonting som de facto har hänt, istället kan de ses som en slags 

normer för hur en tjej eller kille ”bör” bete sig. Det visade sig att rykten inte behöver bygga på 

faktiska händelser utan att de kan starta på ett godtyckligt sätt och sedan leva kvar. Sedeläran-

de historier sprids kring ryktens konsekvenser, exempelvis vad som kan hända om en ung 

kvinna ses på fel plats med fel person. Detta kan resultera i ett rykte som sedan inte går att 

dementera trots att det bevisats att det inte var hon som var där. Rykten har således en dubbel 

funktion: som rättesnöre och som en varning om vad som kan hända om inte vissa normer 

följs. 

 

Rykten i skolmiljö handlar till största delen om unga kvinnors sexualitet vilken ska vara icke-

existerande, vilket tar sig uttryck i att det förekommer starka sanktioner mot de tjejer som har 

”för många” heterosexuella relationer. Vart gränsen för ”för många” relationer går är inte helt 

tydligt, men det handlar till stor del om att inte göra något som upprör killkollektivet eftersom 

det är först när det börjar sprida rykten om tjejer som de blir allvarliga. Detta visar hur skol-

miljön framstår som en patriarkal miljö där det är killar som ges tolkningsföreträde över tjejer 

och där deras ord väger tyngre. Här behövs ytterligare forskning på hur skolmiljön kan för-

bättras för att främja ett vidgande av tjejers sexuella självbestämmande, då det är tydligt att 

det fortfarande i hög grad är begränsat. 

 

Tjejers sexualitet ska som nämndes ovan hålla sig inom vissa gränser och det är när de odefi-

nierade gränserna bryts som ”slamp- eller horarykten” kan börja spridas om en tjej. Dessa 

rykten upplevs ha allvarliga konsekvenser för den tjej som utsätts för dem, många talar i dis-

kussionen om: att ”bli stämplad som hora”, som skiljer sig från mer vardagliga rykten som 

kan försvinna efter några dagar. Det talas om ett flertal exempel på tjejer i skolan som blivit 

stämplade och trots att de inte känner dessa tjejer menar några att tjejerna att den som får en 

stämpel sedan frivilligt agerar i enlighet med ryktet, därför att hon inte längre är bekymrad 

över att upprätthålla ett gott rykte. Stämplingsteorins tes om den sekundära avvikelsen, där 
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den individ som är stämplad internaliserar den avvikande identiteten som sin egen och agerar i 

enlighet med denna, blir aktuell för att förklara deltagarnas förståelse av hur tjejer med ”ho-

rastämpel” agerar. Dock motsägs detta av en deltagares berättelse om en vän som i högstadiet 

blev stämplad som ”hora”, vilken visar att det var omgivningen som ”såg” henne på platser 

hon inte varit et cetera och på sätt upprätthölls ryktet. Detta talar snarare för att ”hora” är nå-

got som en tjej görs till genom själva benämningen (se Lundgren 2003).  

 

”Horarykten” har en kontrollerande och normerande funktion för vilka sexuella beteenden 

som anses lämpliga för tjejer. Dessa handlar om att som tjej veta ”sina gränser” vilket resulte-

rar i att skulden för ryktet läggs hos de redan socialt stigmatiserade tjejerna själva och de görs 

ansvariga för sitt rykte. Det är tydligt att många av tjejerna känner sig hindrade i på vilka sätt 

de upplever sig kunna vara och agera i skolan på grund av rädsla för ryktesspridning. Vänner-

na upplevs som en garant för rykte och de som kan dementera dem i viss utsträckning, därför 

är det i början av gymnasietiden viktigt att vara försiktig så att inget ofördelaktigt hände, då 

det inte fanns en lika trygg vänskap. Ryktet kan på detta sätt ses som beroende av den sociala 

positionen.  

 

Kopplingen till det yttre och utseendet är centralt när ”slamprykten” ska förstås, det fram-

kommer att det endast är en viss sorts tjejer som kan bli utsatta för dessa rykten – de som har 

ett attraktivt utseende vilket i denna kontext ska förstås som ett, i en heterosexuell kontext, 

begärligt utseende. Kläder är en del av det yttre och det fanns vissa klädesplagg som gavs en 

nästintill symbolisk betydelse vilket medför att tjejen som bär det plagget betraktas på ett spe-

cifikt sätt. Den korta kjolen är det plagg som återkommande nämns i samband med ryktes-

spridning och den står för sexuell utlevnad, reell eller inte, medan sjalen ges motsatt betydel-

se. Genom dessa två motstående symboler delas kläder upp i respektabla respektive ickere-

spektabla och de första används som ett sätt att utåt visa en omsorg om sitt eget och familjens 

rykte. Tjejernas klädval är således inte endast ett uttryck för deras personliga klädstil utan 

kopplas till familjens rykte, vilket leder till att för vissa av tjejerna är det ytterst viktigt att klä 

sig ”rätt”. 

 

Klädseln diskuteras även i samband med den intensiva medierapporteringen, som förekom vid 

tidpunkten för gruppdiskussionerna, om ökande överfallsvåldtäkter på kvinnor utomhus. Någ-

ra av tjejerna upplever att denna leder till en ökad otrygghet hos dem själva och får konse-

kvenser för deras rörelsemönster på offentliga platser på kvällar och nätter. Det finns dock 
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även en kritisk syn på media och deras redogörelser ses både som överdrivna och som ett sätt 

att förskjuta problemet till den offentliga sfären (se Grevholm et al 2005). Oavsett om tjejerna 

förhåller sig kritiska till medias rapportering påverkas de av den och redogörelser för våld-

täktsrättegångar där offrets klädsel spelat en avgörande roll bidrar också till att ytterligare 

förstärka normerna kring tjejers klädsel.  

 

Det framkommer under diskussionerna att medias reportage på ett, för mig oväntat sätt, sam-

spelar med vissa tjejers föräldrars kontrollerande beteende. En blandning av medias förma-

ningar om att tjejer/kvinnor ”bör” åka taxi hem eller inte dricka alkohol och normer som före-

skriver att döttrar ska vara kyska, ledde till att dessa föräldrars kontroll förstärks och legitime-

ras. Tjejernas rörelsemönster på offentliga platser försvåras av två uppmaningar om försiktig-

het både från föräldrar och från media. Den första med grund i en förståelse av tjejers oskuld 

som central för familjens gemensamma rykte och ett omsorgstänkande och den senare med en 

förståelse av kvinnlig sexualitet som något som måste skyddas från kränkning. 

 

Familjens roll för vilka möjligheter tjejerna har att röra sig i offentliga rum och möjligheter 

till sexuell subjektivitet beror till viss del på i vilken grad föräldrarna oroar sig för sitt rykte. 

Tjejerna talar om olika etniska grupper inför vilken föräldrarna har att svara inför och ibland 

kan kontrollen av döttrarna öka för att föräldrarna känner press utifrån att ha uppsikt över sina 

döttrar. Detta upplevs negativt av deltagarna och föräldrar som tar hänsyn till den etniska 

gruppen istället för hänsyn till sina döttrar kritiserades, samtidigt som det finns en förståelse 

för detta. Det är inte endast inför familjen i Sverige som ryktet får betydelse, utan också om 

det finns familj i det gamla hemlandet inför vilka det är viktigt att visa upp ett gott rykte.  

 

I några av tjejernas eller tjejernas föräldrars gamla hemländer finns lagstiftning där homosex-

ualitet är förbjudet och detta diskuteras. Detta gör att det för vissa tjejer skulle vara en omöj-

lighet att inte vara heterosexuell eftersom det skulle innebära sanktioner från den del av famil-

jen som lever i det gamla hemlandet. Det framkommer även att det för vissa tjejer är en reell 

omöjlighet att uppvisa något annat än heterosexuellt begär även inför sin familj, då den fram-

tida äktenskapspartnern ”måste” vara av motsatt kön. En tydlig begränsning av tjejernas livs-

rum och möjlighet att styra över sin framtid synliggörs och det blev tidvis upprörda diskussio-

ner kring föräldrars homofobi. Samtidigt redogörs för hur just en kortvarig samkönad relation 

på en fest eller liknande inte är stigmatiserad av tjejerna själva, denna relation gör inte den 

tjejen till lesbisk utan hon ses fortfarande som heterosexuell. Detta tolkar jag på två sätt, för 
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det första som en möjlighet till att under några år fram till klivet in i vuxenvärlden ha en sexu-

ell subjektivitet och för det andra som ett sätt att inte betrakta tjejers sexualitet som sexuell, 

utan något annat då det i ett heterosexualiserat sammanhang endast är med en kille som hand-

lingarna blir sexuella. Den sista tolkningen skulle kunna förklara varför det för tjejerna endast 

är (hetero)sexualiserade rykten som stigmatiserar medan de talar om sexualiserade rykten för 

killar där de som har innebörden ”för många” heterosexuella relationer ges en positiv inne-

börd – ”player”, men där anspelningar på homosexuella relationer ges en negativ innebörd – 

”bögrykte”.  

 

Heterosexualiteten är i alla grupper en outtalad norm och den medvetandegjordes som sådan 

genom talet om kvinnlig och manlig homosexualitet, en diskussion handlar till stor del om att 

det upplevs avvikande när en kille med maskulint genus var homosexuell. Tjejerna tar avstånd 

mot detta och jag tolkar det som att när en individs sexualitet inte följer av dennes genus leder 

det till sanktioner eftersom det bryter mot normen att en viss (”manlig”) kropp ger ett visst 

(”manligt”) genus vilket ger en viss (hetero) sexualitet.22 Det diskuteras även hur homosexu-

ella tjejer och killar kan tvingas gifta sig och bilda familj för att inte förstöra familjens rykte. 

Äktenskapet beskrivs på vissa sätt som en tvingande institution där tjejerna i vissa fall är be-

roende och utlämnade till sina familjer tycke, det diskuteras om föräldrarna skulle tvinga dem 

att gifta sig och ett antal situationer räknas upp, det är bland annat om tjejerna skulle visa sig 

vara lesbiska eller vid en oplanerad graviditet. Samtidigt påpekas av vissa tjejer att om föräld-

rarna ställer ett ultimatum till dem att gifta sig för annars bryter de kontakten, att det faktiskt 

är föräldrarna som har möjlighet att inte följa normerna och behålla kontakten med sina dött-

rar. Det diskuteras även kring om ett förhållande med en kille som har en annan religion skul-

le accepteras och det framkommer att detta är en möjlighet som de flesta tjejerna tror att deras 

föräldrar skulle acceptera.  

 

I en diskussion framställs ”den svenske mannen” och ”den muslimske mannen” som två diko-

tomier, där den första får stå för frihet och den andra för kontroll. Det framställs som att ett 

äktenskap med en ”svensk man” per automatik skulle betyda ett mer jämlikt förhållande där 

mannen inte kontrollerar allt. Detta kan ses som en del av den ständiga dikotomisering och 

                                                 
22 Detta kan kanske ytterligare bidra med en förklaring varför samkönade relationer i vissa sammanhang och 

tidpunkter inte gjorde en tjej till ickeheterosexuell. Om hon visade upp en ”kvinnlig” kropp och ett ”kvinnligt” 

genus följer, enligt logiken i en heterosexualiserad kontext, automatiskt att hon är heterosexuell. 
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uppdelning som sker i diskussionerna, till exempel konstrueras ”invandrare” och ”svenskar” 

som två separerbara grupper med homogena individer. Det finns dock ofta en medvetenhet 

om generaliserandet och dess negativa effekter. Tydligt är att det ”svenska” framställs som 

norm och inte problematiserades i lika stor utsträckning som ”invandrarna”. Jag tycker mig 

utifrån dessa gruppdiskussioner se tendenser hur en kulturalistisk rasistisk diskurs som till-

skriver ”de andra” skilda egenskaper från normen, till stor del är närvarande hos tjejerna, även 

hos dem som inte skulle beskriva sig som normen. Detta är tydligt i framförallt en grupp där 

en av tjejerna hela tiden framhålls som ett exempel på ett begränsat levnadssätt vilket i sig 

kanske handlar om att vilja synliggöra hennes situation och inte om att tillskriva hennes ”kul-

tur” något väsensskilt. Det är dock problematiskt eftersom hon görs till en representant för 

alla inom den etniska gruppen och denna tillskrivs negativa egenskaper. 

 

Om ”den svenske mannen” står för frihet i vissa diskussioner är det inte lika tydligt om Sveri-

ge står för frihet i jämförelse med vissa av tjejernas gamla hemländer. När en av ryktets kon-

sekvenser diskuteras, att skickas till det gamla hemlandet, framställs det ibland som att det är 

möjligt att leva friare där. De flesta är dock mycket negativa till att vissa föräldrar skickar sina 

barn till de gamla hemländerna, det upplevs både som ett straff och som ett hot. En av anled-

ningarna till detta är de upplever att det inte hjälper att skicka iväg döttrar och söner för att få 

dem att uppföra sig bättre. Jag tolkar detta som ett allvarligt hot mot deras självbestämmande, 

eftersom det i deras egna berättelser upplevs som skrämmande att bli skickad till det gamla 

hemlandet. 

 

Slutligen visar denna undersökning att rykten på ett centralt sätt spelar en viktig roll i dessa 

unga kvinnors vardag och liv. Det är rykten kring sexualitet och sexuellt beteende som i hög 

grad påverkar tjejerna. De förhåller sig till de normer som föreskriver hur en respektabel tjej 

ska bete sig, vilket innefattar inga eller få heterosexuella relationer och att följa kläd- och upp-

förandekoder, annars kan ryktets effekter bli bestående och göras till en stämpling. Det påver-

kar dem således genom restriktioner vad gäller deras beteende, men också hur de rör sig i of-

fentliga miljöer på sena kväller och nätter. Rykten är intimt förknippade, för vissa tjejer och 

deras familjer, med dotterns oskuld och en rädsla för överfallsvåldtäkter leder till en strikt 

kontroll av döttrarna som syftar till att kontrollera dem. Detta döljs ofta under ett omsorgstän-

kande. I vissa fall sprids och upprätthålls rykten av den omgivande etniska gruppen, de sätter 

upp normer för accepterat beteende. Detta kan leda till att föräldrarnas gränser blir striktare 

och att de upplevs sätta gruppen framför sina barn. En av de allvarligare konsekvenserna av 
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rykten är att det finns ett hot om att skickas ensam tillbaka till det gamla hemlandet om de inte 

följer sina föräldrars vilja. Det föregående hotet innebär att inte kunna ha eget inflytande över 

sin framtid vilket även yttrar sig genom att vissa av tjejerna är medvetna om att den omgivan-

de sociala kontrollen skulle kunna leda till att de tvingas gifta sig. Detta skulle kunna ske vid 

exempelvis en oönskad graviditet eller vid en ickeheterosexuell relation, något som många 

tjejer skulle tveka att berätta om för sina föräldrar, vilket är en mycket allvarlig konsekvens av 

ryktet.  
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Bilaga 1 Transkriptionsnyckel  
(…) = paus i samtalet, antalet punkter markerar antal sekunder 

// = citatet fortsätter alt. citatet började tidigare i meningen 

(ord) = när något sägs samtidigt 

(skratt) (fniss) = skratt, fniss 
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