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Inledning 

En invandrarfamilj med mormor och hela baletten flyttade in i en lägenhet i 

ett bostadshus här i stan. Efter ett tag reagerade grannarna som hade sin 

bostad under den invandrande familjen. Deras tak ”läckte”, och det blev 

fläckar både i taket och på väggarna i vardagsrummet. De ringde till 

hälsovårdsnämnden som gjorde ett besök hos invandrarfamiljen. I 

vardagsrummet var parkettgolvet delvis uppbrutet. Där odlade denna familj 

potatis och hade en liten eldstad där de helstekte gris och lagade all mat. 

Obegripligt hur man kan bära sig åt så.1 

En version av just den här myten florerade intensivt när jag var yngre och även om man 

kanske inte var helt övertygad om att den var sann var det ändå något som spred sig mellan 

ungarna på skolgården. När mitt intresse, i vuxen ålder, för just dessa vandringssägner väcktes 

hade alla helt plötsligt flera olika myter de själva hört att berätta. Just myten ovan verkar leva 

sitt eget liv. Ömsom handlar den om Romer som flyttat till en lägenhet i Solna eller om den 

chilenska familjen som bodde på kompisens kompis gård. Från början gällde den inte ens 

invandrare utan svenska lantisar som flyttade in till stan.2 En myt som finns med som en 

sanning i spelet Trivial Persuite3 har funnits länge och har utspelat sig på så skilda ställen som 

USA, Danmark, Nya Zeeland och Sverige. Den handlar om en cirkus som går genom stan och 

vid ett trafikljus ljuder samma ton som elefanttränaren använder sig av för att få elefanten att 

sitta ner. Elefanten hör ljudet och sätter sig ner på första bästa föremål, i det här fallet en 

folkvagn. Myten iscensattes sedan i mitten på 1970-talet av Cirkus Scott för att skapa 

publicitet kring sin cirkus. Det som från början bara var en myt blev till en verklig, om än 

konstlad, händelse.4 

Många berättelser finns dokumenterade sedan flera hundra år tillbaka och används fortfarande 

i diverse moderniserade former. De återspeglar allt från hjältemodiga dåd, moraliska 

dilemman, skräck inför det okända, politik, till hämnd i alla dess former. Nya myter dyker upp 

i olika sammanhang och handlar ofta om det som för tillfället är aktuellt, skrämmande eller 

kring företeelser som är på modet just nu. De senaste myterna jag hört kretsar kring 

                                                 
1 Bengt af Klintberg. Råttan i pizzan. Folksägner i vår tid. Sid 77. Norsteds Förlag, Stockholm. 1986. 
2 Klintberg af. 1986. Sid 79.  
3 Trivial Persiute. Genusupplaga 1995. Kort nr. 159. 
4 Klintberg af. 1986. Sid 98-99.  
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terrordåden i USA den 11 september 2001. Men vad är egentligen sant i allt man hör? Vissa 

myter presenteras ju till och med som nyheter i dagstidningar världen över, med olika 

tidsmellanrum. Flera har säkert inte ännu identifierats som just myter utan fortfarande tas för 

sanningar.  

Historiskt sett har myter och sägner funnits väldigt länge och förefaller ha sin grund i något 

mänskligt behov. Att de gamla myterna fyllde en funktion är redan fastställt i tidigare 

forskning men lite finns skrivet om den betydelse de moderna myterna har. Bengt af Klintberg 

brukar nämnas som den etnolog som framför allt har forskat kring detta ämne och därigenom 

också definierat begreppet både inom det etnologiska fältet och kanske även i den allmänna 

diskussionen. 
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Syfte 

Ett av syftena med uppsatsen är att undersöka hur vandringssägner kan fungera idag. Enligt 

folklivsforskaren Bengt af Klintberg är det till viss del ungdomar som sprider de moderna 

myterna och därför vill jag undersöka vilket förhållningssätt ungdomarna själva har till dem 

och hur myterna reproduceras och får en aktuell funktion. 

Att myter fyller en funktion är redan konstaterat av flera författare men främst genom 

Klintbergs böcker. Dock är det snart 10 år sedan den sista av hans böcker kom ut, ser det 

fortfarande likadant ut? Genom att jämföra Bengt af Klintbergs tolkningar med egna 

observationer kring ungdomar och moderna myter hoppas jag kunna ge svar på den frågan. 

Vidare hoppas jag kunna fördjupa kunskapen kring de moderna myterna som fenomen och 

eventuellt bringa mer klarhet i vandringssägnernas moderna funktion bland dagens ungdomar 

men även bland vuxna. Möjligtvis kan det vara så att det krävs ett vuxenperspektiv för att 

kunna identifiera många av de moderna myterna? Genom intervjuer med både ungdomar och 

vuxna vill jag kartlägga hur kunskapen kring de moderna myterna ser ut och även se om 

forskningen kring myternas funktion är tillämpningsbar idag. 

Ett delsyfte är också att återknyta och gå igenom fenomenet vandringssägner och moderna 

myter och hur dessa beskrivits och analyserats i forskningslitteraturen.5 Detta är gjort som en 

forskningsbakgrund och beskrivning av fenomenet för att kunna sätta studien i ett 

kulturhistorisk sammanhang och att motivera den empiriska undersökningen som uppsatsen 

bygger på.6 

 

Frågeställningar 
• Vilket förhållningssätt har dagens ungdomar och vuxna till moderna myter? 

• Vilken funktion fyller moderna myter och sägner i vårt samhälle idag, och på vilket 

sätt kan de moderna myterna sägas spegla vårt samhälle? 

 

 

                                                 
5 Sid. 7-36. 
6 Sid 37-61. 
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Metod 

Den här uppsatsen utgår ifrån ett kulturvetenskapligt perspektiv där jag söker och utvecklar 

mina frågeställningar utifrån den litteratur som finns och genom gruppintervjuer. 

Utgångspunkterna kommer att ligga i ett antal kända moderna myter, vad de beskriver och 

vad de kan tänkas fylla för funktion. Urvalet av myter har gjorts ur Klintbergs böcker Råttan i 

pizzan och Den stulna njuren och är myter som varit populära en längre tid och som visar på 

olika typer av historier. Några av  de myter Klintberg tar upp i sina böcker har även använts 

som underlag för diskussioner i de intervjuer som genomförts. 

Gruppintervjuer har gjorts för att få till ett samtal kring det diskuterade ämnet. I en 

gruppintervju kan även samspelet mellan de intervjuade leda till mer spontana uttalanden och 

diskussioner som kan vara svåra att få till stånd vid enskilda intervjuer. Gruppintervjuerna kan 

även visa på en dynamik mellan människor som kan leda fram till intressanta 

intervjuuttalande. Då intervjuerna genomfördes i samtalsform måste dock även min del som 

intervjuare i det samtalet tas i beaktande.  

Tre intervjutillfällen har genomförts med 18 ungdomar i åldrarna 13-17 år fördelade på 9 

pojkar och 9 flickor på 3 olika fritidsgårdar i Norrköping. Kontakt togs med ansvariga för de 

olika fritidsgårdarna och ungdomarna blev tillfrågade på plats om de ville medverka. Två 

intervjutillfällen har genomförts med vuxna i åldrarna 54-86 fördelade på två kvinnor och två 

män. Dessa intervjuer genomfördes i hemmiljö. Samtliga intervjuer genomfördes under 

vintern/våren 2004. 

Fritidsgårdarna har valts för att få en geografisk spridning över Norrköping. Åldersgruppen är 

vald för att få ett ungdomsperspektiv och även utifrån Klintbergs teori om att ungdomar är de 

som kanske betytt mest för vissa myters spridning. För att även få ett vuxenperspektiv på 

myternas betydelse har intervjuer gjorts med fyra vuxna i åldrarna 54-86. Intervjuerna har 

dokumenterats och sparats på band och sedan transskriberats. Det är gruppintervjuer i 

samtalsform med givna frågor att prata kring. Samma frågor har ställts till både ungdomar och 

vuxna. (Bilaga 1) Intervjuerna sträcker sig från 30 min. upp till 1 tim vardera. 

Intervjupersonerna har valts utifrån frivilligt deltagande och givetvis kan detta material inte 

tolkas som gällande alla ungdomar eller vuxna. Det som finns med i uppsatsen behandlar bara 

vad just dessa personer har sagt och bör inte ses som representativt för en större allmänhet. 
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Att fördela intervjupersonerna jämt över könen kändes naturligt då jag inte tror, eller har 

upptäckt något som talar emot att det skulle vara någon skillnad i vilka myter som florerar 

mellan könen. Intervjuerna kommer i uppsatsen att refereras till som intervju 1, 2, 3, 4 och 5 

efter de datum de genomfördes. 

 

Material och tidigare forskning 

Bengt af Klintberg är i Sverige den som skrivit mest om både våra gamla myter och sägner, 

bland annat i böckerna Svenska folksägner och Folkloristisk brevlåda. Han är också i stort sett 

den enda svenska författare som samlat in och skrivit om de moderna myterna främst genom 

böckerna Råttan i pizzan och Den stulna njuren. Jag kommer i uppsatsen även undersöka 

kopplingar och eventuella skillnader mellan Klintberg och andra forskare som till exempel 

Rollo May som i sina böcker tar upp individperspektivet och människans behov av myter. 

Främst kommer jag att utgå ifrån hans bok Ropet efter myten. 

Även Bill Moyers har skrivit en bok kring myter;  Myternas makt där han genom intervjuer 

med Joseph Campbell, professor i mytologi, tar upp vissa intressanta aspekter. För att sätta in 

studiet av moderna myter i ett större kulturellt sammanhang kommer jag att använda mig av 

Alf Arvidssons bok Etnologi, Perspektiv och forskningsfält och Billy Ehn och Orvar Löfgrens 

bok Kulturanalyser. Övriga böcker som jag funnit kan hjälpa mig att söka svar på mina 

frågeställningar är Tro, sanning, sägen där Klintberg som redaktör har samlat flera författare 

under rubriken Tre bidrag till en folkloristisk metodik,  socialantropologen Thomas Hylland 

Eriksens bok Historia, myt och identitet och ”Tanken, språket och verkligheten” En bok om 

vår verklighetsbild och hur den byggs upp  av författaren och docenten Torsten Thurén som 

tar upp hur tankemönster och språk kan prägla vår bild av den verklighet vi lever i.  
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Moderna myter och sägner 

 

Bakgrund 
 

Vad är vad av sägner, myter, sagor och rykten? När man talar om moderna myter dyker 

många andra, närliggande ord och förklaringar upp. Den beskrivning som till exempel 

Nationalencyklopedin ger visar på en ganska stor spännvidd. Det som lyfts fram är skillnader 

mellan sägnens folkliga tradition, mytens religiösa skapelseberättelser, sagans litterära 

konstruktion eller rykten om exempelvis olika folkgrupper. 

Sägnen hör till den muntliga folkdiktningen och har ofta en pedagogisk funktion där 

innehållet oftast ses som verklighetsförankrat och sannolikt. Den traditionella myten ses 

däremot ofta i ett religiöst sammanhang och kan handla om världens skapelse och undergång, 

döden, frälsningen eller om samhällets skapelse. Myten kan även ses som något som kan ha 

en betydelse för människans tillvaro och ge mening åt denna. Sagan hör till den litterära 

genren och handlar oftast om något overkligt och/eller fantastiskt. En bildlig framställning 

som även kan innehålla moraliserande inslag. Ett rykte är en obekräftad historia som kan ha 

en sann eller falskt bakgrund. 

Visst finns det en skillnad mellan ovan nämnda ord men det gemensamma är mer intressant. 

Alla ord beskriver berättelser som oftast är muntliga och som titt som tätt får en relativt vid 

spridning. I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppen moderna myter och 

sägner/vandringssägner som synonyma då jag försöker reda upp betydelsen för de moderna 

myterna. 

 

Vad är egentligen en myt? Är det något påhittat eller rent av en lögn? Ofta förknippar man 

nog ordet myt som synonymt med osanning. Antropologer och religionsvetare som 

exempelvis Claude Lévi-Strauss menar att en myt är en gudasaga som återger sanningar och 

innehållet återger den information vi människor behöver för att förstå vad livet går ut på. Den 

franske filosofen och författaren Roland Barhtes hävdar att myten enbart är ett 

kommunikationssystem, ett metaspråk som behöver avslöjas. Det verkar som det inte finns 
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någon enkel definition av begreppet myt som alla kan enas om. Det enda de flesta verkar vara 

överens om är meningen om att myten vill berätta något eller sända oss någon form av 

budskap.7  

Torsten Thurén, docent vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, menar 

dock i sin bok ”Tanken, språket och verkligheten” att användande av ordet myt kan vara 

ganska svårhanterligt. Ordet kan vara både vagt och flertydigt vilket kan leda till 

missförstånd. ”’Myt’ brukar stå för berättelser med religiöst ursprung – skapelsemyten, myten 

om syndafallet, myten om ragnarök, myter om livet och döden, människor och gudar, gott och 

ont och så vidare. I vardagligt tal brukar ordet ’myt’ användas om något som är falskt.”8 

Bengt af Klintberg, som tycks vara den som skapat begreppet moderna myter, skriver i sin 

bok Svenska Folksägner att man redan i början av 1800-talet drog en gräns mellan saga och 

sägen. Han tar upp de tyska sagosamlande och språkforskande bröderna Grimm som 

definierade skillnaden mellan saga och sägen med förklaringen att sagan är mer poetisk och 

sägnen mera historisk. Klintberg menar att det inte finns någon klar gräns och påpekar även 

att sagan berättas mer som underhållning där sanningsanspråket inte är det viktiga. Sagans 

handling utspelar sig oftast i en renodlad sagovärld med hjältar som står i centrum. Längden 

på sagan är ofta betydligt mer omfattande än sägnen som är kortare och oftast består av en 

enda episod med fokus på en specifik händelse och dess konsekvenser där allt som är 

oväsentligt för handlingen har sorterats bort. Sägnen berättas dessutom oftast med anspråk på 

att bli trodd och utspelar sig i berättarens och åhörarnas samtid, vilket bekräftas genom 

namngivna personer och ortsanknytningar.9 

Klintberg menar även att man kan göra en indelning av sägentraditionen mellan 

supranormala/övernaturliga sägner som ofta handlar om andeväsen, trolldom, återvändande 

döda och andra övernaturliga ting och mellan sägner med historisk tradition som ofta rör sig 

kring krig, historiska personer eller orter.10 Den historiska sägentraditionen var den viktigaste 

och absolut största delen i bondesamhällets berättartradition och i stort sett alla dåtida sägner 

                                                 
7 Von Heland, Madeleine. ”Myternas Spegelvärld”. Nationalmuseums utställningskatalog nr 470. Myter. Sid 7. 
Bohuslänningens Boktryckeri AB, Uddevalla. 1983. 
8 Thurén Torsten. ”Tanken, språket och verkligheten”  Sid 117. Tiger Förlag AB. 1995. 
9 Klintberg af, Bengt. Svenska folksägner. Sid 13,14. Norstedts Förlag, Stockholm. 1972. 
10 Klintberg af, Bengt. (Red). Tro, sanning, sägen. Tre bidrag till en folkloristisk metodik. Sid. 9. Pan/Norsteds. 
1973. 
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visar mer eller mindre på hur vardagen såg ut då.11 Det dåtida berättandet av sägner och myter 

hade alltså funktionen att föra vidare upplevelser och erfarenheter till de kommande 

generationerna. Men är det verkligen någon skillnad nu? Speglar inte våra moderna myter det 

samhälle vi lever i nu? Den frågan hoppas jag kunna ge svar på längre fram i uppsatsen. 

Dagens moderna historier hör till samma genre som de gamla sägnerna på så sätt att i båda 

fallen handlar det om korta, dramatiska historier som rör sig i gränsområdet mellan verklighet 

och fantasi. De använder sig av samma stildrag för att öka trovärdigheten; lokalisering, 

namngivna personer (eller en vän till en vän). Många forskare och författare så som Klintberg, 

May m.fl. är eniga om att många av dagens myter kan härledas till tidigare berättelser vilket 

kommer att visa sig längre fram i uppsatsen. 

Även Torsten Thurén tar upp jämförelser mellan de äldre myterna och dagens moderna och 

pekar på några exempel där exempelvis de bibliska motiven lever kvar idag. Ett exempel är 

David och Goliat, där den lille besegrar den store. Ett annat exempel är S:t Göran och draken. 

I det första exemplet med David och Goliat drar Thurén paralleller med myter som bildats 

kring finska vinterkriget där det lilla Finland stod emot det stora Sovjet eller hur det lilla 

Vietnam besegrade det stora USA. I S:t Göran och draken exemplet görs jämförelser där det 

onda och det goda kan symboliseras av de allierade mot Hitlers Tyskland.12 

Thurén tar även upp några av de gamla grekiska myterna under antiken. Berättelser om hur 

högmod kunde väcka gudarnas vrede och straffa sig. Hur Ikaros hybris ledde honom till 

döden. Thurén gör även här en jämförelse mellan dessa hybris-myter och hur det idag kan 

jämföras med massmedias skildringar av  exempelvis framgångsrika personer som råkat illa 

ut eller tvärtom där ”enkla” människor nått toppen.13 

Att innehållet i de gamla sägnerna och dagens moderna myter ibland skiljer sig åt menar 

Klintberg beror på att de återspeglar de olika samhällen vi utgår ifrån; i Sverige kan det 

exemplifieras av att man ställer det förindustriella bondesamhället och det moderna och 

urbaniserade industrisamhället mot varandra. Men även om århundraden skiljer de gamla 

folksägnerna från de moderna myterna speglar de ofta samma funktioner som de gjorde förr. 

De moderna myterna gestaltar fortfarande verkliga och inbillade faror i vår omgivning och 

återger samma känsla inför det okända, tragiska, humoristiska m.m. som dagens myter. 

                                                 
11 Klintberg af. 1972. Sid 7.  
12 Thurén. 1995.  Sid 121.  
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Skillnaden ligger mer i att dessa faror ser annorlunda ut idag än för flera hundra år sedan. 

Klintberg menar att många av dagens historier är mer eller mindre uppdaterade versioner av 

gamla sägner. Det är ofta sägner som bekräftar stereotypa övertygelser om olika 

samhällsgrupper och uttryck för önsketänkanden. Fortfarande är den bärande ’grenen’ i 

historierna att människor vill att de skall vara sanna.14 

Men går det då att avgöra vad som är sanning eller inte i en sägen? Och om man inser att 

historien inte kan vara helt sann, finns det kanske korn av sanning i den? Det som berättas kan 

ju faktiskt ha hänt någon annan någon annanstans. Klintberg pekar på att det givetvis finns 

sägner med verklighetsbakgrund liksom det finns sägner som helt och hållet är fantasier. Det 

viktiga är att de genom att ha anpassats till de regler som gäller för det muntliga 

sägenberättandet har blivit myter.15 

 

                                                                                                                                                         
13 Thurén. 1995.  Sid 121. 
14 Klintberg af, Bengt. Den stulna njuren. Sägner och rykten i vår tid.. Sid 10. Norstedts Förlag, Stockholm. 
1994. 
15 Klintberg af. 1994. Sid 11.  
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Myternas historia 

Det är givetvis omöjligt att helt tidsbestämma när sägner/myter började spridas men vissa 

tecken tyder på att det redan tidigt fanns historier som spreds i olika syften, ofta religiösa sk. 

skapelsemyter. De flesta religioner och samhällen har någon form av skapelsemyter eller 

skapelseberättelser som ofta religiösa är myter som förklarar hur jorden och universum 

skapades. Klintberg menar att man kan ange vissa historiska händelser som har påverkat 

sägentraditionens framväxt. Några exempel är digerdödens härjningar under 1300-talet, 

häxprocesserna under 1600-talet, Karl XII:s död m.fl. Dessa historiska tillfällen har givit 

upphov till mängder av berättelser som blivit till sägner. Klintberg anser likafullt att dessa 

händelser inte utlyste något nyskapande utan att detta fenomen existerat även tidigare men att 

då berättelserna kopplats samman med en viss historisk situation har detta uppdaterat folktron 

och sägnerna. Det uppstod en kombination av verkliga fakta och äldre traditionsberättande.16 

Vad man här kanske kan utläsa är att det var redan här som de moderna myterna uppkom som 

en utveckling av de äldre skapelsemyterna. Det finns en, om än vag, skiljelinje mellan de 

äldre exempelvis skapelsemyterna och det som idag går under namnen moderna myter och 

vandringssägner. Många sägner finns även till för att ge förklaringar på frågor som rör t.ex. 

ortsnamn, naturfenomen, fornlämningar och sedvänjor.17 

”Varje tidsålder brottas med olika former av problem. Utvecklingen skapar nya människor 

med nya sätt att relatera till varandra och omvärlden, med nya bilder av världen. Varje 

tidsålder skapar också nya myter som reflekterar det som händer i samhället.”18 Så skriver 

psykologen och terapeuten Åke Högberg i förordet till Rollo Mays bok Ropet efter myten. Om 

den moderna tidens mytologi. Rollo May är psykoanalytiker och verkar i USA och har forskat 

om individens sökande och behov av myter i sitt vardagliga liv. Han har främst studerat hur 

gamla myter påverkar oss än idag och han anser att behovet av myter i det dagliga livet är 

viktigt och att många av samhällets problem kan hänvisas till det han ser som dagens brist på 

myter. Myter som visar på hur vi skall leva eller inte leva och faror vi bör undvika. Han anser 

även att sedelärande myter kan ge en inre trygghet som kan leda oss i våra liv och ge oss 

verktyg att förstå oss själva bättre. Rollo menar att de gamla myterna kan ses som bjälkarna i 

                                                 
16 Klintberg af. 1994. Sid 11. 
17 Klintberg af. 1972. Sid 64.  
18 May, Rollo. Ropet efter myten – om den moderna tidens mytologi. Sid 10. Rabén & Sjögren. 1991. 
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ett hus, de syns inte utanpå men bildar den stomme som håller det samman.19 Även om Rollo 

May oftast talar om den äldre benämningen av myter exempelvis skapelsemyter är kopplingen 

till dagens moderna myter inte särskilt långsökt. I förordet till Mays bok skriver Åke Högberg 

även om våra svenska fornnordiska berättelser bland annat om hur Oden offrade sitt ena öga 

för visdom och klarsynthet. Detta menar Högberg kan representera behovet av historier som 

symboliskt kan tillföra oss något i våra liv.20 

Muntliga berättelser har alltid haft stor kulturell betydelse och trots att ny 

kommunikationsteknologi ständigt överöser oss är det en kraft som består. I boken Etnologi, 

perspektiv och forskningsfält tar författarna upp de muntliga berättelserna som viktiga för den 

vardagliga kommunikationen. De menar att det är viktigt att analysera dessa av två orsaker. 

Dels för att de kan spegla en grupps betraktelser över sin egen kultur och dels visa på andra 

gruppers kulturella sedvänjor. Historierna kan alltså, utifrån olika perspektiv, både reflektera 

en kultur och vara en del av den.21 

 

                                                 
19 May. 1991. Sid 13 ff.  
20 May. 1991. Sid 9.  
21 Arvidsson Alf. Etnologi. Perspektiv och forskningsfält. Sid. 111. Studentlitteratur Lund. 2001. 
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Moderna myter 

De moderna myterna och vandringssängerna är ofta mer konkreta berättelser och upplagda så 

det ska vara relativt enkelt att identifiera sig med innehållet. Åhöraren skall helst dra 

slutsatsen: Det kunde lika gärna hänt mig. Vissa av dagens myter färdas jorden runt, samma 

myter i olika förklädnader, anpassade till just det samhälle den florerar i. Andra myter färdas 

från generation till generation och uppdateras tidsenligt och vi måste själva avläsa om det som 

berättas i myten är sant eller falskt. 

De moderna myterna är som sagt ofta dramatiska berättelser som handlar om något 

skrämmande, roligt eller aktuellt samhällsfenomen men med just så lite upphovsuppgifter att 

man inte alltid kan kontrollera om de är sanna eller inte. Många nutida sägner handlar även 

om socialt pinsamma situationer och mardrömslika missöden. Detta bygger troligtvis på vår 

olust för att själva hamna i dessa belägenheter. Bengt af Klintberg menar i boken Den stulna 

njuren att dessa myter kan ha en befriande effekt där vi kan skratta åt berättelsen samtidigt 

som vi kan känna oss lättade över att det inte rör oss själva.22 I många av de moderna myter 

som Bengt af Klintberg har samlat och dokumenterat i böckerna Råttan i pizzan och Den 

stulna njuren visar han på rädslan för att vara misslyckad i det sociala samspelet och att göra 

bort sig. Myterna kan även enligt Klintberg uppstå genom de mängder av skämthistorier som 

florerar. En roligt historia kan ges mytens karakteristiska innehåll genom att man berättar den 

som om det hände någon viss person på en viss plats.23 

Torsten Thurén menar att det som utmärker myter är främst den starka känslomässiga 

laddningen. Att man kan förstå och engagera sig i något genom myterna och att de kan hjälpa 

oss att sätta händelser eller personer i ett mer förståeligt sammanhang. Han menar även att 

myterna kan fungera som sammanfattande symboler för komplicerade förhållanden genom att 

de är förenklade och känslomässiga versioner av något som är viktigt.24 

Bill Moyers och Joseph Campbell menar i boken Myternas makt att myten kan ses som en 

manifestation i symboliska bilder, ett uttryck för någon bakomliggande viktig information. 

                                                 
22 Klintberg af. 1994. Sid 130.  
23 Ibid. Sid 49. 
24 Thurén Torsten. 1995.  Sid 117-118.  



Anna Sölvberg, KSM 00  04-06-15 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping 
 
 
 

    14

Han anser även att dagens myters motiv är ungefär de samma som förr, de speglar det 

samhälle och den miljö man själv identifierar sig med.25 

Psykoanalytikern May delar in myterna i fyra delar: Den personliga identitetskänsla, som kan 

ge självinsikt. En känsla av gemenskap där myterna kan visa på lojalitet och band mellan 

grupper och individer. Att stötta våra moraliska värden och hantera det outgrundliga 

skapelsemysteriet och skapandet inom forskningen.26 Även om May här talar om de äldre 

myterna borde även detta kunna appliceras på de moderna myterna. 

Den norska professorn i socialantropologi Thomas Hylland Eriksen menar att många myter 

visar på vårt behov av sammanhang och kontinuitet i vår tillvaro när så mycket förändras runt 

omkring oss. 27 Förändringarna tycks göra oss osäkra och ur osäkerheten växer många myter 

fram. Ju fler myter man hör och läser desto mer tycks detta bekräftas. Det som skrämmer 

söker vi förklaringar på eller skämtar om och det som är nytt och obekant likaså. 

 

                                                 
25 Moyers, Bill. Campbell Joseph. Myternas makt. Sid 53+75. Svenska Dagbladets Förlags AB. 1990 
26 May. 1991. Sid 34.  
27 Hylland Eriksen, Thomas. Historia myt och identitet. Sid 73. Värnamo. 1996. 
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Vandringssägner som varningssägner 

”Att berätta en liknelse kan vara ett bra sätt att tillrättavisa någon utan att göra det med ett 

direkt utpekande; det är ofta situationen som gör en berättelse till en liknelse.”28 

I många vandringssänger finns ett element av varning för olika sorters faror. Under 

medeltiden och lång tid framåt användes många moraliserande historier för att få folket att 

uppföra sig korrekt. Många präster använde sig av myter i så kallade predikoexempel i sina 

predikningar.29 Även föräldrar och andra vuxna använde flitigt olika skrämselväsen för att få 

barnen att lyda och uppföra sig väl.30 Kanske fyller dagens moderna myter samma funktion? 

Att skrämmas lite i uppfostrande syfte? Att varna för saker i vardagen eller att visa på 

okunskap inför främmande och exotiska företeelser. Joseph Campbell, professor i mytologi 

menar att myten har en pedagogisk funktion som vi bör förhålla oss till, där vi kan lära oss hur 

vi skall leva under olika omständigheter.31 

Ett exempel på myter som funnits med länge och som visar på hur de använts är t.ex. myten 

som florerade på 1950-talet då det var modernt med höga, sprayade håruppsättningar.  

Vissa använde diverse hjälpmedel för att få håret till rätt volym. I en myt använde 

en kvinna ett franskbröd för att få sin frisyr rätt. Hon fick så småningom en enorm 

huvudvärk. Det visade sig att brödet hade möglat och maskar hade trängt ner i 

huvudsvålen på henne. Denna myt går att jämföra med en medeltida berättelse där 

en adelsdam i Oxfordschire är så fåfäng att hennes frisyrbestyr tar så lång tid att 

hon alltid kommer försent till mässan. Djävulen griper då in och antar sig formen 

av en spindels gestalt och sätter sig i håret på henne. Den fåfänga kvinnan dör av 

skräck. Innehållet i berättelserna har förändrats men båda varnar för följderna av 

överdriven fåfänga, dock är skillnaden att den medeltida berättelsen användes i 

den kristna förkunnelsen medan den från 50-talet mer pekar på vikten av god 

hygien.32  

                                                 
28 Arvidsson. 2001. Sid. 112.  
29 Klintberg af. 1986.  Sid 57.  
30 Klintberg af, Bengt. Folkloristisk brevlåda. Sid.51. Norstedts Förlag AB, Stockholm 1991. 
31 Moyers, Campbell. 1990. Sid 67.  
32 Jag har här valt att referera, förkorta och med egna ord berätta de myter som är hämtade ur Klintbergs böcker. 
Även i fortsättningen kommer de myter som är referat att markeras genom indrag i texten. 
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De två ovanstående myterna är refererade ur Klintbergs samlingar och kan visa på hur myter 

varierar efter hur samhället förändrats.33 Det är inte längre det religiösa budskapet som är det 

viktiga eller den straffande utan enbart fåfängan som står för det vanärande.  

Det finns många sägner/myter som har till uppgift att föra vidare levnadsregler. Förr hade de 

ofta syftet att visa på lärdomar och levnadsregler, många gånger just med religiösa förtecken. 

Dessa kan man enligt Klintberg kalla för pedagogiska sägner. Då handlade det ofta om 

naturväsen eller troll som genom sägnerna uppmanade till sedesamt leverne. Nära de 

pedagogiska sägnerna ligger de som kan kallas varningssägner som ofta visar på följder av 

syndiga handlingar. Förr handlade de som sagt ofta om okristna gärningar och det var ofta 

djävulen som var den straffande.34 

Även idag finns dessa sägner kvar fast i moderniserad form. Ett exempel som även det är från 

50-talet berättar om en mamma som lämnar sitt barn ute på balkongen i en vagn. Barnet 

attackerades av fåglar som hackade ut dess ögon.35 Denna historia kan tyckas vara en ren 

skräckhistoria, eller en förvanskning av Hitchocks film fåglarna men det var en verklig myt 

som florerade på 50-talet och som många tog på allvar och därför inte vågade lämna sina barn 

utan tillsyn längre. 

Många moderna myter pekar just på det ”rätta” sättet att leva och agera och vilka 

konsekvenserna kan bli om man inte gör det. Man får inpräntat att man aldrig bör ta risker; är 

olyckan framme kan det gå som det gjorde i just den här eller den här sägnen. Ett exempel 

handlar om en ung dansk pappa som är på väg till butiken för att handla: 

Han har två barn, en femåring och en ettåring och medan han spänner fast 

femåringen i bilen ställer han det mindre barnet, fastspänt i en bilbarnstol, på 

taket. Han glömmer sedan barnet på taket och kör iväg. Efter ett tag hör han ett 

konstigt skrapande ljud från taket och då slår det honom vad han gjort. Han 

tvärbromsar och barnet far fram över bilen i en hastighet av 70 km i timmen. 

Bilbarnstolen landar på vägen och fortsätter framåt. Barnet klarade sig utan skador 

och påstås också ha skrattat väldigt under sin vådliga färd. Pappan fick däremot 

böta för vårdslös körning.36 

                                                 
33 Klintberg af. 1986. Sid 137. 
34 Klintberg af. 1972. Sid 62-63.  
35 Klintberg af. 1994. Sid 70.  
36 Ibid. Sid 76.  
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Andra vandringssägner ligger på gränsen mellan myt och rykte. Klintberg menar att 

skillnaden mellan en sägen/myt och ett rykte är att vandringssägnens berättelse har en fast 

intrig där personerna är utbytbara och sprids från person till person och från land till land. 

Ryktet däremot är ofta fokuserat på en person eller en produkt och framför ett påstående. 

Klintberg menar att gränsen mellan myt och rykte ibland kan vara svår att se, ett rykte kan 

dramatiseras i formen av en sägen och en sägen kan lätt få formen av ett rykte.37 Några  

exempel på historier som ligger på gränsen mellan myt och rykte är att det finns kräkmedel i 

systembolagets sprit, att man kan få grönt hår av vissa schampon och att om man lägger en 

tand i ett glas Coca-Cola så löses den upp av drycken och försvinner på några dagar. Coca-

Cola har varit utsatt för mängder av rykten som hängt med så länge att de idag kan räknas 

som myter. Allt ifrån att drycken kan lösa upp en tand, som nämns ovan, att det kan användas 

som rostborttagningsmedel, preventivmedel till historier där folk har hittat allt från döda möss 

till likdelar i sina läskburkar.38 Den första av dessa myter kring Coca-Cola och tanden kan 

man ju ganska klart se i vilket syfte det har uppkommit. All läsk med mycket socker i 

framkallar ju karies. Men att därifrån gå till att säga att den totalt fräter upp våra tänder är ett 

stort steg och dessutom inte alls sant. Vi dricker mer läsk än förr och kan det vara så att någon 

orolig förälder startat detta rykte för att få sina barn att sluta dricka läsken eller startade det 

bara som ett illvilligt rykte? I vilket fall som helst är det en myt som är vida spridd världen 

över och redan i början av 1970-talet spreds den på dagis.  

En annan aspekt på ryktes- och mytspridning kan ju faktiskt vara att skada en person eller ett 

företag. Att myter sprids om att vissa restauranger serverar råttkött är ju inte direkt något som 

främjar det utpekade näringsstället. Klintberg tar upp en sådan händelse som drabbade just 

Coca-cola där det i Egypten spreds historier kring att inälvor eller blod av svin var en av 

ingredienserna i drycken vilket strider mot religionen i landet. Detta fick till följd att 

försäljningen minskade tämligen markant under en tid.39 

Ett annat exempel på hur ett rykte kan omvandlas till en myt är den tidigare nämnda om att 

det finns kräkmedel i systembolagets sprit. Detta är ett rykte som många har hört och trott 

vara sant. Det verkar också vara ett av de mest utbredda och allmänt trodda ryktena i Sverige. 

I min intervju-undersökning om moderna myter är det just denna myt som i stor sett alla har 

                                                 
37 Klintberg af. 1994. Sid 11. 
38 Ibid. Sid 261. 
39 Ibid.. Sid 262. 
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hört och väldigt många har trott eller fortfarande tror är sant. På Systembolagets hemsida 

finns denna myt med under rubriken Sant och falskt om alkohol där man tar upp de tio 

vanligaste frågorna man får från folk. På grund av att så många undrar om detta är sant har 

man valt att via sin hemsida gå ut och dementera denna myt.40 Men det tycks som sagt inte 

hjälpa. Klintberg tar upp även denna myt och skriver att man i Systembolagets 

personaltidning Bouquet nr 5, 1993 redovisade en enkät där det visade sig att nästan var fjärde 

anställd på Systembolaget trodde att detta rykte var sant.41 Kan man då säga att det som 

startade som ett rykte om kräkmedel i Systembolagets sprit nu är en myt? Klintberg anser det 

och visst verkar det vara så. Men vilken funktion fyller den då? Klintberg menar att det inte är 

svårt att förstå varför så många tror att ryktet är sant. Det är en välkommen ursäkt för folk 

som har mått illa av att ha druckit för mycket. ’Kräkningarna berodde givetvis på 

kräkmedlet’. Men även Sveriges myndighetsstyrning av spriten kan vara en faktor till denna 

myt/rykte.  Vi vet helt enkelt inte om det skulle kunna vara så att myndigheterna, för vårt eget 

bästa, har beslutat att i hemlighet bekämpa akut alkoholförgiftning med detta påstådda 

kräkmedel. Det är i alla fall, menar Klintberg en tanke som tilltalar de som anser att 

myndigheterna fattar alltför många beslut vi aldrig får veta något om.42  

 

                                                 
40 www.systembolaget.se/svenska/fragor/xindex/santfalskt.htm 2004-01-17 
41 Klintberg af. 1994. Sid 254. 
42 Ibid. Sid 254. 
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Myter som speglar våra rädslor och dess konsekvenser 

”En privatperson i Stockholm säger sig ha hittat kvicksilver i en apelsin. Den inlämnades av 

hälsovårdsnämnden i Stockholm till livsmedelsverket. Vid undersökning på verket 

konstaterades att apelsinen, som var uppskuren, innehöll metalliskt kvicksilver. I skalet fanns 

ett färskt stickhål. Ärendet har överlämnats till polisen för utredning. (TT Uppsala)”  Detta 

stod att läsa i ett pressmedelande som sändes ut av Livsmedelsverket den 25 januari 1979. 

Dagarna efter fanns samma artikel i flera stora tidningar. Denna myt är lite speciell för det 

som stod i pressmedelandet ovan var nämligen sant. Sant men ändå en förvanskning av en 

myt. Berättelsen började nämligen som en myt då den valsade genom hela Europa som ett 

skräckrykte i form av just en myt. En liknande historia som den ovan inträffade i Holland ett 

år tidigare, också den historien var sann och spreds sig snabbt över stora delar av välden. De 

förgiftade apelsinerna var av märket Jaffa och runt om i Europa plockades dessa apelsiner 

bort från hyllorna. Syftet med de förgiftade apelsinerna var inte att skada konsumenterna utan 

att skada Israels ekonomi. Det som därefter hände var att alla de tidningsartiklar som följde på 

detta ”terroristhot” fungerade som instruktioner till Palestinasympatisörer runt om i Europa. 

En sann historia spreds alltså genom tidningarna och fick till slut formen av en myt som 

fungerade som en utlösare till fler sanna historier.43 Här kan man se en annan uppkomst av en 

myt. Det startar som en sann historia som sedan genom mytskapandets kedjereaktion kring 

den får s.k. copycats, dvs efterföljare, att återuppta den.  

En annan rädsla/fobi som ofta återfinns i de moderna myterna handlar om exotiska, och ofta, 

farliga djur från främmande länder. Och fortfarande kan man höra historier om dessa exotiska 

djur, oftast spindlar, skorpioner eller ormar som följt med i någon låda eller blomma vid en 

import från något exotiskt land. Myten om spindeln i Yuccapalmen är en vandringssägen som 

funnits länge och som vid mitten av 80-talet uppnådde en stor spridning i Sverige. Historien 

valsade runt i tidningar som även i vissa fall varnade folk som köpt just dessa växter för att 

det faktiskt kunde hysa en livsfarlig spindel i växtens stam eller i jorden. Yuccapalmen fick 

sitt genombrott som svensk prydnadsväxt på 70-talet och blev på kort tid väldigt populär. 

Växten innebar något nytt och exotiskt i våra svenska hem och gemene man hade inte så stor 

vetskap om hur Yuccapalmens stam såg ut, var den ihålig? Och kunde den kanske i så fall 

innehålla farliga exotiska djur? Trädgårdsmästare runt om i landet vittnade om att folk ringde 
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som tokiga för att få veta om det var sant.44 Flera år senare återkom myten om Yuccapalmen 

men dess objudna gäst var då en orm.45 

Denna myt speglar givetvis vår rädsla/fobi för dessa ormar och spindlar, men varför går 

varningarna ut i form av myter? En möjlighet kan vara att det är lättare att ta till sig ett 

budskap eller en varning man får i form av en berättelse som har strukturen av något som 

verkligen har hänt. 

En myt som florerade i början på 90-talet speglar en annan sorts rädsla. Den handlar om 

organstölder i fjärran länder. En handlar om en man som reste runt i Fjärran Östern: 

Vid ett besök i Bangkok begav sig mannen till en bar. Han beställde in en whisky 

och drack den och minns sedan inget mer förrän han vaknade upp i ett okänt rum 

bandagerad runt halva kroppen. Han skickades hem till Sverige där läkare kunde 

konstatera att han blivit av med sin ena njure.46 

Historierna gick alltså ut på att folk blivit drogade, bortförda och bestulna på något inre organ, 

oftast en njure. Denna myt var ett ofta förekommande samtalsämne i Tyskland i börja på 90-

talet där ett tjugotal olika versioner vandrade runt. Ibland var historien förlagd till Rumänien, 

Bulgarien eller Sydamerika. Myten fick sådant genomslag att vissa utlandsresenärer varnades 

på resebyrån för att bära med sig organgivarkort då detta skulle underlätta för de ligor som 

härjade.47 Även här varnas för något som kan sägas ligga utanför vår egen kontroll. Myten har 

formen av en varning att man skall vara försiktig vid resor till vissa länder. Men hur speglar 

dessa myter vårt samhälle? Vår rädsla över att tappa kontrollen eller rädsla inför det okända 

skulle kunna ligga till grund för dessa myter men även viss form av främlingsfientlighet. 

Klintberg menar att vissa av dagens moderna myter har många likheter med 1800-talets 

historier om de dåtida kolonisatörernas och missionärernas berättelser från Afrika där 

människor blev uppätna av kannibaler och som till stor del är grundlösa myter.48 

Flera gånger har man hört om organhandel där rika människor köper organ från fattiga. I ovan 

nämnda vandringssägen kan man se en omkastning av rollerna det är inte de fattiga som blir 

bestulna. Många av de tidiga myterna som handlar om främmande och exotiska länder visar 

                                                                                                                                                         
43 Klintberg af. 1986. Sid 155 ff.  
44 Ibid. Sid 203.  
45 Klintberg af, Bengt. 1994. Sid 56.  
46 Klintberg af. 1994. Sid 15. Brednich 1991 Die maus im Jumbo-Jet. 
47 Klintberg af. 1994. Sid 16.  
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på en rädsla för att råka ut för brott och andra hot mot vår trygghet.49 Ibland kan dessa myter 

till och med få politiska konsekvenser: När organstöldsmyterna florerade användes de av 

vissa som propaganda. Den USA-fientliga, kommunistiska pressen förde vidare ett rykte om 

att latinamerikanska barn såldes till USA, Västeuropa och Israel där behovet av 

transplantationsorgan var stort. En avhoppad Sovjetisk KGB agent skall till och med ha 

berättat att KGB aktivt deltog i denna ryktesspridning.50  

Väldigt många moderna myter handlar om det som upprör eller skrämmer folk just nu och får 

en stor spridning. Men sägnerna uppstår oftast innan kunskapen om det pågående fenomenet 

är så stor. Idag florerar t.ex. en hel del myter kring den 11:e september och det terrordåd som 

skedde. Myterna handlar oftast om folk som blivit varnade av okända män att befinna sig på 

de platser som attackerades. En myt som berättades av en vän till mig handlar om en man som 

besöker en flygplats den 11:e september 2001 och där hjälper en man som kommit vilse. Som 

tack för hjälpen säger mannen att han har ett råd till honom. Han varnar den hjälpsamma 

mannen att flyga med just de plan som senare den dagen kapas och orsakar den katastrof vi 

alla känner till. Myten verkar ha som funktion att på något sätt kunna se att det är mänskliga 

faktorer som ligger bakom allt det hemska och att det i allt elände ändå finns en gnutta hopp 

om mänskligheten. 

Det fanns på 80-talet många myter kring HIV som berättar om folk som blivit smittade på de 

mest bisarra sätt t.ex. genom myggstick, på offentliga toaletter eller av restaurangbestick. 

Okunskapen om sjukdomen gjorde att myterna kunde florera fritt då få människor visste hur 

HIV egentligen smittade.51  

En myt handlade om hur narkomaner renade sina sprutor genom att sticka dem i 

citroner i sin lokala affär. Citronsyran skulle förhindra smittorisken för diverse 

sjukdomar, men då det inte hjälpte mot HIV-smitta kunde denna sjukdom sedan 

smitta vidare genom de citroner man stuckit sin spruta i och oanade konsekvenser 

kunde uppkomma för den som sedan köpte och åt den infekterade citronen.52 

                                                                                                                                                         
48 Klintberg af. 1994. Sid 20. 
49 Ibid. Sid 18. 
50 Klintberg af. 1994. Sid 19. Peter Burger 1992, De wraak vande kangoeroe. 
51 Klintberg af. 1994. Sid 43. 
52 Ibid. Sid 45. 
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Här kan man klart se hur myterna speglar det i samhället som just för tillfället är det som 

skrämmer oss, och som till viss mån ligger utanför vår kontroll och där kunskapen är 

knapphändig. 

Klintberg menar att det finns en koppling mellan de myter som florerar och de fobier och 

rädslor människor lider av. Ett exempel är att många myter speglar ensamma kvinnors oro att 

t.ex. bli överfallna. ”Många ensamma kvinnor oroar sig för att en främmande man ska ligga 

gömd under deras säng och tittar därför tvångsmässigt under sängen innan de lägger sig.”53 En 

specifik myt handlar om en kvinna som ägde en hund. För att känna sig trygg brukade 

kvinnan sträcka ner sin hand till hunden som låg under sängen och låta den slicka på sin hand. 

Morgonen efter en sådan natt hittade hon sin hund död på golvet och med blod hade någon 

skrivit; Människor kan också slicka!54 

Joseph Campbell menar att man ofta kan se hur vandringssägnerna hänger samman med det 

som sker i våra liv och ger oss perspektiv på händelserna. Han pekar också på risken med att 

vi mister avsevärt mycket om vi förlorar myterna då inget direkt jämförbart finns som kan 

ersätta dem.55 Kan de moderna myterna då vara en, om än kanske mindre betydande, ersättare 

för det de äldre myterna hade att lära oss?  

                                                 
53 Klintberg af. 1994. Sid 102. 
54 Klintberg af. 1986. Sid 93. 
55 Moyers,. Campbell. 1990. Sid 24.  
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Ny teknik  

Många myter handlar om den teknik som vi omger oss av. Vi överöses nästan dagligen av ny 

teknik som skall kunna göra våra liv enklare, snabbare och bättre. Detta tycks vara en 

outsinlig källa för mytbildning. Det vi inte till fullo förstår skapar historier där den nya 

tekniken ofta står för något ganska farligt eller obegripligt. 

En myt som nedtecknades 1974 visar på hur ny teknik kan skapa myter som speglar 

okunskap, missuppfattningar eller ren dumhet. Myten handlar om ett ungt par som reste på 

bröllopsresa till Kanarieöarna och hade med sig en alldeles ny videokamera. 

När bröllopsnatten närmade sig kom paret på att de skulle föreviga den speciella 

natten. De riggade upp kameran framför sängen och den registrerade allt som 

försiggick. När paret återvänt till Sverige bestämde de sig för att titta på det 

inspelade materialet. De anslöt kameran till TV:n och började titta. Medan paret 

tittade på sin film utbröt stor förvirring i de omkringliggande lägenheterna då 

deras ordinarie sändningar hade brutits och de helt plötsligt fick ta del av ett 

älskande par, och liknade inte kvinnan i TV:n grannfrun! Förklaringen till att 

filmen hade gått ut till grannarnas TV-apparater var att paret glömt koppla ur 

centralantennen.56 

Vid den här tiden hade den explosionsartade utvecklingen av videobandspelarna och 

videokamerorna ännu inte kommit igång. Få hade tillgång till denna nya teknik och 

kunskaperna kring hur de fungerade var dåliga.  

Många vandringssägner kretsar kring just de missförstånd och den okunskap som ofta finns 

när något nytt dyker upp. Mikrovågsugnen är även den ett mytomspunnet föremål där folk har 

försökt torka sina husdjur i dem eller historier om människor som fått strålningsskador av ett 

för flitigt mikrovågsungsanvändande. Givetvis har även datorns intrång i vår vardag satt sina 

spår i mytens värld. Man kan bland annat höra om skärmar som på grund av statisk elektricitet 

drar till sig användarens smink och på skärmen kan man då se ett helt ansikte.57 

Vår tidigare okunskap gjorde det möjligt för sådana här myter att florera under en viss tid. 

Dessa myter försvinner av sig själva när kunskapen ökar men ändå finns de kvar som en slags 

                                                 
56 Klintberg af. 1986. Sid 192. 
57 Klintberg af. 1994.. Sid 238. 
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påminnelse över hur samhället ändras och hur vi tacklar de nyheter och nymodigheter som 

kontinuerligt dyker upp. Idag kan vi skratta åt dessa myter och använda oss av dem som 

lustiga historier. Men faktum kvarstår att folk ofta trodde på dem under den tid de var i svang. 

Det är en av anledningarna till att jag anser att vi kan utläsa mycket av vår samtidshistoria 

genom våra moderna myter. Då man förr trodde att troll och andra naturväsen kunde ställa till 

det för oss är det idag ofta tekniken som står för det oförståeliga. 
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Myter och etnicitet 

I boken Etnologi. Perspektiv och forskningsfält skriver Alf Arvidsson att ”…ur etnologisk, 

kulturanalytisk synvinkel är etnicitet inte något som finns inneboende i olika grupper, utan 

något som i vissa situationer skapas i ett möte mellan grupper och lyfts fram som skillnader. 

Det som upplevs som etniskt skiljande kan ha en lång historia eller vara helt nytillkommet, 

vara något som gruppen själv lyfter fram eller något som tillskrivs dem av andra.”58 

Möten mellan olika kulturer bearbetas i en mängd olika uttrycksformer. Vi finner dem i ett 

muntligt berättande där såväl självupplevda berättelser som utpräglade vandringssägner 

konkretiserar etniska möten.59 

Tematiken ring kulturalisering och konstruktion av det andra innebär att bedöma andra folks 

kulturer med sin egen kultur som måttstock.60 Men varför dyker då myter, som har varit några 

av de starkaste, upp som så klart visar på oförstånd om det mångkulturella? Redan 1973, dök 

den klassiska ’råttan i pizzan’ myten upp i Sverige och kanske kan man genom den söka 

svaret. 

En kvinna som besöker en pizzeria i Stockholm får något som fastnar i tänderna 

när hon ätit sin pizza. Hon får enorm tandvärk och åker till akuten där läkaren 

plockar bort föremålet. Han undersöker det under ett mikroskop och konstaterar 

att det är en råttand som suttit fast i kvinnans mun. Läkaren larmade 

hälsovårdsnämnden och vid en inspektion på pizzerian visade det sig att ett låst 

kylrum innehöll över femtio kylda och flådda råttor som använts till kött i 

pizzorna.61 

Bengt af Klintberg menar att den troligaste förklaringen till att den här myten spreds så 

enormt var att de utländska restaurangerna, däribland pizzeriorna, ökade stort i antal under 

slutet av 60-talet och början på 70-talet. Just pizzeriorna blev populära mötesplatser för 

ungdomar, först och främst i Stockholm, och Klintberg pekar på att det är just i den 

åldersgruppen som myten haft störst spridning. På andra ställen i Sverige, där pizzeriorna 

ännu inte slagit igenom med samma kraft, hade denna myt applicerats på olika 

                                                 
58 Arvidsson. 2001. Sid. 42. 
59 Ibid. Sid. 45. 
60 Norstedts Plus ordbok och uppslagsbok. 1997.  Språkdata och Norstedts Förlag AB. 1997. 
61 Klintberg af. 1986. Sid 66. 
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kinarestauranger vilket verkar visa på att råttmyten oftast knöts till den typ av ”exotisk” 

restaurang som dominerade i just den staden.62 

I USA, men faktiskt även i Sverige florerade ett tag en myt där en familj kommer hem och 

upptäcker att de haft inbrott. 

De märker även att deras hund, oftast en schäfer eller en dobermann, håller på att 

kvävas av något. När de tar hunden till veterinären hittas flera av tjuvens fingrar 

som fastnat i hundens mun/hals.  

När denna sägen vandrade runt i USA hamnade den flera gånger i tidningen. En jämförelse 

gjordes av författaren och folkloristen Jan Harold Brunvand mellan den muntliga sägnen och 

den som hamnat i tidningen upptäcktes en skillnad. Tidningarna nämnde aldrig något om 

tjuvens etniska tillhörighet, men i de muntliga versionerna var de funna fingrarna alltid svarta. 

Detta tycks ge uttryck för en rasistisk föreställning om att de är de svarta som står för 

kriminaliteten i USA.63 Myten tycks här återigen spegla det samhällsklimat den sprids inom. 

Kanske har även valet av hundras betydelse för mytens utveckling. Dobermannen och 

schäfern anses ju av ganska många som ”farliga” hundar. 

En annan sägen berättar om ett schweiziskt par på semester i Hongkong där de med sin lilla 

pudel besöker en lokal restaurang. 

De försöker förklara för servitören att även hunden skall äta av restaurangens mat 

genom att göra ätgester. Servitören tar med hunden ut i köket och det schweiziska 

paret tror att hunden skall bli utfordrad i köket. När servitören kommer tillbaka till 

parets bord upptäcker de till sin förskräckelse att deras uppmaning har misstolkats 

och att det är hunden som har blivit tillagad som huvudrätt. 

Detta är en typiskt skröna som absolut inte hänt i verkligheten. Hundar är t.ex. inte tillåtna i 

Hongkong utan minst sex månaders karantän.64 Men att den har uppstått är kanske inte så 

märkligt. Olika matvanor finns över hela världen och att man i en del asiatiska länder äter 

hundar är något som de flesta känner till och många i västvärlden förfasar sig över. Det vi inte 

förstår och ser som exotiskt och lite otäckt är en utmärkt grogrund för en vandringssägen. Och 

i myten ovan har det berörda landets vardagsmat förvandlats till en etnisk symbol i 

                                                 
62 Klintberg af. 1986. Sid 66. 
63 Ibid. Sid 151-152.  
64 Ibid.. Sid 167.  
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konfrontationen med de besökandes invanda kulturmönster. Även i dessa myter som har en 

etnisk vinkel speglas våra rädslor inför det okända och ibland skrämmande. 

Ehn och Löfgren skriver i boken Kulturanalyser att det främlingsskap vi själva upplever då vi 

möter andra kulturella system kan jämföras med att försöka orientera sig när varken karta 

eller kompass stämmer.65 Vidare skriver de att man ofta tolkar vad som är rätt eller fel som 

motpoler till varandra. Den egna livsstilen ses ofta som den rätta polen där allt annat stämplas 

som en negativ motpol. Om en grupp ofta utsätts för budskapet att den livsstil de har inte är 

den rätta sker ofta ett mer eller mindre medvetet försök att ladda om dessa poler så att man 

själv hamnar vid den positiva polen. ”Vi speglar oss i de andras annorlundahet – de blir allt 

som vi inte är.”66 Även Arvidsson tar upp detta i sin bok Etnologi. Perspektiv och 

forskningsfält där han talar om symbolisk omkastning som narrativ strategi där det egna sättet 

att leva påtalas som det rätta genom att berätta om hur andra beter sig felaktigt.67 Myten nedan 

kan kanske ses som en omladdning av polerna då denna myt speglar just omvända roller. 

Myten handlar om en svensk familj i Karlstad som lärt känna en flyktingfamilj från Iran. 

Den svenska familjen hade flera gånger försökt bjuda över sina nya vänner på 

middag men fått nobben gång på gång. Det visade sig senare att den iranska 

familjen var rädda att de skulle bli bjudna på hundkött. De hade nämligen sett att 

den svenska familjen ofta inhandlade hundmat i affären och eftersom det var en 

hund på burkarna trodde de att de innehöll konserverat hundkött.68  

Denna myt kan förklaras med det Ehn och Löfgren skriver om att det är vanligt i ett land som 

Sverige där enighet och homogenitet har en så stark tradition att den egna 

föreställningsvärlden inte uppfattas och det egna sättet representerar normaliteten och det 

sunda förnuftet. Annorlunda kultur med märkliga vanor, ritualer och föreställningar finns 

alltid hos ’dom andra’.69 Även Hylland Eriksen tar upp detta och menar att identifikation kan 

ske både i de relationer och de situationer vi rör oss i,  d.v.s. i kontrast till den ’Andre’ och i 

form av vår kollektiva tillhörighetskänsla och som kan skifta i olika situationer.70 

                                                 
65 Ehn Billy, Löfgren Orvar. Kulturanalyser. Sid 47. Gleerups Utbildning AB. Daleke Grafiska AB, Malmö, 
2002. 
66 Ibid. Sid 54+65.  
67 Arvidsson. 2001. Sid. 112.  
68 Klintberg af. 1994.. Sid 203.  
69 Ehn, Löfgren. 2002. Sid 51.  
70 Hylland Eriksen,. 1996. Sid 53.  
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I historien ovan med den svenska familjen är perspektivet omvänt och visar på hur svenskars 

”normala” beteende kan misstolkas. Denna myt kan kanske tolkas som ett försök att vända på 

de ovan nämnda polerna men även här visas stereotypa uppfattningar om invandrarnas 

okunskap. Men myten speglar väl lika gärna vår ignorans då vi ofta är precis lika okunniga 

om andra? Att man vänt på perspektivet tycks inte hjälpa. Invandrarfamiljen är fortfarande 

den mindre vetande och speglar detta i så fall en gängse fördom i vårt samhälle? 

De flesta sägner om invandrare speglar de stereotypa vanföreställningar som finns om andras 

kulturer och levnadssätt. Myterna kan gälla invandrares sedvänjor i form av mat, inredning, 

språkbruk m.m. Exempelvis tjänsteflickan som inte har någon tidigare vana vid västerländska 

hushållsapparater och en het sommardag stoppar det varma barnet i kylskåpet. 

Vandringssägner kan också beskriva språkliga missförstånd i en liknande myt: After you have 

given the baby milk, please put it in the icebox.71 Missförstånden som konstruerar den andre 

som så ”obildad” att denne till och med kan utföra handlingar långt bortom sunt förnuft. 

Kanske är det så att i myternas form kan det förbjudna sägas.  

Vi kan alltså se att de moderna myterna ofta speglar majoritetens misstro mot avvikande 

sociala och etniska grupper. Ehn och Löfgren menar att många nationella stereotyper används 

för att fastslå vissa föreställningar om vad som är normalt. Genom detta förkastar man även 

det som då inte passar in.72 De moderna myterna speglar ofta majoritetens misstro mot 

avvikande sociala och etniska grupper och alltså därigenom reproducerar en ”skev” bild av 

normalitet. 

 

                                                 
71 Klintberg af. 1996. Sid 74.  
72 Ehn, Löfgren. 2002. Sid 91.  
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Önskedrömmar 

När man läser och hör de moderna myter som är och har varit i omlopp verkar det som om en 

hel del myter bygger på människors önskedrömmar. Helt enkelt att man bygger historier kring 

hur man vill att det skall vara eller hur man vill att det skall gå. En myt som står att finna i 

Klintbergs bok Den stulna njuren är ett bra exempel på detta. Myten dokumenterades i 

Härnösand 1991 men en artikel i Nya Norrland 1987 visar på att ryktet fanns redan tidigare.  

Tiden efter Tjernobylolyckan gick det många rykten här i bygden. Jag hade 

flera kamrater som är väldigt roade av jakt, och dom var ju oerhört 

deprimerande över de höga halter av cesium som uppmättes i älgköttet. Och 

då var det någon kompis till en av mina kamrater som fick den lysande idén 

att ta upp kött ur frysen, alltså kött från året före olyckan, och tina det och 

skicka in det. Och då visade det sig att det var ju precis samma värden på 

det köttet som på de älgar som skjutits efter Tjernobyl. Så att det var ju 

ingen fara då att fortsätta att jaga. Det hörde jag av flera personer från 

olika områden.73 

Ett önsketänkande som måste varit nog så välkomnat för älgjägarna i norra Sverige. Historien 

var dock inte sann. De prover på älgkött som skjutits före Tjernobyl-olyckan visade nästan 

inga cesiumhalter alls medan proverna efter olyckan visade på höga halter. Berättelsen var 

helt enkelt ett uttryck för älgjägarnas önsketänkande.74 Men vad är det som gör att ett fåtal 

personers önsketänkande går så långt att det blir en myt. Är syftet med denna myt själva viljan 

att tro? Eller kan det vara ett uttryck för… ’gräset är alltid grönare…’ som Rollo May tar upp 

då han skriver om att vissa myter tycks se möjligheter, nya gränser och en ny tillvaro som kan 

finnas inom räckhåll. 75 Visserligen refererar May till att detta skulle vara en typisk 

amerikansk bild men varför skulle detta även inte vara applicerbart på många andra? 

Thurén tar upp önskedrömmar i form Askungemyter. Myter om trashanken som startar med 

två tomma händer och uppnår framgång eller om den fattiga och föraktade som uppnår 

                                                 
73 Klintberg af. 1994. Sid 236.  
74 Ibid. Sid 236-237.  
75 May. 1991. Sid 133.  
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rikedom och makt. Han menar att idag visas många av dessa Askungemyter upp i massmedia 

i form av artister, företagare eller idrottsstjärnor som arbetar sig uppåt i karriären.76 

 Hjältens roll i de moderna myterna 

I många både gamla sägner och moderna myter finns det en hjälte. Idag är det ofta en 

vardagsperson eller en professionell person vars avslöjande eller aktiva handling ofta står för 

upplösningen i myten.  

Klintberg menar att ”vetenskapsmannen”, dvs. någon med en professionell kunskapsroll, ofta 

får stå som hjälte och avslöjare i dagens myter, exempelvis läkaren som i Råttan i pizzan 

myten är den som står med svaret, då vetenskapen idag representerar den högsta auktoriteten 

och dennes uttalanden ofta accepteras relativt reservationslöst. Han gör en jämförelse med 

prästens roll i det gamla bondesamhället i de äldre sägnerna. Det dessa personer säger och står 

för representerar ’sanning’.77 

En tidigt spridd modern myt handlar om den tyska ockupationen av Norge och där tyskarna en 

gång beordrade en norsk bussförare att köra en buss full av tyska soldater som skulle 

genomföra en rensningsaktion mot norska motståndsmän. 

Vägen kantades av branta stup och bussföraren styrde med vilje rätt ut för ett av 

dessa stup. Han offrade sitt eget liv för den norska motståndsrörelsen. Det sägs att 

en minnessten har rests till minne av chauffören vid platsen för hans hjältemodiga 

handling. 

Samma myt men med vissa modifikationer presenterades i flera svenska dagstidningar under 

samma tid och ingen ifrågasatte vad som var sant eller inte. Dock har efterforskningar visat att 

inget bussbolag blev av med någon buss under den här tiden. Ingen minnessten och inga 

gravstenar finns som kan verifiera berättelsen. Däremot har många vittnat om vilken 

psykologisk effekt myten skapade och hur den kunde stärka motståndsandan. Denna myt har 

även tidigare förekommit; då gällde det ett tidigare krig mellan svenskar och norrmän där en 

norsk vägvisare leder den svenska hären ut för ett stup.78  

                                                 
76 Thurén. 1995.  Sid 121-122.  
77 Klintberg af. 1986. Sid 115.  
78 Ibid. Sid 121.  
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Många myter har tillkommit i krigssituationer eller i samband med andra stora omvälvande 

händelser och handlar inte sällan om synska personer som förutspått krigets början, slut och 

ibland även krigets framfart. Ofta är de synska personerna antingen små barn eller gamla 

människor som själva dör en slags martyrdöd. Ett slags offer för resten av samhället.  

En historia utspelar sig året innan första världskriget och handlar om en liten 

flicka som i en skoluppsats förutspår krigets början och att kriget skulle ta slut sex 

veckor efter hennes egen död.79 

Denna myt florerade under kriget och funktionen dessa myter fyller är inte så svår att räkna 

ut; man vill under en krigstid tro på den förestående freden och på ett slut på den situation 

man lever i. Mytens roll kan även tänkas vara att stärka sammanhållningen inom vissa 

grupper. Rollo May menar i sin bok Ropet efter myten att hjältarna är nödvändiga i ett 

samhälle för att individerna ska ha en möjlighet att finna sina egna ideal och sitt eget mod att 

agera. Han menar även att vi alltid hungrar efter hjältar som kan verka som förebilder, visa på 

de rätta handlingarna och upprätthålla moralen i samhället.80 Kan det vara så att då vi idag 

inte längre berättar hjältesagor i samma utsträckning som förr att vi i stället skapar dessa 

myter kring hjältar och hjältemodiga dåd? 

May menar att då vi idag inte längre har något nära förhållande till de gamla myter som fanns 

förr och som uppmanade folk att leva på ett visst sätt är vi idag mer förvirrade, saknar ofta 

moraliska ideal och fruktar framtiden mer. Han anser även att myterna kan fylla den 

funktionen att genom dem ”…kan var och en av oss vara en hjälte eller hjältinna, förbrytare 

eller skurk eller åskådare eller någon annan gestalt i dramat, och de känslor vi erfar svarar mot 

dessa roller.” 81  

 

                                                 
79 Klintberg af. 1986. Sid 128.  
80 May. 1991. Sid 57.  
81 Ibid. Sid 26+37 
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Samhällets moraliska normer genom myter? 

Många moderna myter/sägner handlar om hämnd i olika former. Exempelvis ljuv hämnd där 

den straffas som gjort fel eller ibland tas även parti för den som felar. Klintberg menar att de 

myter som tar upp ämnet hämnd ofta speglar de gällande moraliska normerna i samhället.82 

Kan man då utläsa vilka moraliska normer som gäller i samhället genom att studera vilka 

myter som florerar? Hylland Eriksen menar att myterna bidrar till att definiera en mer 

övergripande moralisk struktur.83 Campbell talar om att det inte går att definiera någon 

enhetlig moral.84 Och Klintberg menar att man genom att studera myterna nästan alltid kan se 

vilka normer som rådde i samhället just då. 85 Kanske kan dessa myter som tar upp ämnet 

moral bringa lite klarhet i detta? 

En myt Klintberg tar upp i Råttan i Pizzan handlar om en betongbilsförare i norska Bergen.  

Betongbilsföraren kör en dag på arbetstid förbi sitt eget hus och ser att hans bästa 

väns bil, en cabriolet, står parkerad utanför. Han går in och finner hustrun och 

vännen i sängen. Utan att de sett honom smiter han ut igen och fyller vännens bil 

med betong. 

Denna myt publicerades som en kort notis den 6 mars 1973 i Bergens Arbeiderblad. Dagen 

efter fanns den i form av en längre artikel i Oslotidningen Dagbladet där den drygats ut med 

fler detaljer, t.ex. den bedragna mannens ålder, att vännens bil var en folkvagn, hur mycket 

bilen vägde efter betongdumpningen och att det krävdes två bärgningsbilar för att få bilen 

bortforslad. Ytterligare en dag senare, 8 mars 1973, nådde myten Sverige och publicerades i 

Expressen och innan veckan var slut hade historien nått ända till Daily Naiton i Nairobi. 

Utländska pressbyråer sökte i Bergen efter foton på den nu berömda betongfyllda bilen, men 

givetvis fanns det inga foton eftersom ’Betongbilen’ var en myt som redan vandrat runt i 

USA. Redan på 1920-talet fanns det en version av myten där den äkta mannen kör en sopbil 

och tömmer sin last i älskarens bil.86 

                                                 
82 Klintberg af. 1986. Sid 22.  
83 Hylland Eriksen. 1996. Sid 22.  
84 Moyers, Campbell. 1990. Sid 33.  
85 Klintberg af. 1994.. Sid 185.  
86 Klintberg af. 1986. Sid 25.  
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Det intressanta med myten om ’Betongbilen’ är att sympatierna för de inblandade har skiftat i 

takt med tiden och i takt med att myten färdas från land till land. Den här sägnen kan verka 

rolig men Klintberg menar att den även pekar på det förbjudna i otrohet. Något som 

förändrats något under åren då sexualmoralen mjukats upp något. Detta kan enligt Klintberg 

vara en av orsakerna till att nya versioner av just denna myt tillkommit under så många år. I 

några av de nya versionerna ligger sympatierna inte längre hos den äkta mannen utan det är 

istället han som blir till åtlöje. Ett exempel är hämtat från England där mannen finner sin fru i 

armarna på sin bästa vän. 

Han dumpar betongen i den öppna cabriolet som står utanför i tron att det är 

vännens bil. Strax därpå kommer vännen ut ur huset och hoppar upp på en cykel 

och cyklar därifrån. Dumpningen har alltså skett i någon oskyldigs bil.87 

I USA är den vanligaste versionen liknande; 

mannen dumpar betong i en sprillans ny Cadillac utanför huset då han sett en 

okänd man genom fönstret till sitt hus. När han senare återvänder hem finner han 

hustrun gråtande och hon berättar att hon i smyg sparat pengar för att kunna 

överraska mannen med en ny Cadillac. Mannen som han sett genom fönstret var 

bilhandlaren.88 

I den här versionen leder den äkta mannens ogrundade svartsjuka till att han helt förlorar 

åhörarnas sympatier. De tycker inte synd om honom utan reagerar med moralisk 

tillfredsställelse när han straffar sig själv.89 Alltså olika tider olika slut – olika länder olika 

sympatier. Detta kan alltså visa på hur moralen har förändrats genom tidens gång och speglar 

vårt samhälles ”moralfall” genom dessa ganska lustiga myter. Rollo May talar som sagts 

tidigare i sin bok Ropet efter myten mycket kring faran med att förlora våra myter och menar 

att vår tids utarmning av moraliska värden kan ligga i just förlusten av de sedeslärande 

myterna.90  

Även våldsverkarna i de moderna myterna skiftar i takt med tiden. Ett exempel på det är 

myten om ’De avslitna fingrarna’. Grunden till myten är att en kvinna som är ute och kör bil 

och blir antastad av någon som slår mot bilen med en kedja. 

                                                 
87 Klintberg af. 1986. Sid 26. 
88 Ibid 
89 Ibid 
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Kvinnan kör snabbt därifrån och då hon kommer hem finner hon att kedjan fastnat 

någonstans på bilen, oftast takräcket, och i ena änden på kedjan hänger förövarens 

avslitna fingrar.91 

Genom tiden har myten förändrats främst genom att våldsverkarna har bytt skepnad. I 

Blekinge Läns Tidning 23 mars 1973 kunde man läsa: ”Raggare körde efter kvinnlig 

blekingebilist och kastade en kätting som fastnade i takräcket. Kuslig upptäckt efter bilfärd: 

på taket låg tre avslitna fingrar.”92 I 1980-talets början var det istället skinheadsen som var de 

våldsverkare man skrev om i tidningarna t.ex. i Ljusdals-Posten  där rubriken var: ’En 

makaber upptäckt: Fyra fingrar satt fast i hans bil’. Det är i stor sett exakt samma historia fast 

med olika ”olycksdrabbade” ligister. Ljusdals-Posten skriver visserligen att det inträffade inte 

gått att få bekräftad men att uppgifter från flera håll entydigt pekar på att händelsen verkligen 

ägt rum. Dessutom avlutas artikeln med ett försök att höja trovärdigheten i texten genom att 

skriva ”Bilisten uppges ha kontaktat berörda sjukhus på orten och fått händelsen bekräftad. 

Av bl.a. sekretesskäl har några sådana uppgifter inte kunnat lämnas till LjP.”93 Just historien 

om de avslitna fingrarna har dokumenterats i ett flertal länder i Västeuropa och Nordamerika. 

Där våldsverkarna har varit allt ifrån raggare, motorcykelgäng, ungdomsgäng till 

psykopatiska liftare. Sägnen har tryckts i otaliga tidningar under flera årtionden. Klintberg 

menar att historien kan härstamma ändå från 1579, i den franska samlingen ’La nouvelle 

fabrique des excellents traits de véité’:  

En man, ridande på en skogsväg, blir överfallen av en rövare som skall råna 

honom. Han hugger av rövarens hand som håller fast hästens betsel. När han 

kommer hem finner ryttarens hustru till sin förfäran den avhuggna handen.94 

En äldre myt på temat hämnd visar även på vår förnöjelse i att få en direkt hämnd. Myten 

handlar om en husmor som under en grisslakt tappar upp grisblodet i en vinflaska för att 

senare använda till blodkorv. Någon ser flaskan och tror att innehållet är vin och norpar den.95 

Här kan vi genom berättelsen tillfredsställa vårt hämndbegär genom att tänka oss in i tjuvens 

fasa när han försöker dricka grisblodet han tror är vin. 

                                                                                                                                                         
90 May. 1991. Sid 63.  
91 Klintberg af. 1986. Sid 45-48. 
92 Ibid 
93 Ljusdals-Posten. En makaber upptäckt: Fyra fingrar satt fast i hans bil. 1982-11-18. 
94 Klintberg af. 1986. Sid 45-48.  
95 Klintberg af. 1994. Sid 173.  
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Klintberg menar att man kan dela upp myterna om just tjuvar i två kategorier. Dels de myter 

där aggression och hämnd utövas mot tjuvarna och dels de myter där man kan ana en 

beundran för de tjuvar som lyckas med sina falsarier, ofta genom sinnrika planer.96 Och det är 

kanske så det är. Visst vill vi oftast att de som gör andra illa skall straffas men lika väl hyser 

många en, om än ibland motvillig, beundran för vissa lagöverträdelser där en väl genomförd 

plan haft framgång. Många var de som beundrade de som genomförde det stora tågrånet i 

England. Temat med brottslingen som hjälte är för övrigt ett vanligt tema i  moderna 

mediegestatlingar, framför allt i film. 

Många myter tycks även spridas via tidningar. Men vad har då tidningarna för roll i 

mytspridandet? Genom åren har mängder av vandringssägner som till exempel den om 

’Betongbilen’ florerat i tidningarna. Problemet är att man inte alltid kan avgöra vad som är 

myt och vad som är sanning. Att det står i våra tidningar leder till att många till fullo 

accepterar det de läser som sanning. Ett högst aktuellt exempel på en vandringsmyt som gått i 

tryck som en sanning är från den 15 mars 2003. I Dagens Nyheter gick det att läsa en historia 

om hur tre kenyanska män i Mombasa olyckligt omkom då de försökte få upp en mobiltelefon 

ur en latrin. 

En kvinna hade tappat sin mobiltelefon i ett latrinhål vid ett besök i slumområdet 

Kisumu Ndogo och erbjöd motsvarande 100 kronor till den som kunde återföra 

telefonen till henne. Flera personer nappade på erbjudandet och en efter en 

klättrade ner i det 12 meter djupa hålet. En man dog av de giftiga gaserna, männen 

som skulle rädda den första halkade ner i latrinen och drunknade. 

DN:s läsare reagerade över denna historia och påpekade att det var en myt. Det fick till följd 

att en artikel med rubriken ”Läsarna håller koll på DN:s källkritik” publicerades några dagar 

senare. Och mycket talar för att detta är en vandringssägen; historien har enligt författaren till 

ovan nämnda artikel, förekommit flera gånger innan med vissa modifikationer. 

Mobiltelefonen har i tidigare versioner varit en kyckling och latrinen en brunn. Men med 

samma utgång, de som skall rädda det förlorade föremålet/djuret har själva fallit i och 

omkommit. Även Aftonbladet har haft en liknande notis där nästan en hel familj omkom då 

de skulle rädda en kyckling som fallit ner i en brunn. Här fanns även den karakteristiska lilla 

                                                 
96 Klintberg af. 1986. Sid 147.  



Anna Sölvberg, KSM 00  04-06-15 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping 
 
 
 

    36

knorren med som är ofta förekommande i vandringssägnerna; då familjen senare fiskades upp 

ur brunnen var alla döda utom den kyckling de från början skulle rädda.97 

 

                                                 
97 Öhrström Lilian. Läsarna håller koll på DN:s källkontroll. Dagens Nyheter. 2003-03-20. 
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Ungdomars förhållningssätt till moderna myter 

För att studera ungdomarnas förhållningssätt till de moderna myterna och för att pröva 

Klintbergs teori om att många moderna myter sprids av just ungdomar har tre gruppintervjuer 

genomförts på olika fritidsgårdar i Norrköping (se även sid 62). Lika många pojkar som 

flickor har intervjuats för att åstadkomma en jämn könsfördelning. Intervjuerna ägde rum på 

respektive fritidsgård i relativt avskilda rum och inleddes med några frågor om de visste vad 

moderna myter var för något och övergick sedan i samtal kring ämnet blandat med vissa 

frågor som hållpunkter. Ungdomarna ställde upp frivilligt utan att direkt veta vad intervjuerna 

skulle handla om, detta för att inte avskräcka de som eventuellt inte trodde att de skulle ha 

något att tillföra. De fick några myter upplästa från Klintbergs böcker för att kunna samtala 

kring vilket även ledde till att de själva berättade myter de kände till. Att få ungdomar att 

ställa upp var inget problem, dilemmat kan dock vara att de ungdomar som är blyga eller 

tillbakadragna inte får göra sin röst hörd. Detta var även något man fick vara uppmärksam på 

under intervjuerna, att försöka se till att alla fick samma chans att komma till tals. 

 

Vid intervjuerna står det klart att bara några få vet eller kan förklara vad en modern myt är, 

vilket kan tyda på att begreppet inte används bland ungdomar. Kopplingar till gudasagor, 

roliga historier, berättelser, lögner och till och med kedjebrev kommer upp som förklaringar 

på vad moderna myter skulle kunna vara för något. Även då en förklaring gjorts att moderna 

myter är berättelser som vandrar runt har många svårt att förstå vad det är. Vissa vet vad det 

är och kan berätta myter de hört och även fört vidare men de tycks inte vara i majoritet. Dock 

när samtalet kommit igång ordentligt och de får höra fler myter visar det sig att de flesta har 

hört en hel del, de har bara inte identifierat dem som myter. Det fanns några ungdomar som 

redan på förhand visste vad moderna myter var för något och hur myterna är uppbyggda. En 

pojke uttryckte sig så här: - Men alltså, en myt är alltid; min kusins förra pojkväns flickvän 

eller nåt sånt där. Nåt skumt skitlångt bort, som ingen ändå vet vem det är.98 

 

 

                                                 
98 Intervju 3. Frinavet. 2004-02-12 
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Är spökhistorier myter? 

Många förväxlar begreppet moderna myter med spökhistorier. Men är det verkligen fel? Vissa 

av berättelserna är historier som många har hört oberoende av varandra och som de även för 

vidare. Historier om till exempel galna mördare som smyger runt i skogen eller levande 

begravda som går igen.99 Flera av ungdomarna hävdar att de, då de var yngre, faktiskt trodde 

på de här berättelserna och då inte placerade dem i facket för spökhistorier. Många av de här 

historierna verkar har spridit sig på olika kollon och läger där utedasset tycks vara en 

gemensam nämnare. Det berättas flera liknande historier om mördade människor som skulle 

blivit begravda under dasset. Detta ledde till att många undvek att besöka dasset efter 

mörkrets inbrott och flera talar fortfarande om en viss dasskräck.100 

En historia som flera av ungdomarna hade hört är lokal och utspelar sig i Strömsparken i 

centrala Norrköping ”förr i tiden”. En kvinna som brukade rida i parken ramlade en dag av 

hästen och föll ner i Strömmen och drunknade. Vissa nätter vid tolvslaget ska man kunna se 

henne rida förbi i parken som en grön skepnad. Någon av ungdomarna har hört den här 

historien från en guide som själv påstår sig ha sett henne men de flesta har hört den berättas 

av kamrater.101 

En annan historia handlar om Oscarsskolan i centrala Norrköping där en elev som tagit sitt liv 

genom att hoppa från ett tak går igen. Några kvällar i varje månad kan man klockan åtta höra 

någon som går ut och med ett skrik hoppar ut från just det taket. Denna berättelse har tydligen 

vandrat från klass till klass i år efter år och rejält skrämt upp många av ungdomarna. Vid just 

detta intervjutillfälle satt en fritidsledare med och lyssnade och kunde inte låta bli att själv 

kommentera när denna historia dök upp. Han hade själv gått på just Oscarsskolan och under 

hans skoltid hade en elev begått självmord och menade att den historia som nu berättas 

uppkom redan då. Trots att ungdomarna är skeptiska till själva spökdelen av historien berättas 

den vidare på samma sätt som andra myter. 

En flicka berättar under intervjun en historia om en kvinna som drunknat i ett badkar, och då 

ingen saknat henne låg hon där så länge att likmaskar krupit upp i avloppen. Efter att ha 

berättat den historien menar hon att samma sak hänt i just det hus hon nu bor i och att hennes 

                                                 
99 Intervju 2. Djäkneparks fritidsgård. 2004-02-11. 
100 Ibid 
101 Intervju 2 
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största fasa är att likmaskar skall krypa upp i hennes badkar. Att det inte är en myt är hon 

övertygad om då hennes pappa har berättat historien. Även en av de andra ungdomarna har 

hört historien och säger att polisen har pratat om det, och då måste det ju vara sant!102 

 

Råttan i pizzan 

Efter att ha berättat myten om Råttan i pizzan för ungdomarna är det många som känner igen 

den och den verkar fortfarande vara den mest kända och även mest spridda myten. Många av 

de intervjuade ungdomarna kände inte bara igen berättelsen utan hade även egna att berätta 

om restauranger i deras närhet där det i vissa fall gäller råttkött och i andra fall att 

pizzabagaren spottar i pizzan innan den serveras.103 Men att det skulle vara en myt var långt 

ifrån alla medvetna om. För dom var det en sanning eller möjligen ett rykte de hört och 

faktiskt trodde var sant. Och det verkar vara just här som problematiken ligger i att undersöka 

de moderna myterna bland ungdomar. Dels har de flesta svårt att identifiera exakt vad en myt 

är men främst att identifiera vilka berättelser som är myter eller sanna historier. På frågan om 

de trodde att de som berättar de här historierna själva tror att det är sanningar svarar de flesta 

att de tror det.104 Detta tycktes ge flera av ungdomarna en tankeställare om hur många myter 

man eventuellt kan ha hört utan att vara medveten om att det är just myter. Mängder av frågor 

dyker upp: Är det verkligen krossade myror i godissorten ferraribilar? Använder man löss i 

läppstift?105 Visserligen ligger dessa frågor utanför de moderna myternas område men 

frågorna haglar om saker de har hört som de varit skeptiska till men inte kunnat identifiera 

som varken lögner eller sanningar. En pojke tar upp att myter nog uppkommer inom alla 

områden och speciellt när det gäller nya saker som man är lite osäker på.106 En flicka drar 

paralleller mellan hjältedåd och myter; - När folk kommer ihåg det efteråt. Det blir en myt 

va?107 

 

                                                 
102 Intervju 2.  
103 Intervju 1 och 3. Strömsvillan 2004-02-10 och Frinavet 2004-02-12.  
104 Ibid 
105 Intervju 3.  
106 Ibid. 
107 Intervju 2.  
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Va! Är det inte sant? 

Förutom råttan i pizzan myten är det två etablerade myter som fortfarande är i svang bland 

ungdomarna i dag; kräkmedel i systembolagets sprit och att en tand i ett glas coca-cola löser 

upp sig över natten. De allra flesta har tagit dessa två myter som otvetydiga sanningar. Gång 

på gång upprepar de att det är sant.108 Det har för många varit ett faktum de har hört från så 

många vid så många tillfällen att de inte kan se det som en myt. Även när man visar fakta på 

att det är en myt, genom exempel från Klintbergs böcker, förblir en del skeptiska. Men när de 

börjar tänka efter så inser de att även de har ”gått på” en väldigt vanligt myt. Som tidigare 

tagits upp i uppsatsen så ligger ibland myter och rykten väldigt nära varandra och just coca-

cola tycks vara en produkt som många berättelser kretsar kring. Ungdomarna berättade 

historier om att många alltid torkar av sina flaskor innan de dricker för att undvika det 

cancerframkallande ämne som sitter under kapsylen och att det förr i tiden fanns kokain i 

drycken för att göra folk beroende av den.109 

 

Det är sant! Det har jag sett på TV 

 Många berättelser som vandrar runt bland ungdomarna idag verkar vara hämtade från filmer 

och TV. Myterna tycks helt plötsligt få en annan sanningsgrad då de dykt upp i en film eller i 

ett TV-program. Då myten om boaormen som dyker upp i en mans toalett kommer på tal är 

det flera ungdomar som reagerar kraftigt mot att det skulle vara en myt då de har sett det på 

TV och därmed förkastar de idén om att det skulle kunna vara något annat än sanning.110 

Många av ungdomarna förväxlar myter med skrock och med saker de sett på tv eller i filmer. 

Då intervjuerna gjordes dagarna innan fredagen den 13:e februari är det ett ämne som dyker 

upp. Frågor om just det datumet blir till en diskussion där flera kan berätta händelser som 

utspelat sig just fredagen den 13:e och som de inte anser vara varken skrock eller myter utan 

sanna historier. Mycket kretsar kring filmfiguren Jason som blev känd genom fredag den 13:e 

filmerna men även kring att inte våga bada på grund av filmerna om Hajen.111 

                                                 
108 Intervju 3.  
109 Intervju 2. 
110 Intervju 2+3. 
111 Intervju 2. 
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Även ren skrock som att inte gå under stegar eller att en krossad spegel skulle betyda sju års 

olycka kommer upp under samtalen med ungdomarna och även om de verkar veta att det inte 

går under kategorin moderna myter är det flera som för skrock på tal vid ett flertal tillfällen. 

Till och med aprilskämt smyger sig in i diskussionen då en pojke jämför myter med 

exempelvis skämtet om att om man trädde en nylonstrumpa över TV-skärmen, så blev det 

färg TV.112 

Och visst kan man förstå att många myter uppkommer kring saker som visats på TV eller 

förekommit i filmer men ibland kan även TV-programmen motbevisa myternas sanningshalt. 

TV kanalen Discovery sände den 20 mars 2004 ett program som hette Mysteriejägarna. 

Programmet ingår i en serie som främst vänder sig till barn och ungdomar och som tar upp 

olika ämnen under kategorin mysterier. I just det program som sändes det här datumet tog 

man upp myten kring att det skulle finnas alligatorier i New Yorks kloaksystem. En myt som 

är vitt spridd i New York och som många tror på. Denna myt är även känd i Sverige. 

Klintberg tar upp den i boken Råttan i Pizzan och några av de ungdomar jag pratat med kände 

till den. Myten går ut på att många skaffat sig alligatorungar som husdjur för att sedan tröttna 

på dom eller blir rädda att dom ska bli för stora och då spolat ner dom i toaletten. De skall 

därigenom hamnat i kloaksystemet och där leva och frodas på den avföring som finns.113 

Några av de ungdomar som intervjuats kände till denna myt och hade hört att små alligatorer 

överlevt nedspolningen och trodde att detta var sant.114  

Att saker som står i tidningarna inte alltid är helt sant är förvånande för vissa av de 

intervjuade ungdomarna men de flesta är medvetna om att viss osanning förekommer och 

verkar vara ganska kritiska till mycket av det de läser. En pojke menar även att man ibland 

själv kan missförstå saker man läser och därmed sprida vidare saker som inte är sanna.115 Ett 

slags omedvetet mytskapande. 

 

Vem är det som berättar myter och varför? 

Om det är mest ungdomar eller vuxna som berättar myter råder det lite delade meningar om 

bland de ungdomar som intervjuats. Några tror att det är mest ungdomar som berättar myter 

                                                 
112 Intervju 3. 
113 Discovery. Mytsteriejägarna. Sänt den 20 mars 2004. 
114 Intervju 3.  
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och att mycket hämtas från Internet, men de flesta tror faktiskt att det är de vuxna som står för 

de flesta myterna. Flera tror att myterna kommer från de vuxna men att spridningen sker mer 

mellan ungdomarna. Men i så fall varför? Ungdomarna själva tror att de flesta myter som de 

vuxna berättar är till för att skrämmas för olika saker. Att coca-cola myten till exempel kom 

till för att hindra barnen från att inte dricka för mycket läsk. Man tror att föräldrarna vill visa 

barnen vad som kan vara farligt på ett sätt som är lättare att ta till sig än att bara säga: du får 

inte göra si eller så. Ett sätt att lära sig en läxa utan att behöva råka illa ut. En myt dyker upp 

som kan exemplifiera det och som har förts vidare från en förälder: - Jag har en myt som min 

mamma berättade om en svensexa där han som skulle gifta sig, hans kompisar fixade en 

svensexa och dom söp honom jätte full och sedan rullade dom in honom i en matta och ställde 

honom utanför hans dörr. Men dom hade ställt honom upp och ner så när hans tjej hittade 

honom dagen efter så var han död.116 

Många tror även att myter berättas ungefär på samma sätt som roliga historier. Enbart för 

skojs skull. –En kul grej!117  Vissa tror att myter kan berättas för att medvetet lura folk och 

andra tror att myterna berättas för att uttrycka något. En flicka påpekade även att man genom 

att tyda äldre myter kan läsa av vår förhistoria. Att gamla myter kan tala om för oss vad som 

var aktuellt och populärt just då.118 

Ett exempel flera av ungdomarna återkommer till är de gamla historierna kring jultomten. Där 

de menar att det är lätt att utläsa vilket syfte de historierna har haft; är man inte snäll så 

kommer inte tomten med några paket. En myt de anser funnits till både för att göra barnen 

glada och för att få dem att uppföra sig väl.119 

Vissa anser även att många myter berättas utan ett direkt syfte eftersom så många skildras 

utan att man vet att det är myter och att även de som berättas som roliga historier enbart kan 

ha syftet att just roa. 

                                                                                                                                                         
115 Intervju 3. 
116 Ibid 
117 Ibid 
118 Intervju 2. 
119 Intervju 2+3. 
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Teknikmyter 

När samtalen glider in på myter som handlar om teknik skrattar många åt historierna kring att 

man trodde att man kunde bli kokt om man solade för mycket solarium eller att man kunde få 

strålningsskador av microvågsugnen. Men många drar även en koppling till dagens varningar 

kring hur farligt det är att prata i mobiltelefoner. Myter om att vissa telefoner skulle vara 

farligare än andra dyker upp och även att antalet timmar du talar i mobiltelefonen kan tala om 

för dig om du får cancer eller inte.120 

En myt som en pojke tar upp gäller att man kan få fyrkantiga ögon av att sitta för nära TV:n 

eller datorn för länge. Detta har flera hört men genast avfärdat som ett sätt för föräldrarna att 

få sina barn att göra något annat än att titta på TV eller sitta framför datorn.121 

Under diskussionen med ungdomarna talas det om när man berättar myter. En pojke menar att 

det uppkommer myter kring nya saker som händer runt omkring oss. Att myter skapas kring 

stora händelser i världen.122 Några ungdomar har hört historier kring händelserna den 11:e 

september. Ingen av dom kan berätta själva myten med de menar att det ofta handlar om att 

det kommer att hända igen. 

 

I Kina äter man aphjärnor 

Myten om att invandrare bryter upp parkett golvet och odlar potatis verkar vara förlegad 

bland ungdomar idag. Få känner till eller har hört myten. Men myter kring etnicitet finns ändå 

kvar. Dock verkar det gälla mer föreställningar än hela vandringssägner. Att man äter 

aphjärnor i Kina, eller att om man åker till Thailand och blir bjuden på middag hemma hos 

någon familj så riskerar man att bli serverad aphjärna direkt ur apskallen och om man inte äter 

så kan det ses som en förolämpning.123 

 

                                                 
120 Ibid 
121 Intervju 3. 
122 Ibid 
123 Ibid 
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Avslutningsvis verkar de ungdomar jag talade med vara överens om att nya myter kommer att 

avslöjas hela tiden. Att man när man tittar tillbaka på saker man hört kommer avslöja fler och 

fler myter. Återigen verkar det vara så att det är först i efterhand man kan veta om det man 

hört varit sanning eller myt. 
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Vuxenperspektiv 

Vid två intervjutillfällen har totalt fyra vuxna intervjuats i hemmiljö, två kvinnor och två män 

i åldrarna 54-86. Här har ingen geografisk åtskillnad gjorts mest beroende på att alla har 

tidigare flyttat runt dels i olika delar av Norrköping men även varit bosatta i olika städer. 

Även här är antalet kvinnor och män jämt fördelade för att utjämna eventuella skillnader och 

personerna har ställt upp frivilligt utan att veta mer än ytligt vad intervjuerna skall handla om. 

Det måste stå klart att de intervjuade inte nödvändigtvis representerar en allmän åsikt. 

Återigen användes några myter ur Klintbergs böcker att samtala kring 

 

Inte heller de vuxna är helt insatta i begreppet moderna myter. Använder man däremot ordet 

vandringssägen vet de flesta vad man talar om. Någon ger förklaringen amsaga och någon 

annan menar bara att det är påhittade saker som folk tror på mer eller mindre. En av de 

intervjuade kvinnorna säger att begreppet moderna myter var något hon kom i kontakt med 

först genom Klintbergs bok Råttan i pizzan. Vid dessa intervjuer, precis som vid intervjuerna 

med ungdomar, gör deltagarna jämförelser med historier kring tomtar och troll. 

 

Råttan i pizzan och Svarta damen 

Återigen är det myten om råttan i pizzan som kommer upp som en av de första moderna myter 

de intervjuade kommer att tänka på. Men även en myt om att det skulle ha serverats hundmat 

på olika kinarestauranger verkar vara en historia många har hört. En av de intervjuade 

kvinnorna påstår dock först att det inte skulle vara en myt.124 Restaurangen det då gällde var 

en kinarestaurang i Borås där hon själv hade ätit och hon var säker på att dom hade fått stänga 

efter att det serverats hundmat. Efter ett litet tags betänketid blir hon dock osäker och säger att 

hon inte vet helt säkert om det var sant eller inte och konstaterar att det nog kan ha varit en 

modern myt.125 En av de intervjuade männen berättar han hört ungefär samma historia i 

Halmstad där man hade hittat hundmatsburkar i en restaurangs soptunna.126 

                                                 
124 Intervju 4. 2004-03-12. 
125 Ibid  
126 Intervju 5. 2004-03-14. 
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En myt som verkar vara Norrköpingsförankrad är myten om den Svarta damen. På samma 

plats som de intervjuade ungdomarna tidigare berättade om, Strömsparken, skulle man kunna 

se en avliden kvinna i svart glida fram. Två av de intervjuade vuxna menar att detta var en 

historia som de flesta trodde på då de var unga. Flera hade sett henne och många var rädda att 

gå ensamma på kvällen.127 Denna myt ligger väldigt nära den berättelse flera av ungdomarna 

hade hört. Den utspelar sig på samma plats där en avliden kvinna visar sig nattetid. Enligt 

ungdomarna kunde man se henne som en grön skepnad och enligt de vuxna var hon en dam i 

svart. Myten tycks ha samma effekt nu som då, att skrämmas för att gå genom parken under 

nätterna. 

 

Zigenarna som borrade hål i golvet för julgranen 

Myten om invandrarfamiljen som brutit upp parkettgolvet för att odla potatis är en känd myt 

som flera av de intervjuade vuxna hört. De båda kvinnorna, intervjuade vid olika tillfällen, 

menade att myterna när de växte upp oftast handlade om zigenare. Även de intervjuade 

männen hade hört myter om zigenarna och speciellt en som handlade om att zigenarfamiljerna 

borrade hål i golvet för att sätta ner julgranen i. Det skall till och med ha hänt här i 

Norrköping och stått i tidningen enligt en av männen.128 

Andra myter under temat etnicitet berättas av de intervjuade. En av kvinnorna berättar om en 

myt hon hört som handlar om arabiska schejker som kidnappar unga kvinnor till sina harem 

eller till slaveri.129 Även myten om organstölder kommer upp i en diskussion. En kvinna har 

hört att rika människor skulle kunna beställa nya organ och att organen togs från friska fattiga 

människor eller till och med turister och sedan såldes.130 Flera av de intervjuade hade hört 

denna historia men ingen av dem trodde dock att den var sann. 

En av de intervjuade männen tar även upp Bermudatriangeln som något exotiskt och 

spännande som det bildats många myter kring. Att mängder av fartyg och flygplan skulle ha 

försvunnit på just den platsen. Han är lite osäker på om det kan placeras i facket för moderna 

myter men menar att eftersom så många historier finns kring just den platsen och väldigt lite 

                                                 
127 Intervju 4. 
128 Ibid  
129 Ibid 
130 Ibid 
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är bevisat så borde det vara myter. Paralleller dras även till sädesfält i England där cirklar och 

andra mönster ”mystiskt” uppkommit utan förklaring.131 

Även myten om boaormen som dyker upp i en mans toalett är känd bland de intervjuade. 

Dock inte alltid som en myt. En av de intervjuade männen påstår från början att det är en sann 

historia men då han börjar tänka efter hur det egentligen skulle ha kunnat gå till så ångrar han 

sig och menar att det nog är en myt i alla fall.132 Ett annat djur som kommer upp som möjlig 

mytskapare kring just ämnet djur och toaletter är råttor. Enligt en kvinna var det någonstans i 

Östergötland som råttor krupit genom avloppen och upp i toaletter hos folk och enligt en 

annan kvinna var det i Gävle som samma historia utspelade sig. Både en av männen och en av 

kvinnorna påstår, oberoende av varandra, att de läst om det i tidningen men mannen menar att 

han inte trott att det var sant.  

 

Man kan bli närsynt om man sitter för nära TV:n 

När det gäller myter kring teknik så som mikrovågsugnar, solarier m.m. finns det flera 

berättelser som de intervjuade känner till. Men ett teknikområde som det berättas flest saker 

kring är TV:n. Inte direkta myter utan korta påståenden som de intervjuade ser som myter 

som till exempel att man skulle kunna skada ögonen om man sitter för nära eller som en av de 

intervjuade männen berättar; att om man sitter för nära TV:n eller håller boken man läser för 

nära ögonen så blir man närsynt. Detta har han fått berättat av sin mamma när han var barn 

och inte riktigt reflekterat över om det är sant eller inte.133 

När man talar om myter kring ny teknik tar flera upp saker kring teknik som påståtts vara 

farligt. Detta ligger inte riktigt inom myternas ram men är ändå något som de intervjuade 

själva kopplar samman med myter. Till exempel hur farligt det skulle vara med strålning från 

microvågsugnar, men även saker som inte alls är myter så som att man kan få cancer om man 

solar för mycket solarium eller att mobiltelefoner kan ge ut farliga strålningar.134 Det tycks 

vara så att man blandar ihop diverse, både muntliga och skriftliga, påståenden och varningar 

med de moderna myterna.  

                                                 
131 Intervju 5. 
132 Ibid 
133 Ibid 
134 Ibid 
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Då de vuxna mer än ungdomarna upplevde tiden då HIV varningarna gick ut under 80-talet är 

detta ämne något som kommer på tal. Det talas dock inte om några berättelser man direkt kan 

koppla samman med moderna myter utan mer om de olika rykten som spred sig kring hur 

sjukdomen smittade, att det skulle räcka med ett handslag eller att man skulle kunna smittas 

via luften vi andas.135  

En kvinna tar upp en myt som återfinns tidigare i uppsatsen och som handlar om fåfänga. Hon 

berättar om att hon hört att då kvinnor, för att få rätt höjd på sina frisyrer, använde franskbröd 

i håret som sedan skulle ha ruttnat och maskar krupit in i hjärnan på dem. Denna myt skulle 

ha spridit sig under slutet av 60-talet då många hade tuperat hår. En av männen har hört 

samma historia och menar att då han hörde den hände det raggarbrudarna.136 Samma myt 

finns dokumenterad i Klintbergs bok Råttan i pizzan men utspelar sig då redan på 50-talet. 

Även vid intervjuerna med vuxna människor kommer det upp saker som skrock och en av 

kvinnorna tar upp, precis som en av ungdomarna gjorde, aprilskämtet med nylonstrumpan 

över TV:n som ett exempel på vad som skulle kunna vara en myt.137 En av männen tar också 

upp skämthistorier under samtalet och då speciellt norgehistorier som exempel på historier 

som enligt honom kanske kan ses som myter.138 

 

”Den har nog alla föräldrar kört på sina barn” 

Att coca-cola skulle lösa upp tänder är en myt de intervjuade känner till mycket väl. En av 

kvinnorna skrattar och säger –Den har nog alla föräldrar kört på sina barn.139 Att den myten 

skulle ha ett speciellt syfte är de intervjuade överens om. Man berättade det för att försöka 

hindra barnen från att dricka för mycket läsk. Men vad tror de då att syftet är med några av de 

andra myterna som finns? En av kvinnorna tror att det finns myter kring det mesta som vuxna 

vill varna sina barn för och att det är lättare att berätta en historia kring någonting istället för 

att bara säga nej till saker.140 Myten om kräkmedel i systembolagets sprit menar någon fyller 

samma funktion som coca-cola myten; att det kan vara farligt att dricka för mycket men 

                                                 
135 Intervju 5. 
136 Ibid 
137 Intervju 4. 
138 Intervju 5. 
139 Ibid 
140 Intervju 4. 
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menar också att i samma myt finns ju även en ursäkt för den som kanske redan har druckit för 

mycket och mått dåligt.141 Alltså en myt med dubbla funktioner; att varna och som ursäkt. En 

annan myt under temat kräkmedel i sprit berättas av en av de intervjuade kvinnorna då hon 

hört att man skulle kunna rena sprit genom att sila den genom en limpa. Detta avfärdas av en 

av de deltagande männen direkt som en myt men kvinnan menar att hon hört det från flera 

olika människor och trott att det skulle vara sant.142 

En kvinna talar om en myt hon hört då hon var bosatt i New York under 60-talet där det sades 

att gravida kvinnor inte skulle använda offentliga toaletter då man där kunde smittas av 

syfilis.143 Även den myten talas det om som en myt som kanske döljer dubbla syften. Dels att 

varna för offentliga toaletter men dels en myt som kanske även har använts som förklaring 

och stigmatiserande för någon som har blivit smittad av syfilis. 

Att många av myterna finns till för att skrämmas menar alla de intervjuade. Men även syftet 

att enbart roa kommer på tal. Att berätta en bra historia för att få uppmärksamhet eller bara för 

att ha något intressant att berätta för andra. En kvinna menar att det kanske inte är så 

annorlunda än vanligt sagoberättande, något som alltid funnits, och som fyller en social 

funktion.144 

När det talas om myter som uppkommit under krigstider kommer även syftet att lyfta upp 

moralen bland folk fram.145 Att en myt kan symbolisera något heroiskt som kan leda till att 

folk samlas och kämpar mot något. 

Att vissa myter uppkommer på grund av rädsla och okunskap är även något som kommer upp 

till diskussion. Att myter kring till exempel invandrare beror på en ängslan eller okunskap 

kring olikheter eller nya saker som dyker upp i samhället. En kvinna drar paralleller till gamla 

berättelser där något som var oförklarligt och lite otäckt kunde förklaras genom till exempel 

trolldom och häxor.146 

 

                                                 
141 Intervju 4. 
142 Intervju 5. 
143 Intervju 4. 
144 Intervju 5. 
145 Intervju 4. 
146 Ibid 
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Vem berättar myter? 

På frågan om de intervjuade tror att det är ungdomar eller vuxna som berättar flest myter blir 

svaret att de flesta tror att det är vuxna. Men att de oftast berättas till barn och ungdomar. En 

kvinna tror ungdomar berättar myter för att få berätta en spännande historia. Hon tror även att 

barn och ungdomar som berättar myter inte gör det med riktigt samma syfte som de vuxna. 

Aspekten att det skulle finnas något dolt motiv att man ska lära sig något av myten tror hon 

inte finns med i samma utsträckning som då vuxna berättar moderna myter.147  

En av de intervjuade männen berättar om hur hans mamma brukade skrämma honom när han 

var liten med en berättelse om hur det kunde straffa sig om man lekte med elden. Lekte man 

med tändstickor kissade man nämligen på sig under natten. Mannen skrattar då han berättar 

detta men menar samtidigt att han var så liten då han först hörde detta undvek han faktiskt 

tändstickor för att inte riskera utsätta sig för skammen att kissa på sig.148 

Är man medveten om att det är en myt när man berättar den? Den frågan är de intervjuade 

överens om att man troligtvis inte är. En av de intervjuade männen menar att då myterna 

oftast ligger så nära sanning som möjligt tror nog de flesta på det de berättar. Han menar även 

att om det inte är ”sanningsenliga” myter är det inga bra myter. – man ska inte till hundra 

procent kunna säga om det är sant eller inte.149 

En kvinna talar om en slags rundgång i myternas värld där man från början kanske inte vet att 

det är en myt man för vidare. När man sedan får reda på att det man berättat är en 

vandringssägen är det fortfarande roligt att berätta den fast då kanske mer som en rolig 

historia och att detta sedan kan göra att myten vandrar vidare bland människor som åter igen 

tror att det är en sann berättelse.150 

Att myter kan påverka verkar de intervjuade vara överens om. En påverkan att göra eller inte 

göra vissa saker eller enbart för att roa eller fungera som moraliskt upplyftande. Men att 

myter kan skada är även det ett ämne som kommer upp. När det talas om myten kring råttan i 

pizzan som de flesta har hört talas det om restauranger som faktiskt fått slå igen på grund av 
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148 Intervju 5. 
149 Ibid 
150 Intervju 4. 
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dessa rykten som är väldigt svåra att bli av med. Att folk slutat besöka ställen där det ryktas 

om att det serveras hundmat i rätterna.151  

Slutligen då det talas om framtiden och myternas vara eller icke vara talar en kvinna om att 

det hon från början tänkte på då ämnet myter kom upp var de äldre myterna kring 

häxprocesser och tomtar och troll men att det idag egentligen är samma sak. Bara med annat 

innehåll och att man i framtiden kanske kommer att se på historier om att zigenare borrade hål 

i golvet för att ställa julgranen som minst lika otroligt som vi idag ser på att folk trodde på 

trollen i skogen.152 

                                                 
151 Intervju 4. 
152 Ibid 
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Sammanfattning och reflektion 

Rollo May menar att myter dör aldrig, inte heller vissnar de bort. Myterna omtolkas bara för 

varje ny generation för att kunna passa in i tiden.153 Detta har man ju även tydligt kunnat se 

genom de intervjuer som här redovisats. Råttan i pizzan myten lever kvar med vissa 

modifikationer och myten om kvinnan i Strömsparken har ju faktiskt lyckats överleva ganska 

många årtionden. May menar att myterna anpassas efter de nya inslag och behov som 

samhället för tillfället behöver ha hjälp att bearbeta. Han anser även att myterna kan ses som 

en tolkning av vår relation till världen och att myterna på sätt och viss enar vårt samhälle.154 

Kanske är det därför till exempel myten om invandrarna och parkettgolvet har ändrats från att 

gälla zigenare, till mer generellt invandrare, och till att knappt finnas kvar längre. 

Men används då begreppet moderna myter? Av de intervjuade ungdomarna och vuxna var det 

inte alla som kände till eller riktigt visste vad begreppet stod för och flera förväxlade de 

moderna myterna med allt ifrån spökhistorier till berättelser som låg ganska nära sagovärldens 

tomtar och troll. Fenomenet moderna myter visste däremot de flesta vad det var. Ganska stor 

osäkerhet fanns kring vad som egentligen skulle kunna klassas som modern myt och allt från 

amsaga till rykten eller kedjebrev kom upp. Det gemensamma var i alla fall att det gällde 

historier som folk, mer eller mindre, tror på även om flera av de intervjuade ungdomarna och 

vuxna fick tänka om kring saker de hört och tidigare tolkat som sanningar och som blev  

”avslöjade” som myter. Att de moderna myterna blandas ihop med andra saker så som skrock, 

aprilskämt eller till och med ”verkliga” påståenden eller varningar var lite förvånande. Att till 

exempel cancervarningar kring strålningen från mobiltelefoner skulle kunna klassas som 

myter eller att norgehistorier skulle kunna placeras i facket moderna myter. 

Något som både de intervjuade ungdomarna och de vuxna verkar vara ganska överens om är 

att det främst är de vuxna som berättar moderna myter. Några av ungdomarna berättar att de 

hört myter från föräldrar och i ett fall från en guide. Men samtidigt verkar det som om många 

myter sprids ungdomarna emellan i kompisgäng eller i skolan. Även de vuxna pratar om 

myter som spreds mellan ungdomar när de var yngre. En vandringssägen som verkar spridas 

både mellan ungdomar och vuxna är Råttan i pizzan myten. Ungdomarna har hört den från 

                                                 
153 May. 1991. Sid 24+43 
154 Ibid 
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andra ungdomar och de vuxna från andra vuxna. De intervjuade är även överens om att många 

moderna myter sprids från föräldrar till barn och då oftast i ett uppfostrande syfte.  

Att myter som hamnat i tidningen snabbt sprids vidare märks ganska tydligt i intervjuerna. 

Men detta kan ses på två sätt. Vissa talar om att de läst historier i tidningen som de själva, 

eller andra avslöjat som myter vilket kan medföra att de tappar förtroende för 

tidningsjournalistiken. Men att vandringssägner förekommit i tidningar kan också ge en falsk 

bild av att dessa myter skulle vara sanna. Då de fått höra myter ur Klintbergs böcker 

ifrågasätts vissa historier eftersom de menar att eftersom det stått i tidningen så borde det vara 

sant och inte en myt. På ungefär samma sätt verkar filmer och, kanske i första hand, TV vara 

en spridningskanal av myterna, främst bland ungdomarna. Återigen ställs ett förtroende på 

spel mellan kanal/medie och ett sanningsanspråk. Några av de intervjuade ungdomarna tar 

även upp Internet som en spridningskälla. 

När berättas då de moderna myterna? Frågan är svår att finna ett svar på. Dels för att det kan 

vara svårt att identifiera myterna som just myter men även för att det verkar vara så att en del 

myter berättas som spökhistorier och en del som uppfostringshistorier. Flera av de intervjuade 

talar också om att de inte förrän senare, ibland kanske långt senare, förstått att det var en myt 

och inte en sann historia. Andra berättelser har de direkt avslöjat som osanningar men kanske 

inte alltid kopplat ihop det med att det för den sakens skull skulle vara en myt. 

Vissa myter verkar ”avslöjas” med åren. Ungdomarna talar om historier de hört och trott på 

då de var små men som de idag vet är myter och vuxna talar om historier de hörde då de var 

yngre och som de idag vet är myter. Trots det finns det fortfarande myter som både 

ungdomarna och de vuxna tar för sanningar. Till viss del verkar det inte heller alltid spela så 

stor roll om det är myter eller inte, bara historien är bra. Ungdomarna berättar spökhistorier 

trots att de inte är övertygade om dess sanningshalt och en av de vuxna talar om att han inte 

alltid reflekterar över om det som berättas är sant eller inte.  

Att syftet med många moderna myter skulle vara att uppfostra kommer upp både i 

intervjuerna med ungdomar och vuxna. Att det kan användas som ett sätt att varna, skrämmas 

och kanske förmana utan att behöva nej eller du får inte… Men ändå säger många att man nog 

oftast inte är medveten om att det är en myt man berättar. Att de moderna myterna ofta ligger 

så nära en ”sanning” att det är svårt att avgöra. Återigen verkar det vara så att många myter 

”avslöjas” senare, att man i efterhand kan titta tillbaka och upptäcka myter man hört.  
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Att det berättas moderna myter står klart. Förklaringarna till varför de berättas varierar 

däremot. Några, både ungdomar och vuxna, tror att de berättas för att skrämmas, andra tror att 

de berättas för att uppfostra eller varna för saker och ting. Vissa tror att myterna enbart finns 

till för att roa eller för att man vill ha en intressant historia att berätta. En annan anledning 

verkar vara att få tillfälle att uttrycka något som man kanske inte pratar om i vanliga fall. En 

av de intervjuade flickorna talade även om att man genom myterna kan avläsa vår 

samtidshistoria. Vissa myter verkar även ha en dubbel funktion; att dels varna för saker och 

dels att ha som ursäkt för något. Att myterna skulle fylla en social funktion är också en viktig 

aspekt.  

May menar att det kan verka förvirrande att hävda behovet av myter i samhället då vi blivit 

vana vid att tala om myter som lögner. Vi använder ju frasen ’bara en myt’ om saker vi inte 

tror på. Men detta menar May beror mer på att vårt sätt att tänka idag skiljer sig från förr. Vi 

har lärt oss att tänka enbart efter förnuftet och missar därför många berättelser som skulle 

kunna gagna vårt liv. Vi tänker inte längre lika metaforiskt som förr då historier som kanske 

inte nödvändigtvis troddes på ändå kunde vägleda och uppmuntra till ett bättre leverne.155 Och 

kanske har han rätt, kanske missar vi ett enkelt och underhållande sätt att lära oss saker om vi 

förkastar myterna? Både de vuxna och ungdomarna som intervjuats talar ju faktiskt om de 

moderna myterna som ett bra sätt att lära sig saker eller varna för farligheter. Kanske kan man 

säga att kunskapen om att vandringssägnerna är ”konstruerade” och osanna gör att vi förlorar 

möjligheten att använda de till det som de är bra på? De finns inte till för att avslöjas, men 

inte heller att tros på. 

May varnar också för förlusten av myter i en annan aspekt. Han anser att moralen i samhället 

sjunkit och att det som saknas är de former av myter som uttrycker trosuppfattningar och 

moraliska vägledningar. Myterna är de som kan hjälpa oss att utveckla sunda livsfilosofier. 

May menar att det idag ofta istället är filmer och TV-program som står för den moraliska 

uppfattning som ungdomar tar till sig 156 Joseph Campbell tycks hålla med då han menar att en 

av myternas funktion är just att ge svar på frågor kring händelser vi upplever som svåra, 

skrämmande eller syndiga. Och även han anser att dagens samhället inte ger oss de 

mytologiska anvisningar vi behöver vilket kan leda till att ungdomar idag kan finna det svårt 

att anpassa sig. I Moyers och Campbells bok Myternas makt refererar man även till May 

                                                 
155 May. 1991. Sid 28 ff.  
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angående att det idag är så mycket våld i samhället som en konsekvens av de stora äldre 

myterna har försvunnit. Därmed har många unga människor tappat ett hjälpmedel som skulle 

kunna hjälpa dem att förhålla sig till eller förstå dagens samhälle.157 Campbell menar att 

myternas historier behövs för att vi skall kunna förstå det som händer i samhället.158 Mycket 

av vad de ovan nämnda författare talar om är förlusten av de gamla myterna och vilken 

påverkan det har lett till. Men som jag tidigare tagit upp finns det en koppling mellan de 

gamla myterna och dagens moderna myter och att de i stort sett kan fylla samma funktion. 

Däremot kan man kanske se hur medvetenheten om myterna idag har förändrats. Vi är idag 

medvetna om att skapelsemyterna är påhittade historier medan en ganska stor del av de 

moderna myterna bygger på att de skall uppfattas som sanningar.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
156 May. 1991. Sid 25.  
157 Moyers. Campbell. 1990. Sid 33+222.  
158 Ibid 
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Diskussion 

Det är nu tio år sedan Klintbergs sista bok med samlade moderna myter kom ut och vissa 

saker tycks ha förändrats. Dagens moderna myter känner inte längre samma geografiska 

gränser som tidigare. Internet till exempel har gjort att myter förflyttas snabbare mellan olika 

länder. Men ändå verkar mycket kring de moderna myterna fungera på samma sätt som det 

varit i århundraden. Myterna anpassas efter samhället och finns till för att ge svar, råd och 

vägledning och därför är det även intressant att titta tillbaka på de gamla myter som idag 

berättas nästan som sagor.  

Myternas popularitet är svår att avläsa. Klintbergs böcker tycks ha gjort att de fick ett 

uppsving under 80-talet men i övrigt tycks de moderna myterna vara ett fenomen som alltid är 

aktuellt, även om man inte alltid talar om det. Däremot påverkas myterna givetvis av 

samhället runt omkring. Det som för tillfället är populärt, skrämmande eller inne är ofta det 

som behandlas i myterna. Vissa myter verkar dock  vara tidlösa så som exempelvis Råttan i 

pizzan. Bengt af Klintberg är den i Sverige som har populariserat de moderna myterna och 

man kan till och med höra moderna myter refereras som ”Klintbergare”. En av de intervjuade 

kvinnorna sade sig inte ens känt till begreppet moderna myter innan Klintbergs böcker kom ut 

och uppmärksammades. Vad har då Klintberg för betydelse för myterna. På ett sätt kan man 

se Klintberg som en ”avslöjare” av myter. Men förlorar då inte myterna lite av sin 

ursprungliga mening? Genom att ”fånga” myterna i böcker riskerar de inte då att förlora sin 

muntliga betydelse? Många myter ”avslöjas” som annars kanske hade fortsatt att vandra runt 

som ”sanningar”. Samtidigt är Klintbergs böcker viktiga som dokumentation över ett fenomen 

som kan visa på vår samtidshistoria och visa på en kulturellt företeelse. Kanske man till och 

med kan säga att Klintberg i rollen som etnolog är en del av fenomenet moderna myter. 

Klintbergs relation till de moderna myterna kan alltså ses som tvetydig. De moderna myterna 

hade med största sannolikhet fortsatt att florera som de alltid har gjort men tack vare 

Klintberg har själva begreppet moderna myter lyfts fram, populariserats och kanske till och 

med stärkts. Faran med att de moderna myterna ibland går under begreppet  ”Klintbergare” 

kan dock vara att fokus försvinner från myter som är det ord som ger förklaringen till vad 

dessa historier egentligen är för någonting. Sprids det ”Klintbergare” riskerar det, som jag ser 

det, att dels ta bort den tradition och det värde de moderna myterna står för. 
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Just ordet myt är ett ord som är svårhanterligt. För väldigt många människor står ordet för 

lögn och osanning. Detta gör att det kan vara svårt och leda till missförstånd då man ska 

beskriva fenomenet moderna myter. 

Initialt i de intervjuerna som gjordes med ungdomarna verkade det som att de moderna 

myterna inte fanns kvar i samma utsträckning som jag hade förväntat mig. Men när samtalet 

väl kom i gång visade det sig att det var fel, ungdomarna hade flera myter att berätta. De 

moderna myterna lever kvar och florerar fortfarande i stor utsträckning. De hade bara inte 

varit medvetna om att det var myter tidigare. Och eftersom så många myter verkar berättas 

utan medvetenheten om att det är just myter går det inte alltid att avläsa ett syfte med 

mytberättandet. Och kanske är det signifikant för de moderna myterna. Att man ofta inte vet 

att det är myter. Samma fenomen märktes i samtalen med de vuxna fast inte i samma 

utsträckning. Det vuxna perspektivet tycks ha bringat klarhet i många av de historier som 

sprids men långt ifrån alla. Även de vuxna hade myter att berätta som de fortfarande var 

osäkra på om det var myter eller sanna historier. Det verkar även vara så att de vuxna 

analyserar mer i diskussionen kring myter. Även om de ”trodde” på dem från början tänker de 

efter snabbare och accepterar att det kan vara myter. 

När upptäcker man att det är moderna myter man hört och eventuellt fört vidare? Myten om  

kräkmedel i systembolagets sprit som så många verkar tro på långt upp i vuxen ålder är ett 

exempel på att det kan dröja väldigt länge innan det ”genomskådas”. Det verkar vara så att 

många av de moderna myterna inte ”avslöjas” förrän i vuxen ålder och flera genomskådas 

kanske aldrig som myter. Kanske är det så att det krävs ett vuxenperspektiv för att möjligen 

kunna identifiera de moderna myterna men att även ett vuxenperspektiv inte alltid är en 

garanti för detta? Myten lever ju trots allt på att inte avslöjas. 

Många moderna myter försvinner av sig själva i och med att vår kunskap ökar men ändå finns 

de kvar som symboler för vår samtidshistoria. Att folk trodde på dessa myter visar en aspekt 

av hur vi uppfattar/uppfattade vårt omgivande samhälle. Myterna tycks kanske fortfarande 

kunna fungera balanserande mellan till exempel känt och okänt, nära och exotiskt i våra 

snabbt föränderliga liv. För det verkar vara så att många av de moderna myterna uppstår just 

ur de förändringar och händelser som sker runt omkring oss. 

Som tagits upp tidigare i uppsatsen är det muntliga berättandet av stor kulturell betydelse 

vilket får mig att tro att de moderna myterna kommer att leva kvar. Ser man på de moderna 
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myter som funnits, fortfarande finns kvar och de nya som skapas ger detta oss en ganska klar 

bild av vår samtidshistoria. Myterna kan ibland visa oss hur vårt samhälle ser ut idag och hur 

vi ser på oss själva och andra och speglar ofta den miljö vi själva kan identifiera oss med. 

Många myter bygger även på samhällets idéer kring normalitet. Här skiljer sig inte de 

moderna myterna sig mycket från resten av samhället där normaliteten oftast är rådande. 

Myter uppstår kring det som är spännande, roligt, annorlunda, skrämmande och exotiskt. 

Många moderna myter tycks även uppstå och vandra runt för att tillfredsställa vissa behov och 

tycks kunna ge uttryck för en slags kontrollerad spänning där mycket av det ”onämnbara” kan 

vara helt okej att tala om. Kanske kan flera av de moderna myterna även ses som ett sätt att 

bearbeta trauman. En ventil där man fritt kan ta upp och tala om ”jobbiga” saker som annars 

kan vara svåra att samtala kring och som kan ge tillfälle att prata om saker som kanske är 

”förbjudna”. De kan visa på och kanske förklara det vi ser som oförklarligt och mystiskt.  

Många myter tror jag även uttrycker någon slags önskedröm. Att viljan att tro på det som 

berättas ibland är en väldigt stark grogrund för själva mytberättandet. 

Att myterna byter skepnad efter hur samhället utvecklas kan man klart se om man följer vissa 

av de moderna myterna. Myten i inledningen av uppsatsen som handlar om invandrare som 

bryter upp parkettgolvet och odlar potatis är ett exempel på det. Där har historien bestått men 

huvudpersonerna har bytts ut från att handla om svenska bönder som flyttar in till stan till, 

som framkom i intervjuerna, zigenare och så småningom till invandrare i allmänhet. Det 

intressanta med denna myt är att den inte verkar finnas kvar längre. Detta kan kanske bero på 

att vi i Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle där behovet av en sådan myt inte finns 

längre. Vi vet att det inte förhåller sig så och därför förlorar myten sitt värde. Dock verkar det 

fortfarande finnas många etniska myter kvar som tar udden av vår mångkulturella acceptans. 

Många etniska myter idag verkar dock vara förlagda till utlandet. Många vandringssägner 

kretsar ju kring just de missförstånd och den okunskap som finns i samhället. Det vi inte har 

kontroll över och inte vet tillräckligt mycket om är fortfarande det som skrämmer, fascinerar 

och roar och därför blir mytskapande. De moderna myterna fyller på så sätt i stort sett samma 

funktion som de äldre myterna, exempelvis skapelsemyterna, där man genom berättelser och 

historier kan få förklaringar, tröst, hopp eller trygghet genom att via myternas värld bearbeta 

det som ibland kanske kan kännas övermäktigt i det som händer runt omkring oss. 
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Givetvis finns det även myter som enbart verkar ha som funktion att skrämmas eller att roa. 

Men få myter har enbart den funktionen. Det finns oftast något budskap gömt någonstans eller 

en varning med i även i de moderna myterna. 

Att de gamla myterna hade funktionen att föra vidare erfarenheter, levnadsregler och 

upplevelser står klart men är det någon skillnad idag? Till stora delar tror jag inte det. De 

moderna myterna verkar fortfarande berättas med syftet att uppfostra, varna och roa.  

Myternas grund ligger ofta i frasen; det kunde lika gärna hänt mig, och det verkar vara den 

springande punkten för att myterna ska fungera. Den känslomässiga beröringen att det kunde 

varit jag som råkade illa ut, gjorde bort mig eller lyckades. Myterna fungerar helt enkelt som 

symboler för upplevelser eller händelser som finns runt omkring oss. Det verkar även som om 

myterna kan hjälpa till att skapa en gemensam föreställningsvärld där samhällsfenomen och 

vardagliga och specifika händelser tas upp. 

De moderna myterna verkar i viss mån ha ersatt det äldre sagoberättandet och kanske är detta 

vårt sätt att i moderniserad form skapa egna ”sagor” med nya hjältar, skurkar och 

häpnadsväckande händelser. Där kan vi vara lite ”generösa” med sanningen och samtidigt 

som man har en bra historia att berätta visa på vad som är rätt eller fel i vissa situationer. 

Det endast ett fåtal av de intervjuade tog upp var hur myterna faktiskt kan skada företag och 

enskilda personer. Som visats på tidigare i uppsatsen är gränsen mellan myt och rykte ibland 

vag där ett rykte kan dramatiseras i formen av en sägen och en sägen lätt kan få formen av ett 

rykte. Detta är intressant då rykten är något som nog alla drabbats av någon gång. Och var går 

i så fall gränsen mellan myt och rykte?  

Systembolagets kräkmedelsmyt kan även här står som exempel där ett företag blivit utsatt för 

ett rykte som verkar väldigt svårt att bli av med trots att de på sin hemsida förnekar att så 

skulle vara fallet. Även Coca-cola har ju blivit utsatta för illvilliga rykten och myter kring 

deras produkt. Kanske kan detta ses som ett slags motstånd till överheten. Ett sätt att 

protestera mot ett stort företag med mycket makt. Myten om de förgiftade apelsinerna speglar 

ju även det ett slags ryktesterrorism där protester mot något tar sig formen av rykten eller 

myter. 

En annan slutsats verkar vara att de moderna myterna sprids ganska fritt mellan olika 

åldersgrupper och generationer och att det tycks vara till stor del samma sorters myter som 



Anna Sölvberg, KSM 00  04-06-15 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping 
 
 
 

    60

berättas av både ungdomar och vuxna. Myter som påverkar, roar, skrämmer och kanske 

hjälper oss. Så låt oss hoppas att myterna kommer att överleva och fortsätta att spridas som en 

del av historien kring det som händer i vårt samhälle.  
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Intervjuer: 

Tre intervjutillfällen har genomförts datumen 10/2, 11/2 och 12/2 2004 med ungdomar i 

åldrarna 13-18 fördelade på 9 flickor och 9 pojkar. Intervjuerna genomfördes på olika 

fritidsgårdar. Alla namn är fingerade. 

1. 10/2, Strömsvillan i Kneipen: 

Lisa, Petra, Emma. 

2. 11/2, Djäkneparks fritidsgård i centrala Norrköping: 

Martin, Moa, Sandra, Malin, Fredrika, Linn 

3. 12/2 Frinavet i Navestad: 

Ali, Fredrik, Muhammed, Johan, Antonio, Rafael, Patricio, Sean, Amanda. 

Två intervjutillfällen har även genomförts datumen 12/3 och 14/3 2004 med vuxna i åldrarna 

54-86 fördelade på två kvinnor och två män. Intervjuerna genomfördes i hemmiljö. 

4. 12/3: Britt-Marie, Curt. 

5. 14/3 Eva, Lars 



Anna Sölvberg, KSM 00  04-06-15 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping 
 
 
 

    63

Bilaga 1. 
Intervjufrågor 

 
 
Inledning genom att berätta några kända myter ur Klintbergs böcker Råttan i Pizzan och Den 
stulna njuren. 
 

• Används begreppet myter? 

• Vilka myter kan Ni? 

• Vilka myter är de mest populära? 

• Vilka är det som berättar myter? 

• När berättas myterna? 

• Hur tror Ni myterna används? / Tror Ni att myterna fyller någon funktion? 
Används de för att roa, skrämmas, varna m.m? 

• Tror Ni att man är medveten om att det är myter eller tror man ofta att det är sanna 
historier? 

• Hur berättas myterna?  
Som spökhistorier, skämthistorier eller annat 

• Varför berättas myterna? 

• Finns det myter inom olika områden? 
Etinska myter 
Myter kring teknik 
Hämnd m.m 

 


