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till sexualitet 

 
De har ju förutfattade meningar allihop! Som jag märker nu, jag får ju blickar. Om jag går 

med Pelle (den nuvarande pojkvännen) på stan, folk tänker ju: undrar om hon får vara 

tillsammans med honom. Jag väcker ju uppmärksamhet, vilket jag inte skulle göra med en 

utländsk kille. Jag själv tänker ju så. Ifall man skulle se en utländsk kille med en väldigt blond 

tjej så tänker man att han har henne bara för att knulla, sen så kommer han ändå att gifta sig 

med någon annan. Men det är annorlunda för en utländsk tjej än för en svensk tjej just för att 

folk tror att det är annorlunda. 

(Ladan) 
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Titel: Den listiga prinsessan Mandelbloms mödomsspegel. Hur flickor med muslimsk 
bakgrund förhåller sig till sexualitet. 
Title: The sly princess Meadow and her mirror of virginity. How girls with a Muslim 
background relate to sexuality. 
 
Sammanfattning: Den här uppsatsen fokuserar på relationerna mellan islam, sekularisering, 
tjejer och sexualitet. Genom att koncentrera mig till dessa kategorier problematiserar jag 
genus och vad det innebär för identitetsprocesserna hos unga kvinnor med muslimsk 
bakgrund. Särskilt betonas sexualitet. Den muslimska bakgrunden sätts i kontrast till det 
svenska samhällets normer och ideal beträffande genus, sexualitet och identitet och denna 
uppsats analyserar hur unga kvinnor, genom att följa eller inte följa de föreskrivna normerna, 
skapar genus och identitet, samt vilka möjligheter och strategier de har och använder för att 
förhandla om utrymme i relation till andra människor. En tjejs förhållande till sin och andras 
sexualitet är just det som i mångt och mycket gör henne till just tjej, men kanske ännu 
viktigare –också till vilken sorts tjej. Vad gör sekulariseringen med genus- och 
identitetsprocesser och ändrar den uppfattningen om sexualitet? På vilket sätt skiljer sig 
muslimska tjejers erfarenheter och föreställningar från svenska tjejers? Det är vad denna 
uppsats handlar om. 
 
Abstract: This essay focuses on the relationship between Islam, secularism, girls and 
sexuality. These categories problematize gender and how it affects identity processes of 
young women with a Muslim background. Sexuality is especially emphasized. The Muslim 
background is placed in contrast to the prescribed norms and ideals of the Swedish 
society/context concerning gender, sexuality and identity and this essay analyses how young 
women create gender and identity and which possibilities and strategies they have and use to 
negotiate about space in the relationship to other people. A girls’ relationship to her own and 
others’ sexuality is precisely what makes her a girl, but more importantly, also to which kind 
of girl. What does the secularization do with gender- and identity processes and does it 
change the views on sexuality? In what way do the experiences and conceptions of young 
Muslim women differ from Swedish girls? This is what this essay will focus on. 
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FÖRORD 

Mail har skickats fram och tillbaka, telefonen har gått varm och mp-3 spelarens 

spolningsknapp har varit i konstant rörelse. Att skriva denna uppsats har varit att pendla 

mellan hänförd eufori till starka tvivel och tillbaka igen. Men nu finns bara tystnad kvar, 

eller? Nej, nu är det dags att låta denna uppsats tala och det hade den inte kunnat göra utan 

mina informanter. Det är i första hand er jag vill rikta ett stort tack till, för att ni har ställt upp 

på att svara på svåra, jobbiga, roliga och närgående frågor. Ni har gett mig oerhört mycket och 

för det är jag väldigt tacksam. 

 Tack också Åsa Nilsson Dahlström, min handledare, vars stöd har varit enormt 

spännande. Dina kommentarer och synpunkter har varit till stor hjälp och fått mig att förstå 

invecklade argumentationer och analyser samt se struktur och sammanhang i grötiga och 

förvirrade resonemang och framför allt –att hela tiden sporra och inspirera mig. Likaså ska 

Karin Skill och Åsa Aretun ha varsitt innerligt tack för sina insatser som opponenter på 

Antroforums seminarium den 6/12 2005. Att som C-student få sin text analyserad av två 

doktorander är ytterst värdefullt och har inneburit att jag fått perspektiv och distans till min 

egen text, vilket har lett till att jag kan granska den mer kritiskt. 

 Mamma och pappa, tack för att ni läste och reflekterade. Att två personer 

utanför den akademiska sfären läste, förstod och hade synpunkter var ytterst värdefullt för 

mig. Jag vill också rikta ett tack till Nevena Pavlovic som var opponent på slutseminariet, 

dina tankar och funderingar var intressanta och relevanta. 

 Slutligen vill jag tacka alla vänner som under hösten stått ut med mig och mitt 

(ibland) eviga tjat om genus och sexualitet. Ni har varit fantastiska! Själv bär jag ansvar för 

fel och brister. 

 

Linköping i januari 2006 

Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist 
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INLEDNING 

Vem är jag och hur blir jag just jag? Denna uppsats är ett försök att visa hur identiteten kan 

uppfattas och bli till. Syftet är att analysera hur tjejer med muslimsk bakgrund förhåller sig till 

sexualitet. I dagens samhälle konsumerar vi, enligt min mening, både identitet och genus. 

Dessa begrepp är också processer som påverkas av andra aspekter, som till exempel sexualitet 

och kultur/religion. Kulturbegreppet är mycket omtvistat och det är svårt att precisera vad det 

egentligen är. Jag tar avstånd från att kultur skulle vara en statisk enhet eller fixerad aspekt; 

istället ser jag det som överlappande mönster av berättande (se t.ex. Hannerz 1996; Geertz 

1965; 1973).  

Sexualitet som utgångspunkt är central eftersom jag följer Foucaults teori om att 

den inbegriper maktrelationer. Dessa relationer finns på flera instanser i samhället och mellan 

olika individer. Dels finner vi dessa inom familjen, mellan man och hustru, mellan syskon och 

mellan föräldrar och syskon, och dels i det offentliga rummet mellan stat och medborgare, 

mellan kungahus och undersåtar och mellan kyrka och människor. Dessutom förs också en 

maktkamp mellan könen, där män visar sin makt över kvinnor genom att kontrollera deras 

sexualitet. Precis som det finns bra och dåliga människor finns det även bra och dålig 

sexualitet, menar Foucault. Den icke-tyglade sexualiteten hotar välfärdssamhället och släpps 

dessa djuriska lustar lösa hotar kaos och oordning. Därför måste sexualiteten hållas i schack 

och institutionaliseras genom det heterosexuella äktenskapet. Men inte heller där får 

sexualiteten behandlas hur som helst. Det är i syfte att skaffa barn som man bör ha sex. Ett 

välfärdssamhälle kräver reproduktion, så sex är alltså något som ska vara en plikt och inte ett 

nöje (Foucault 1978). 

Maktrelationer och sexualitet går att applicera både på länken mellan könen som 

binder det manliga och kvinnliga samman, samtidigt som de säger någonting om religionens 

samspel och inflytande på människor. Jag har valt att studera muslimska tjejer, eftersom det i 

dagens samhälle ( i Sverige så väl som i andra länder) pågår en debatt om krocken mellan den 

västerländska- och muslimska världen. På den arena där orientalism och occidentalism möts 

uppstår föreställningar om hur den andre är. Det är vad Said skulle kalla för att spegla sig i 

någon annan för att göra den egna identiteten förståelig och tydlig (Said 2004[1978]). Jag 

skulle säga att den andre, den som är annorlunda, framstår i den förstes ögon som exotisk och 

då finns risken att det skapas klichéer. Låt mig förtydliga med följande exempel. Orientens 

sagoböcker Tusen och en natt, upptäcktes av Europa medan den inom arabisk litteratur anses 



som vulgär. Sagorna berättar om en verklighet som egentligen inte finns (Carl Rudbeck 

2005). 

 Debatten har till stod del handlat om hederskultur och då måste det noteras att 

uppfattningen om att alla invandrare eller muslimer praktiserar hederskultur är felaktig. Idag 

finns bland annat Sharaf hjältar, unga invandrarkillar, som kämpar mot hedersrelaterat våld 

(Annika Rhen 2005). I debatten om hedersmord och hederskulturer har kvinnor och tjejer 

hamnat i fokus, säkerligen beroende på den jämställdhetsdebatt som pågår i Sverige, men 

även i fler länder, spänner över allt större områden i samhället. Är religionens roll för den 

sexuella identiteten av betydelse? Kanske, men det är inte detsamma som att en religiös 

människa är ofri och att en icke-troende är fri. Men om, hur och i vilken utsträckning påverkar 

religion och religiösa värderingar, likväl som kulturell bakgrund, hur man uppfattar 

omvärlden och hur omvärlden uppfattar oss? Jag vill redan här påpeka att detta inte 

nödvändigtvis behöver reduceras till att förklaras med kultur. Därför ska jag titta närmare på 

vilket sätt identiteten skapas och existerar i förhållande till religion, normer, samhälle och 

medmänniskor. Frågeställningarna är följande: 

1) Hur förhåller sig muslimska tjejer till sexualitet i förhållande till muslimska normer? 

2) Vilken roll spelar islam i skapandet av tjejernas kvinnlighet och sexualitet? 

3) Vad innebär det att vara en del av en muslimsk kultur och ändå svensk i förhållande 

till kvinnlighet och sexualitet? 

4) Vad sker i mötet mellan svensk, baserad på kristendom, och muslimsk kultur med 

sexualitet och kvinnlighet som utgångspunkt? 

 

Samtliga informanter är i 20-års åldern och läser på universitetet, men det var inte där jag 

träffade dem. Saira är kompis till en kompis. Ladan sprang jag på ute på krogen, Mira känner 

jag sen tidigare och Nafas fick jag kontakt med via en nära vän. Materialet samlades in genom 

intervjuer, en per informant. Dessa intervjuer har varit semistrukturerade och har, med ett 

undantag, gjorts med mp3-spelare. Förutom det inspelade materialet gjorde jag också under 

intervjuerna minnesanteckningar. En informant befann sig vid tiden för uppsatsskrivandet 

utomlands och kontakten med henne skedde därför via e-mail. Jag har aldrig ordagrant citerat 

texten, eftersom jag valt att utesluta ord som liksom, typ etc. Jag har alltså uteslutande 

redigerat texten, som är kursiverad. Ibland har ordföljden ändrats något, men inte så att det 

påverkar mening, sammanhang eller helhet. Jag har alltid strävad efter att bevara kärnan i det 

tjejerna säger. 



 Eftersom varje intervju i sig är unik och personlig har det efter sammanhanget 

tillkommit individuella följdfrågor. Intervjusituationen kom också att bli det som fick bli den 

avgränsade faktorn i uppsatsen. De bandade intervjuerna är alla runt 60 minuter. Givetvis 

väcker de nya frågor och funderingar och har därför krävt uppföljning, men eftersom jag både 

är tid- och utrymmesbegränsad, har jag valt att inte göra några fler längre intervjusessioner. I 

de fall där något varit otydligt har jag kontaktat mina informanter för att reda ut problemen 

innan eventuella missförstånd har hunnit uppstå. För att vara så öppen som möjligt med min 

forskning har tjejerna fått läsa och kommentera uppsatsen. Alla namn, även 

familjemedlemmars, kompisars och pojkvänners är fingerade. 

 Uppsatsen är uppdelad i sex delar: Del ett utgörs av, förutom inledningen och 

bakgrunden som kort behandlar sexualitetens historia, tidigare forskning som följs av en 

kritisk reflektion av min roll som forskare. Del två, Den listiga prinsessan Mandelbloms 

mödomsspegel, belyser frågor som kärlek och sex, föräldrarnas roll och hur oskuld iscensätts. 

Del tre analyserar hur tjejerna upplever att befinna sig mittemellan två identiteter, den svenska 

och den iranska, irakiska eller bosniska. Där av namnet Att befinna sig i dimman. Frågor som 

rör mötet mellan svenska och muslimska kulturer behandlas här, men också hur man ska vara 

som tjej och vad som är positiv respektive negativ kvinnlighet/sexualitet. Uppsatsens fjärde 

del mynnar ut i en avslutande sammanfattning, medan del fem knyter uppsatsen samman med 

en analys. Där anknyter jag till syftet, reflekterar över min teori som stödjer sig på Foucaults 

maktrelationer och drar egna slutsatser. I del sex återfinns litteraturförteckning. 

  

BAKGRUND 

Vilka känslor väcker ordet sexualitet? Äckel, ångest, rädsla, längtan, förtjusning, nyfikenhet? 

Ingen kan förneka att ordet har en betydelsefull laddning. I sin artikel ”Vad är sexualitet? Vad 

är kroppen? Vad är kärlek? Om kulturens djupa påverkan. En inledning. ” (Ottar 2:1991) 

hävdar Don Kulick att sexualiteten fått stort utrymme i det privata rummet och tillika det 

offentliga. Många människor upplever det svårt att prata, ja till och med tänka om och kring 

sexualitet. Det är en uppfattning som jag delar, men jag vill göra tillägget att vi förhåller oss 

så, trots att vi både förkroppsligar sexualiteten samt lever mitt och tillsammans med den hela 

tiden. Kanske beror detta på, som Kulick utvecklar sitt resonemang, att sexualiteten ”utgör ett 

slags grundläggande, mäktig kraft som präglar både individer och 

samhällsstrukturen”…(ibid 1991). Alltså är sexualitet, ur ett västerländskt perspektiv, både 

något man gör och är. Kontentan av detta är att människor definieras utifrån sin sexualitet. En 

homosexuell man är si och så och gör också si och så, på grund av att han är homosexuell. 



Likaså blir en kvinna som har sex med vem hon vill, hur hon vill, när hon vill och hur ofta 

hon vill, tillskriven en viss identitet. Kulick menar alltså att egenskaper och beteendemönster 

flätas samman med sexuell (o)utlevelse och läggning. På 1700-1800-talen blev sexualiteten i 

västerlandet ett symbolladdat ok. Hand i hand med den industriella revolutionen skedde, 

förutom omvälvningar på det politiska, sociala och ekonomiska planet, förändringar som 

tillförde nya tankar om människan –om det kvinnliga och manliga. Så skedde även med 

sexualiteten (ibid. 1991). Uppdelningen i god och dålig sexualitet (se Foucault 1978) kan 

relateras till Mary Douglas (2004[1966]) och hennes teori om en kategoriserad världsbild. För 

att upprätta ordning i tillvaron kategoriserar människan saker. När tillvaron är insorterad i 

olika fack framstår klara strukturer och allt som då faller utanför ramen blir hotfullt, smutsigt 

och obestämt. Detta drabbar givetvis fler områden än sexualiteten.  

Föreställningar om sexualitet försvårar, enligt Kulick, förståelsen för andra 

kulturers syn på sexualitet och det beror på att sex är långt mer än en visuell föreställning. Sex 

är en beröring, en känsla –både bokstavligt och bildligt (Kulick 1991). Känslor förknippat 

med sex är, enligt mig, förknippat med både makt och genus. Sexuellt umgänge kan resultera 

i barn och eftersom det knappast bör förvåna någon att kvinnor är de som föder barn, är det 

också deras sexualitet som måste kontrolleras. En kvinna måste vara kvinna på rätt sätt, på 

samma gång som hon måste vara sexuell på rätt sätt. Kvinnligt sexuell är att inte hångla med 

för många och definitivt inte ha sex med för många. Har en kvinna det blir hon en sämre 

sortens kvinna, en hora, medan en sexuellt aktiv man är just sexuellt aktiv och får därmed 

status eftersom han anses åtråvärd. Den här uppsatsen handlar först och främst om unga 

kvinnor med muslimsk bakgrund. Amalia Sa’ar som forskat om israeliska och palestinska 

ogifta kvinnor (vilka är kristna och muslimer), menar att god kvinnlig sexualitet representeras 

av den gifta kvinnan. Emellertid räcker inte detta. Varför kvinnan har sex är också en viktig 

komponent. För att anses som en bra kvinna ska man ha sex i syftet att föda barn; har man det 

för njutningens skull påverkar det istället i negativ riktning. Detta är intressant eftersom det i 

Koranen står det att en man är skyldig att tillfredsställa en kvinna sexuellt.  

Sa’ar menar också att äktenskap anses som en avgörande och mycket viktig del i 

en kvinnas liv. Ogifta kvinnor anses av den andledningen vara oförmögna att mogna på ett 

socialt accepterat sätt. Kanske beroende på att de måste ha tillgång till en man för att deras 

sexualitet ska kunna väckas till liv (Sa’ar 2004). 

 Kvinnlig sexualitet är sålunda långt ifrån lättförklarligt och lättförståligt. 

Underlaget till denna analys har hjälpt mig ett stycke på vägen. 

 



TIDIGARE FORSKNING 

Forskningen om invandrartjejer är relativt omfattande. De senaste åren har det kommit flera 

avhandlingar och artiklar om detta ämne. Min uppfattning är att denna forskning är bra, 

intressant och viktig, men att invandrartjejen alltför ofta beskrivs som stereotypa och som en 

kontrast till svenska unga kvinnor. 

Fanny Ambjörnssons (2004) doktorsavhandling I en klass för sig. Genus, klass 

och sexualitet bland gymnasietjejer behandlar i första hand svenska tjejers inställning och 

föreställning om sexualitet. Invandrartjejen ägnas ett helt eget kapitel, men förekommer även 

frekvent i de övriga. Jag är kritisk till att Ambjörnsson inte visar bredden av invandrartjejer, 

samt ger dem större utrymme. Istället målas hon upp som den andra, av både Ambjörnsson 

själv och hennes informanter. Detta trots att Ambjörnsson själv är kritisk till 

stereotypiseringen av invandrartjejer. Här beskrivs de som en person som ofta är av lägre 

social klass, vilken är förtryckt och som tvingas balansera olika identiteter och olika arenor. 

Jag hade sett att Ambjörnsson i större utsträckning belyst komplexiteten och mångfalden av 

invandrartjejer. 

Även Willy Pedersen lyfter fram, i det här fallet muslimska, invandrartjejer som 

avvikande från norsk praxis, parallellt som de påverkas av både hemlandets och norska 

normer. I Dyd i ars erotica: Forelskelse of segsualitet blant muslimske jenter i Norge 

(Sosiologisk tidskrift 10:2002) pendlar tjejerna mellan olika flexibla identiteter, vilka inte får 

rubba varandras område. Pedersen visar också hur västerländsk sexualitet skrivs in i en 

scientia sexualis tradition, vilken innebär att sexualitet måste kontrolleras genom 

självdisciplin. Här har kvinnan en passiv roll, medan mannen anses vara aktiv. De muslimska 

kulturerna tillhör en ars erotica tradition där sexualiteten är jämnt fördelad mellan bägge 

könen och där kvinnan är sexuellt aktiv (se även Foucault 1978:53-73).  

Åsa Anderssons (2003) Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en 

multietnisk stadsdel speglar invandrartjejer och hur de tänker kring sin sociala ställning i 

Sverige och sin etniska och kulturella bakgrund. Andersson redogör också för hur tjejernas 

förhållande till killar, föräldrar och det svenska samhället ser ut. Det som intresserar Anderson 

är hur tjejerna identifierar sig själva som ofta blir en kontrast (enligt dem själva) till svenskar 

och det svenska samhället.  Trots den polemik och dikotomi som tjejerna ger uttryck för när 

de ställer det svenska samhället mot sig själva som assyrier, somalier, bosnier eller kurder 

införlivar svenska normer, fast de vänder sig emot dem. Det är ett inslag som gör Andersson 

intressant att läsa, men jag är kritisk till den distans som finns mellan henne och 

informanterna. 



I En fråga om heder analyserar Unni Wikan heder, hedersmord och 

hederskulturer. Samtidigt tecknar hon ett porträtt av identitet och hur de stigmatiseras och 

uppfylls av svenskar och invandrare. Wikan försöker också förklara varför hederskulturen 

finns och varför det förekommer hedersmord. Hennes svar att reducera agerande och tänkande 

till kultur, har väckt skarp kritik i akademiska kretsar, bland annat av Åsa Eldén (2003) i 

avhandlingen Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder, men 

även av frilansjournalisten Zanyar Adami i detbattartikeln ”Hedersmord är inte kurdisk 

kultur” (URL1). Även jag förhåller mig skeptisk till att förklara beteende- och 

föreställningsmönster med kultur och förslår istället att nyckeln kan ligga i subjektiv 

internalisering av normer, vilka i sin tur är kulturellt färgade. Däremot finns det inte mycket 

forskning i Sverige om unga kvinnor med muslimsk bakgrund som kan passera som svenskar. 

Jag hoppas att denna uppsats kan ändra på det och inspirera andra att fortsätta undersöka detta 

område. 

 

KRITISK REFLEKTION ÖVER MIN ROLL SOM FORSKARE 

Det folk säger behöver inte vara detsamma som vad de egentligen gör och tänker. Tjejernas 

svar i den här studien behöver därför inte vara något som de till punkt och pricka praktiserar i 

sin egen vardag. Jag är även medveten om att tjejerna kan ha blivit påverkade av mig som 

person. En ung, kvinnlig forskare med inriktning på genusfrågor och med svensk bakgrund 

kan både hjälpa och stjälpa slutsatserna och analyserna av svaren. Samtidigt vet jag att det är 

möjligt att jag har fått de svar som informanterna tror att jag vill ha. Hade jag levt tillsammans 

med mina informanter under en längre tid är det mycket möjligt att mina resultat sett 

annorlunda ut. 

 Det är alltså vad tjejerna säger om sin sexualitet som jag har studerat och inte 

hur de verkligen utövar den. Att jag har fått de svar som används som information i den här 

uppsatsen kan ha med att göra att jag är i samma ålder som tjejerna. Det, plus att jag dessutom 

är ung kvinna själv, kan i det här fallet ha varit en fördel. Den avslappnade stämning som 

präglade intervjuerna hade kanske inte infunnit sig om det istället varit en medelålders man. 

Jag tror att jag därför har en förståelse för tjejernas tankar, åsikter och berättelser eftersom jag 

vet hur det är att vara ung idag. Mina informanter studerar alla vid universitetet. Detta är ett 

faktum som inte går att komma förbi. Svaren kan med andra ord ha påverkats eftersom de alla 

är mer eller mindre insatta i detta ämne, plus att de kanske tror sig veta vad för sorts 

information jag vill ha för denna C-uppsats. 

 



DEN LISTIGA PRINSESSAN MANDELBLOMS MÖDOMSSPEGEL 

Vikten av att framställa sig själv på olika sätt i olika situationer och med olika personer var 

något som snabbt blev tydligt i min analys. Samtidigt som tjejerna i föräldrarnas närvaro var 

ambitiösa, ansvarstagande och skötsamma, kunde de släppa på vissa spärrar tillsammans med 

kompisar. Motsägelsefullt nog följde den duktiga och lydiga tjejen den vildare i spåren och 

där av också namnet på denna uppsats. Prinsessan Mandelblom är en karaktär ur sagoeposet 

Tusen och en natt och med mödomsspegel menar jag iscensatt jungfrudom. Emellertid är 

mödomsspegel inte ett ord som jag själv kommit på, utan återfinns i Tusen och en natt, där det 

har en helt annan betydelse. Med andra ord blir prinsessan Mandelblom dessa fyra tjejers alias 

och de kan med hjälp av sin list, spela rollen som en väluppfostrad dotter som inte strular runt. 

 

Horan och madonnan 

Flick- och kvinnoforskningen idag visar att tjejer och kvinnor balanserar mellan två 

kategorier, nämligen horan och madonnan –ett vida spritt uttryck som figurerar även i svensk, 

kristen kultur. Dessa två positioner kan både intas och stigmatiseras samtidigt som man 

ofrivilligt kan bli betraktad och omtalad som till exempel hora (se t. ex. Ambjörnsson 2004, 

Andersson 2003). 

 Jag kommer här att försöka reda ut mekanismen bakom dessa båda kategorier, 

vad som är okej och inte okej i förhållande till kärlek och sex. Denna diskussion kommer att 

kopplas till en analys om föräldrarnas, kompisarnas och samhällets roll. Varför känner sig 

Ladan slampig när hon är med sin pojkvän? Varför tänker Saira låta sina föräldrar tro att hon 

är oskuld då hon gifter sig? Och hur kommer det sig att det är kompisarna som påverkat Nafas 

i synen på sexualitet? 

 

Kärlek och sex 

Ladan säger att hon inte gillar att strula runt. Det får henne att känna sig slampig. Till och 

med när hon var med (läs hade sex) sin nuvarande pojkvän för första gången kände hon sig 

som en slampa.  För att ha sex måste man vara kär tycker hon. Jag måste känna mig bekväm, 

innan jag kan göra det. Sen när jag väl känner mig bekväm i honom, då både säger jag och 

visar det. (läs visa sig kåt och sexig) Men innan  har jag faktiskt lite svårt att göra det, 

antagligen för att jag aldrig har tränat på det.. Mitt första riktiga förhållande var när jag var 

femton. Han var svensk. Vi gick i nian bägge två. Och jag träffade honom genom en kompis 

då och sen så vart vi tillsammans och så var vi tillsammans i sju år. Ja, det tog slut nu i 



somras, när skolan började. Vi väntade ett år, i nio månader innan jag blev av med min 

oskuld med honom.  

Vad sade hennes föräldrar om det här då? Båda två tyckte att det var väldigt 

tidigt. Men jag var ju så bombsäker på honom, jag visste ju vad jag ville ha. Så i början så 

ljög jag och sa att jag sov hos kompisar. Sen så tjöt jag i två dagar för att få lov att sova där 

och tillslut fick jag lov, av mamma. Mamma och pappa är skilda, så pappa bor i Stockholm 

och mamma bor här med mig. Och sen så fick ju inte pappa träffa honom förrän ett år efteråt. 

Men, åh, de trodde väl inte att det skulle vara så allvarligt. Det var väl inte så att jag sa till 

mamma att jag hade sex, men det kunde de nog räkna ut ändå. Och sen så började jag ju äta 

p-piller… 

Miras erfarenhet av detta ser annorlunda ut. När jag frågar henne om hon känt 

sig slampig någon gång eller om någon har behandlat henne så, svarar hon: Nej inte direkt. 

Kanske när jag gick på mellanstadiet någon gång och man började bli ihop med killar och i 

en kort period så var jag ihop med tre killar, inte samtidigt, men från samma umgängeskrets. 

Efter det började hela deras krets att behandla mig sämre och även vissa tjejer också, i deras 

ögon gjorde man helt enkelt inte så även om det kändes helt okej för mig. För mig är hora en 

tjej som prostituerar sig med det finns ju alltid en förklaring och historia bakom det också. 

Tycker att ordet hora används alldeles för ofta och i helt fel sammanhang, bland annat som 

skällsord av högstadieelever om tjejer som strular runt mycket Jag tror att ordet används mer 

i vissa invandrargäng än hos unga svenskar och det är lättare för en invandrartjej att bli hora 

i deras ögon än för en svensk tjej. De ser det nog som att det är naturligt att svenska tjejer 

har pojkvänner medan invandrartjejer ska hålla lite på sig. Kriterierna är mycket annorlunda 

där så att säga. 

Att vara slampaktig behöver med andra ord inte betyda att tjejen ifråga är 

sexuellt aktiv. Det räcker med att hångla med alltför många eller misslyckas med en 

sminkning för att kategoriseras som hora (Ambjörnsson 2004: 22) I Ladans fall handlar det 

snarare om hennes bild av och känsla för sig själv som kommer i fokus. Hon menar på att hon 

inte dömer tjejer som tar sig friheten av strula runt och ha one night stands. Jag försöker inte 

tänka på andra tjejer som horor, säger hon. Det paradoxala med detta uttalande är att när 

Ladan värjer sig emot att tänka på andra tjejer som horor, kan hon själv inte tänka sig att 

strula runt för att hon då skulle känna sig som en slampa. Dessutom använder hon ordet 

slampig om tjejer för att beskriva deras utseende eller uppträdande. Jag tror att det beror på att 

hon vill visa vilka sorts tjejer hon menar genom att placera dem i en kategori. Hennes ovilja 

att tänka hora om andra tjejer bekräftar att det är något som finns, något man kan vara. 



Samtidigt är jag tveksam till att horan skulle kunna förklaras med natur, eller att det är något 

man ’bara är’. Horan görs, påpekar Åsa Andersson (2003:148). En tjej kan ’bli’ hora för att 

hon umgås med en tjej som har ett horrykte. Det är kanske inte enbart av rädsla för att känna 

sig som en hora som Ladan inte strular runt, utan för att hon är medveten om att hon, i andras 

mun och ögon, också kan bli det. Hon är samtidigt medveten om vad som räknas som 

slampigt och därför känner hon sig så när och om hon hånglar eller har sex med killar. Det ska 

betonas att kategorin hora finns, även om vissa tjejer ( och säkert också vissa killar) inte vill 

vare sig tänka eller säga så om andra. Nafas och Ladan var de av tjejerna som var mest 

skeptiska till att strula runt, hångla och ha sex. Men alla tjejerna är överens om att de inte 

dömer kompisar och andra tjejer som väljer att göra det. Deras resonemang känns igen i 

Nader Ahmadis (2003) studie om iranska immigranter i Sverige. Där dömer kvinnorna heller 

inte de medsystrar som har sex före äktenskapet eller med vem de vill. De menade på att det 

var kvinnans privatsak att avgöra detta. 

 Pojkvännen blir här den centralgestalt som sexualitetens dilemma kretsar kring. 

Nafas säger: jag skulle inte döma de som har sex med vem som helst, men själv har jag nog en 

spärr där. Jag kan inte släpa hem vem som helst och ha sex med den. Om jag ska ha sex vill 

jag nog helst att han ska vara min pojkvän.  

Att det stadiga sällskapet här värderas högre, än endast tillfälliga förbindelser skulle kunna 

förklaras med tjejernas kulturella och religiösa bakgrund är något som jag starkt invänder 

emot. Fanny Ambjörnsson visar hur en seriös pojkvän blir en tydlig statusmarkering för tjejer. 

Det visar på mognad och att man är ett attraktivt kort på den heterosexuella begärsmarknaden 

(Ambjörnsson 2004:116f). Att ha sex med en kille utan att vara kåt är uteslutet för Ladan, för 

man ska vara kär eller förälskad… Lika uteslutet som det är att ha sex med någon som inte är 

ens stabile pojkvän. Nafas motvilja att ha sex med vem som helst, även om jag är ganska 

liberal med att hångla, och Ladans avståndstagande från både hångel och sex med andra utom 

hennes pojkvän kan inte förklaras med kultur eller etnicitet. Samma tankar finns även hos 

svenska tjejer vet jag genom diskussioner med kompisar. Att hångla lagom mycket är ett 

outtalat krav för att anses som en bra tjej. Det kan således vara okej för en svensk tjej att 

strula med någon som man inte är tänd på, men en svensk tjej kan också ställa sig frågande 

inför detta. Däremot, att inte hångla alls, betraktas ofta som att man är omogen eller sexuellt 

oattraktiv (ibid.. 2004:116, 120ff). Det jag försöker visa här är att det inte är enbart 

invandrartjejer som resonerar om sex, hångel och strul i dessa termer. Exemplen går snarare 

ut på att det handlar om var och ens personliga ställningstagande. Som Ladan säger; det är 

hennes egna, individuella val som inte har påverkats av den kulturella bakgrunden eftersom 



hennes syster är mer rebellisk. Saira däremot påpekar att man kanske värderar sex högre om 

man är religiös Men det gör inte jag. Jag ser det inte som något man kan ta ifrån en eller 

något man kan behålla. Sex är sex liksom. Betyder det att sättet att förhålla sig till sexualitet 

är en privatsak, ett individuellt val? Jag tror att det kan vara så, men fler komponenter är 

delaktiga. Medveten om att de blir betraktade av andra, måste tjejerna navigera på ett sätt som 

kommunicerar med samhället på en lagom-nivå, som bekräftar dem som ’vanliga’ tjejer. 

Accepteras man som människa är det ett tecken på att man varken är för mycket eller för lite.  

Det tjejerna uttrycker här går i linje med Gisa Helmius (1993:26) och Ann 

Frisells ( 1996:17) teoretisering av kärleksplikten (i Andersson 2003:141). Med kärleksplikt 

menas att sex nödvändigtvis inte behöver vara något som enbart förekommer inom 

äktenskapet, utan lika gärna i fasta parrelationer. Kravet är att det ska ske av kärlek. Samtidigt 

säger Mira och Saira att det är okej att ha sex med killar man inte är kär i. Om man var 

tvungen att vara kär för att ha sex, skulle nog inte så många ha det, funderar Saira. Det räcker 

med att båda känner för det och vill, säger Mira. Enligt henne är det inget problem med att ha 

sex första kvällen och det är också okej att strula runt så länge det känns bra. Jag har haft 

perioder då jag strulat runt ganska mycket. 

  

Att visa sig kåt 

Sexighet offentligt eller privat och framförallt med vem, är något som Ladan 

skiljer på. På min fråga om man får visa sig kåt och hur man då visar det säger hon: Ja, 

absolut. Det är ju det som gör det hela spännande. Ja, som jag och Anton, satt på 

campusbussen för en vecka sedan och då satt man ju och, ja, jag satte jackan över hans ben 

och…men det är ju liksom spännande och roligt, så det är ju helt okej bara för att spetsa till 

det. Ute på krogen är det väl en annan sak eller om man inte känner någon, då håller man 

väl, man ska väl inte släppa det hur fritt som helst. Men om man precis börjat dejta så är det 

bara att köra, det är ju en del av det roliga. Däremot skulle jag aldrig göra det hemma, för 

där visar man ju respekt! 

Kåthet ska inte begränsas menar Nafas. Jag ser ju inte det själv som något som 

skulle vara ett hinder för mig. Jag kan visa mig kåt om jag är kåt. Jag tycker absolut inte att 

det är några problem, att jag bara för att jag är invandrare inte får visa mig intresserad. Jag 

tänker inte så. 

 Trots att både invandrartjejer och svenska tjejer löper risk att bli kallade hora är 

det ändå hårdare koll på invandrartjejer menar Nafas. Att visa sig kåt strider därför mot 

uppfattningar om hur en invandrartjej bör vara. Hon tror att invandrartjejer som är hårt hållna 



överdriver när de väl kommer ut, vilket leder till att bröder och kusiner sätter igång rykten för 

att tygla dem. Själv har Nafas aldrig blivit utsatt för något sådant. Men sen har jag aldrig 

uttryckt min sexualitet på det sättet. Så jag vet inte, om jag hade gjort det kanske jag hade 

blivit utsatt för det. Jag har inte på mig små korta kjolar eller små toppar. Och jag är inte 

heller den som tar initiativ på krogen, även om jag ibland önskar att jag hade det modet, men 

jag har inte det och då blir inte jag den som man stämplar på det sättet. 

 Resonemanget ovan kretsar kring horstämpeln och att sex inte är den faktorn 

som avgör om en tjej anses vara hora. Man behöver inte ha sex, fortsätter Nafas. Det räcker 

med att bli sedd så ute. Jag tror att det gäller för svenska tjejer också men invandrare blir 

extra, det blir dubbelt, det är att de är tjejer och det är att de är invandrare. Så att det blir 

både en koll från det svenska samhället som i och för sig är ganska liberalt, men som ändå 

dömer de här tjejerna som horor, plus att det blir den här enormt konservativa synen… 

Att visa sig kåt är att riskera sitt rykte. Fanny Ambjörnssons (2004) centrala tema är hur man 

är sexuellt tillgänglig utan att vara det alltför mycket. Detta gäller även för invandrartjejer 

som för svenska, men jag tror att Nafas är något på spåren när hon säger att det blir extra 

kontroversiellt för invandrartjejer, eftersom svenska samhället har en föreställning om hur de 

är och inte är.  

 

Samhället som med- och motvikt 

På vissa av mina frågor reagerade tjejerna och menade på att man inte kan prata om 

invandrare i generella termer och att det var svårt att tala om invandrare kontra svenskar 

eftersom gruppen invandrare är så bred. Detta utlåtande reflekterar mer än väl den 

problematisering jag här tänker ge mig i kast med, nämligen tjejens komplicerade plats och 

roll i samhället. Betyder det att det inte är någon skillnad överhuvudtaget? Invandrartjejer 

döms hårdare, menar Nafas. Det blir dubbelt. De döms både av det svenska samhället som i 

och för sig är ganska liberalt, men som ändå stämplas som horor –plus att det blir den här 

enormt konservativa synen på kvinnan som inte får visa benen eller brösten. Så det blir ett 

dubbelt förtryck… 

 Alltså stämplas en lättklädd, festsugen och platstagande invandrartjej av både 

samhälle och den egna gruppen. Ur Nafas ord går också att utläsa att man som invandrartjej 

måste fightas mot både samhälle och den egna gemenskapen, samtidigt som stöd finns att 

hämta hos båda två.  Både Ambjörnsson (2004) och Andersson (2003:17) beskriver hur 

endast stereotypa invandrartjejer målas upp i media och andra sammanhang, något som Saira 

säger sig hålla med om. Antingen är det tjejen med slöja eller så, många tycker att 



invandrartjejer är dubbelmoraliska. De håller på sig men samtidigt så klär de sig 

jätteutmanande och har smink. De vill verka frigjorda men samtidigt håller de på sig själva… 

 På den smala språngbräda där tjejerna befinner sig, ska de signalera både 

självständighet och lydnad. Detta kan, enligt mig, resultera i att de utmanande tjejer som 

Nafas och Saira pratar om, tydligt vill markera en skillnad. Min tes grundar sig på Åsa 

Andersson (2003:18) som menar att skillnaden är en identifikationsmarkör och som utsätts för 

yttre och inre påverkan. Att mina tjejer inte behövde markera skillnad på samma sätt beror 

troligtvis på att de befinner sig i andra sammanhang än Anderssons informanter och att de ser 

sig som integrerade i det svenska samhället samt att de inte är hårt tyglade hemifrån. Men, 

som Saira låter påskina, det finns ändå vissa krav. Detta blir framförallt uppenbart när det 

kommer till diskussioner – eller snarare avsaknaden av diskussioner- om sex, pojkvänner och 

sexualitet. Förutom kravet att de ska vara välartade och ambitiösa, finns också –som i Sairas 

och Miras fall- en uttalad önskan om att pojkvänner och blivande makar inte ska vara 

svenskar.  

Flickorna berättar inte allt för sina föräldrar, ett motsägelsefullt beteende som, 

enligt mig, är ett sätt att förhålla sig i linje med samhället parallellt med att lyda sina 

föräldrars önskemål. Mina informanter bar varken mängder med smink eller klädde sig, som 

jag redan nämnt, utmanande. Samtidigt visste de var gränsen gick. Så länge de inte tänjde på 

den kunde de behålla sin ’frihet’ eftersom föräldrarna litade på dem. Att tjejerna sa sig ha 

lättare att förhålla sig till det svenska samhället kan också bero på att de hamnat i områden 

och stadsdelar där de flesta har varit svenskar. Deras föräldrar har också varit måna om att 

barnen ska integreras i det svenska samhället. Den socialgeografiska diskurs som Andersson 

(2003:44f) för stämmer sålunda inte in på dessa tjejer. De tenderar att känna mer släktskap 

med svenskar än med invandrare. I Anderssons fall var det just skillnaden mellan etnicitet (läs 

svenskar och invandrare) och var man bodde som var avgörande för hur en vänskap skulle 

utvecklas. Det är alltså sammanhanget som avgör vilken betydelse etniciteten får. Att ses som 

svensk eller invandrare kan fyllas med olika värderingar (Andersson 2003:50). 

Saira tycker att hennes pappa har ställt för höga krav på henne. Jag har försökt 

skylla på mig själv och tänkt varför vill inte jag bli läkare? Och sen så har jag nått en punkt 

när det faktiskt är hans fel och inte mitt. Han jobbar ju i fabrik och då vill han att jag ska ha 

det bästa av allt. Jag tror han tänker så av kärlek. Och jag vet ju att, relationen mellan barn 

och föräldrar i Sverige, nu generaliserar jag starkt, men det är kanske inte samma sak som i 

Mellanöstern. Han vill väl att jag ska lyssna på honom för att undvika misstag för att det är 

så barn gör där, medan jag tycker att jag ska få göra mina egna misstag och göra det jag 



tycker är kul istället. Och det är ganska lustigt, jag fick höra förra året att han ville bli 

skådespelare, men det fick han inte för sin pappa. Så jag förstår honom också, och hans 

bitterhet… 

Både Mira, Nafas och Saira betonade att de hade krav på sig att vara ambitiösa. 

Nafas sa att det förväntades av henne att hon skulle vara akademisk, medan Saira sa att 

hennes föräldrar tyckte det att det var mycket viktigt med utbildning. Mammans släkt var, 

som Saira beskrev det, karriärsinriktade iranier som värderade yrken som advokat och 

läkare. Saira menade att det var först och främst traditioner framför religion som mammans 

släkt värnade om. Hon beskrev det som att den persiska mentaliteten var viktig. Vikten av 

utbildning är också något som Hedin poängterar. I radikala muslimska kretsar är det viktigt att 

kvinnor i alla åldrar får utbildning. Kvinnan ska vara intelligent, förstå resonemang och våga 

ha en åsikt och argumentera för den (Hedin 2001:222). 

 

Oskuldens väktare 

Nafas brukar gå ut ibland. Hon både dricker, dansar och träffar killar. Veckan före min 

intervju med henne hände följande: Tillsammans med kompisar var Nafas på en av stans mest 

populära uteställen. Där träffade hon en kille, som också var invandrare. Han var intresserad 

av henne, men hon ville inte, så hon sa ifrån. Lite senare träffade hon en annan kille, denna 

gång en svensk, och eftersom hon var rätt så full blev det lite hångel. Av en ren tillfällighet 

tittade hon bort mot baren och där fick hon syn på invandrarkillen. Han stod tillsammans med 

sina kompisar och tittade hotfullt och intensivt på Nafas och den svenske killen. Nafas 

ignorerade detta; ville killen glo så gärna för henne. 

 Om invandrarkillen var svartsjuk eller stod där för att kontrollera att varken 

Nafas eller den svenske killen gick över gränsen vill jag inte spekulera i. Det finns inga bevis 

på att han skulle ha varit någon slags väktare eller skydd till Nafas. Det är däremot något som 

Åsa Andersson ger exempel på. Hon beskriver hur vissa unga invandrarmän utnämnde sig 

själva till ett slags oskuldens väktare och kontrollerade/skyddade invandrartjejerna. Vissa 

tjejer uppfattade deras närvaro som något positivt istället för något som inskränkte deras 

frihet. Att killarna, i det offentliga rummet, agerar på nyss nämnda sätt, kan vara ett sätt att 

försöka behålla den önskvärda femininiteten i intakt skick. Flickorna ska vara fogliga, men 

sexuellt avhållsamma och därmed följa normerna för hur en ung kvinna bör vara (Andersson 

2003:108f). De oskuldens väktare som Åsa Andersson redogör för finns uppenbarligen, men 

det finns också killar som tar avstånd från hedersrelaterat våld och kontroll av kvinnor, unga 

som gamla. Sharaf hjältar heter en rörelse som för några år sedan startade i Fryshuset i 



Stockholm. Sharaf betyder heder på arabiska och behovet i Linköping anses vara stort  

(Annika Rhen 2005). 

 

Prinsessan Mandelbloms mödomsspegel: Att iscensätta jungfrudom 

Att flickornas oskuld var något fint och viktigt, åtminstone speciellt, var en outtalad önskan 

från vissa föräldrar till mina informanter. Genom att uppträda korrekt gav flickorna också det 

intrycket. Även om mamman, pappan eller båda två visste eller anade att döttrarna hade en 

eller flera sexuella erfarenheter, uppfattade tjejerna det som att föräldrarna köpte det eftersom  

tjejerna i övrigt betedde sig plikttroget och ansvarsfullt. Unni Wikan menar att så länge ett 

problem inte märks så finns det inte. Med ett problem menas svenska pojkvänner, sex före 

äktenskapet, festande och drickande (Unni Wikan 2003). Jag menar att detta går att applicera 

på tjejernas relation till sina föräldrar. Så länge man inte pratar om sex, killar och fester och så 

länge man håller sig inom anständiga ramar är det mer eller mindre accepterat. 

Det jag är ute efter här är att jungfrudom inte nödvändigtvis måste vara ett 

tillstånd, utan ett sätt att vara på. Först när tjejerna bär vulgära kläder, lägger en alltför gräll 

make-up och redlöst berusade strular runt med massa killar, skulle de i realiteten förlora sin 

oskuld. Därför har jag också valt ordet mödomsspegel. Med det menar jag att tjejerna 

behärskar strategin att anpssa sitt beteende efter situationen och där med ge en bild av 

oskulden, så att deras spegelbild reflekterar en jungfru. En tjej som har haft sex kan alltså 

betraktas som oskuld så länge hon uppför sig på ’rätt’ sätt, medan en tjej som är oskuld men 

beter sig som en hora också får den stämpeln (jfr Andersson 2003; Ambjörnsson 2004; Wikan 

2003). Amalia Sa’ar (2004) observerar också detta, men hon tillägger att helst ska en oskuld 

vara oskuld även i hjärtat. Paradoxalt nog har kvinnor i Israel/Palestina sexuella förbindelser 

med en eller flera män trots att de är ogifta. 

Oftast är det inte föräldrarna som kallar sina döttrar för horor, även om det 

förekommer (se Wikan 2003), beteckningen kommer istället från jämnåriga. Tjejerna 

navigerar mellan föräldrarnas krav på att de ska vara oskulder, eller åtminstone sköta det 

snyggt, och kompisarnas förväntningar på att de ska anpassa sig till mallen för den svenska 

unga kvinnan; det vill säga vara lagom attraktiv och hångla/ha sex lagom mycket. Det är på 

denna gräns som tjejerna verkar befinna sig. Som jag nämnde ovan, är jungfrudom mer ett 

beteende än ett tillstånd. Flickorna signalerade att de inte tillhörde den lättfotade sorten och 

blev därför inte uppfattade som sådana. Detta skulle Don Kulick kalla för iscensättning av 

jungfrudom, alltså jungfrudom måste skapas. Han exemplifierar med kvinnlig omskärelse i 

Somalia. En icke omskuren kvinna är ingen oskuld. 



 Ingen av tjejerna sa sig ha problem med sex före äktenskapet. Nafas sa till och 

med det är nog ett måste, så man vet vad man har gett sig in på. Vad föräldrarna egentligen 

tyckte visste ingen riktigt, men det viktiga var att sköta det här med sex på ett snyggt sätt. 

Tjejerna pratade inte särkilt mycket om sex med sina föräldrar och om de gjorde det var det 

med mamman. Oskuld är alltså ett slags iscensättande. Så varför tar flickorna då på sig rollen 

som oskuld? Kanske för att, som Åsa Andersson påpekar, de flickor som inte har haft sex 

anses som rena. Det är fint att inte ha haft sex och det tyder på respektabel femininitet 

(Andersson 2003:139). Den goda kvinnan axlar alltså, med Foucaults (1978) termer, den goda 

sexualiteten och för att bli accepterad av den närmaste kretsen –men också av samhället, krävs 

det att man i andras ögon framstår som sexuellt oerfaren kvinna. Föräldrarnas tveksamhet till 

sex före äktenskapet, homosexualitet och äktenskap med svenskar kan med Jan Hedins ord 

förklaras med att muslimska familjer som har en liberal inställning till samhällsfrågor ofta 

värdesätter en traditionell och konservativ familjesyn. Sex hör äktenskapet till och idealet är 

den heterosexuella familjen (Hedin 2001:210, 216). Jag stämmer delvis in i detta påstående, 

men vill höja ett varningens finger och säga att detta fenomen finns även bland andra 

(religiösa) grupper. Dessutom kan man inte generalisera kring en sådan stor grupp som 

muslimer. Bara det faktum att Hedin (ibid. 211) påstår att muslimer med konservativ 

familjesyn är negativt inställda till aborter motsägs av mina informanter som hävdar att deras 

föräldrar helst skulle se att de gjorde abort om döttrarna blev gravida idag. Däremot visar 

Hedins resonemang att det inte är sexet som är själva problemet. Snarare flyttas fokus till hur 

tjejerna praktiserar detta. Hur, när och var är relevanta aspekter rörande sex. Jag har visat och 

kommer att utveckla diskussionen längre fram att det även är en känslig fråga med vem man 

har sex. 

 

Föräldrarna 

Något som snabbt framkom i alla intervjuer var att tjejerna valde att inte delge delar av sitt liv 

och sina erfarenheter för sina föräldrar. Ibland för båda, ibland för en. Den föräldern som 

undanhölls information var i så fall pappan. Mamman kunde få veta och ville ibland också 

veta, något som även Åsa Andersson (2003) poängterar. I det här avsnittet kommer jag att titta 

på vilken makt föräldrarna har över sina barn och varför tjejerna tvingas smussla. Det var 

påfallande hur samtalen  kring sexualitet och killar mer eller mindre undveks. Om detta skiljer 

sig från svenska tjejer eller om det är en generationsfråga är svår att avgöra, men jag ville 

understryka att jag aktar mig att förklara detta på en kulturell basis. Jag tänker här analysera 



om och hur fenomen som kultur och migration förändrar, men samtidigt bevarar synen på 

sexualitet samt försöka förstå varför tjejerna agerar som de gör. 

 

”Jag vill göra det lätt för mig” 

Orden är Sairas. Hon kommer från Iran, men hennes pappa är uppvuxen i Irak. Saira kom till 

Sverige och flyttade rakt in i ett område där majoriteten var svenskar. Hon integrerades snabbt 

i samhället och såg sig själv som svensk. Det är först nu på senare tid som jag börjat fundera, 

säger hon. På frågan om hon har haft pojkvän säger hon att det har hon. I mellanstadiet. Men 

vi var mer som kompisar. Fast jag berättade inte det för mina föräldrar. Och det skulle jag 

inte göra nu heller, det är så mycket man måste ta hänsyn till. Kanske skulle jag berätta det 

för mamma Så jag skulle nog göra det lätt för mig,. Men jag vet inte om min pappa skulle 

tycka att det var okej att jag träffade en massa killar, det tror jag faktiskt inte. Han skulle nog 

vilja vet vem det var. Mina kusiner har pojkvänner och flickvänner, men å andra sidan är de 

iranier och man vet vilka de är, jag vet inte om jag skulle få det (träffa en svensk kille). Jag 

skulle göra det ändå, men jag kanske inte skulle prata med dem (föräldrar och släkt) om det. 

 Nafas skulle heller inte berätta allt för sina föräldrar. I hennes fall handlar det 

mer om sex och abort. Att hon sällskapade med en kille var inte något som föräldrarna brydde 

sig så mycket om. För dem gjorde det ingenting då. Han var svensk och ett år äldre än mig. 

Jag har en syster som är fem år äldre än mig och det var hon som började få pojkvänner och 

de har varit väldigt liberala med det och hon har även varit tillsammans med en svart kille 

vilket annars, bland kurder är väldigt…fult, eller vad man ska säga. Så de sa inte så mycket, 

men det var inte så att jag basunerade ut det och sov över där en vecka. De visste väl att vi 

var tillsammans, men jag höll det ändå på en lagom nivå. Inte heller skulle Nafas gå så pass 

mycket över gränsen med runtstrulande att det kunde nå hennes föräldrars öron. Av respekt 

inför mamman och pappan, men egentligen är det mer släkten i Iran hon tänker på. Om Nafas 

skulle ha många tillfälliga lösa förbindelser, är det detsamma som en oerhörd skam för både 

släkt och familj och släkten i Iran skulle undra över hur Nafas föräldrar egentligen har 

uppfostrat sina flickor. Inte heller Mira kan prata med sina föräldrar om sex, pojkvänner och 

fester. Nej, verkligen inte. Sex aldrig men pojkvänner och fester har jag försökt prata med 

mamma om men det går inte. Vi har för olika referensramar och det känns som vi aldrig kan 

förstå varandra där. När vi pratar om det blir det mer som att hon försöker predika, inte 

diskutera och det tycker jag aldrig om så jag har slutat prata om det. Sånt får jag ta med 

andra personer. Jag berättar inte för mina föräldrar att jag strular runt. De skulle inte tycka 



om det. Om jag blev gravid skulle jag göra abort utan att blanda in dem, men de skulle nog 

också vilja att jag gjorde abort med tanke på att jag är så ung och inte har en stadig partner. 

 Första gången Mira presenterade en kille för sina föräldrar var när hon var 

tillsammans med Fredrik. Det var egentligen ingen presentation. Jag gjorde aldrig så stor grej 

av det, deklarerade det aldrig så att säga. Min mamma frågade mig om jag hade pojkvän och 

då sa jag ”ja”. När han sov över fick hon träffa honom. Innan dess har jag inte presenterat 

någon för även om det inte är en stor sak för mig så vet jag att det är en stor sak för mina 

föräldrar. Det är en skillnad där mellan mina föräldrar och svenska föräldrar, om jag 

presenterar en kille så är det för att det är något seriöst mellan oss. Jag har märkt att svenska 

kompisar inte tar lika stort på det. 

 Den enda som inte behöver smussla med någonting och som kan prata öppet 

med sina föräldrar, i det här fallet mamman, om sex, pojkvänner och aborter är Ladan. Jag 

frågar hur det går med hennes (mammans) pojkvän. Kanske inte såhär ingående om sex, men, 

har ni haft sex har hon frågat. Pappa är lite svårt eftersom vi inte har haft så bra kontakt. 

Men till mamma säger jag absolut sådana saker. Om jag gjorde abort, så skulle hon vara den 

som följde med och stöttade mig. 

Tjejerna har av ovanstående intervjuutrag att döma en oerhörd respekt för sina 

föräldrar. Saira och Mira menar också att de inte orkar ta diskussioner och bråk. Istället väljer 

de den enklare vägen, en sorts mellanväg, där de låter sina föräldrar invaggas i tron om att 

döttrarna är lydiga och avhållsama (läs från killar, sex och sprit). Var det något som jag 

upplevde som problematiskt med denna uppsats var hur jag skulle hantera hemlighållandet av 

viss information för föräldrarna. Jag visste, genom egna svenska vänner, att även svenska 

tjejer valde att smussla med mycket (eller med lite). Samtidigt hade jag svenska vänner som 

kunde diskutera allt med sina föräldrar. Därför måste jag återigen påpeka att jag inte ser 

någon beläggning för att förklara mina informanters undanhållande med kultur. Saira satte 

fingret på just detta. Jag har funderat jättemycket på det där, blir man en mindre 

osjälvständig människa om man inte berättar allt för sina föräldrar? Jag tror inte att alla 

berättar allt för sina föräldrar. Sen kan man ju värdera det man inte berättar. Vad berättar en 

svensk tjej inte för sina föräldrar och vad berättar inte en persisk tjej. Sen är det väl att man 

tycker om sina föräldrar och att man  inte vill  förlora kontakten med dem, men samtidigt så 

tänker man att är jag inte mer värd än så om jag inte uppfyller deras krav?  

Att inte diskutera sexualitet tillsammans med föräldrar, lärare eller andra vuxna 

personer är något som Nader Ahmadi (2003) lyfter fram i sin studie om iranska muslimer i 

Sverige.  Detta gällde för sekulariserade familjer såväl som för religiösa. Att referera till 



sexualitet var både respektlöst; det var bäst om man inte låtsades om att sexualiteten 

existerade. Liknande resonemang framkommer hos Andersson. Hennes informanter menar att 

utländska tjejer har mer respekt för sina föräldrar än deras jämnåriga svenska väninnor. De får 

inte vara tillsammans med killar och detta är något som speciellt papporna är måna om. Att 

veta när man rör sig i det offentliga rummet att man blir betraktad som ’hans dotter’ sätter 

därför stopp för eventuella pojkvänner. Samtidigt ger Andersson exempel på hur 

överenskommelser görs, liknande: det vi inte pratar om finns inte. Föräldrarna vill inte veta 

om döttrarnas pojkvänner, något som främst gäller för pappan. Däremot kan mamman få reda 

på det och oftast vill hon det också. Andersson nämner att detta skulle kunna bero på att 

flickorna har större respekt för sin pappa, något som jag till viss del kan hålla med om, 

eftersom Saira uttryckte just detta. Mamma kan få veta, men inte pappa. Det dubbelliv jag har 

exemplifierat med Nafas och Saira stämmer relativt väl överens med Anderssons informanter. 

(Andersson 2003:12, 99f-105). Jag har här gett exempel hur ämnet sex undviks, men Sa’ar 

(2004) visar hur flickor redan från tidig ålder integreras i diskussioner om sexualitet. Dessa 

diskussioner går ut på varna för sexualiteten och hur dålig den är. Istället fick de unga 

kvinnorna kunskap om sexualitet genom vänner, filmer och böcker. Något som visade sig 

stämma med mina tjejer. 

 

Hemmamaken och hederskulturen 

Oavsett etnicitet har flickors sexualitet varit ett debatterat ämne. Vilka lagar, regleringar och 

normer har tjejer att förhålla sig till när det gäller sin egen och andras sexualitet? Vad vi bör 

ha i minnet är att sexualitet är kontextbundet och att det därför färgar sättet att uttrycka och 

förhålla sig till sex (Ambjörnsson 2004; Andersson 2003). 

I diskussionen om invandrartjejer har mycket av debatten handlat om så kallade 

hederskulturer samt fäders, bröders och andra manliga släktingars kontroll över sina döttrar, 

systrar, brorsdöttrar etc. I hederskulturer läggs mycket kraft på att den unga kvinnan ska vara 

oskuld, alltså en ren jungfru, när hon gifter sig. Att springa runt och hångla eller att ha sex till 

höger och vänster skulle innebära en katastrof och allvarligt skada familjens rykte. Samtidigt 

som kvinnans heder befläckas, smutsas också mannens ner –han framstår inte trovärdig i sin 

roll som just man och förtjänar därför ingen respekt (Wikan 2003). 

 Hederskulturen var något som mina tjejer tog avstånd ifrån, den praktiserades 

överhuvudtaget inte. Oskuldsproblematiken var däremot en öm tå. Följande exempel belyser 

detta: Min pappa och mamma har inget att göra med den här hedersgrejen, säger Nafas. Men 

i Kurdistan får man absolut inte ha sex före äktenskapet. Absolut inte. Det får inte min pappas 



släktingar ha. Jag skulle inte säga till mina föräldrar att jag har haft sex…nej det finns inte. 

Jag skulle inte kunna tänka mig den situationen.  

Även Ladan känner sig främmande för hederskulturen. Iranier har inte den här 

djupt inrotade…som till exempel kurder kan ha eller araber om det här med hedersmord. 

Man har inte det där (läs där i Iran) för  man levde inte så för trettio, fyrtio år sedan. Man 

lever inte efter Koranens alla ord till punkt och pricka. Som ett exempel, min moster bor kvar 

där och hon har tre barn och man, men det är hon som försörjer familjen och han är ju då 

hemmapappa, så det ä precis som här (här i Sverige) att det är hon som försörjer barnen och 

honom och han är arbetslös och uppfostrar barnen och så har det varit sedan de föddes. Så 

det finns sådana fall, bara att man inte tänker på det, man tror inte att det är så fast det är så. 

Jag tror att många har en ganska fel bild av Iran på det sättet. Att man antar, bara för att det 

är ett muslimskt land, så är kvinnan väldigt långt nere och mannen väldigt högt uppe. Men 

grejen är att när mamma var liten, när pappa var liten, då fanns inte den här extrema 

regimen. Så att de gick som här (läs gick klädda, gick fria etc. som människor i Sverige). Det 

var ju fortfarande så att man inte skulle ha sex innan giftermålet, men det var väldigt fritt. 

Men samtidigt måste de ju bära slöja om de är utanför huset och så, men inne i husen är det 

inte så, då tar de av slöjan och är sig själva.  

 

Inget Sodom och Gomorra 

Sexualitet inbegriper fler relationer än den mellan de två personer som åtrår varandra. 

Foucault menar att sexualiteten omges av maktrelationer och han gör en intressant koppling 

då han hävdar att sex ansågs farligt för välfärdsstaten. Ett gott samhälle var en värld där 

sexualiteten tyglades och institutionaliserades. Äktenskapet kom att bli den institutionen, 

eftersom det var och är genom sex som barn reproduceras och välfärdsstaden kräver att det 

föds nya medborgare (Foucault 1978).  Vår välfärd hotas därmed av köttets lust och för att 

hålla detta i schack måste sexualiteten kontrolleras.  Men precis som Foucault säger, för att 

hålla välfärden vid liv, måste vi reproducera barn. Sex är därför ett nödvändigt ont, men 

genom att institutionalisera äktenskapet kommer en god sexualitet till stånd. Den 

representerades tidigare av den västerländska, vita borgarklassen. Numera är det medelklassen 

som sätter normerna för hur sexualiteten ska se ut. Arbetarklassen och människor som 

kategoriseras som invandrare anses förkroppsliga den dåliga sexualiteten (Ambjörnsson 

2004). 

 Vår kropp är med andra ord inte helt och hållet vår egen, utan även samhällets. 

Vare sig vi vill det eller inte är vi ytterst mottagliga för yttre påverkan. Det går till och med att 



se våra kroppar som en produkt av tankar, idéer och sociala förhållande som florerar i 

samhället. Det var också något som tjejerna tryckte starkt på, att de till stor del formats av det 

svenska samhället, även om de bar på ytterligare ett kulturellt arv. Ett arv som ibland kunde 

ställa till med problem. Kulicks (1991) resonemang liknar Foucaults (1978) och jag vill hävda 

att bådas teori går att applicera på diskursen kring den muslimsk-kollektiva identiteten (se 

även Hedin 2001). Ett uppförande som anses slampigt tär på både familj och samhälle. Därför 

måste könsordningen upprätthållas. Med könsordning menar jag den makthierarki som i de 

flesta samhällen placerar män i en överordnad position gentemot kvinnor. När så män sitter 

med den mesta av makten kan de också reglera de kulturella föreställningarna kring sexualitet 

och genus. Något som också återfinns hos Andersson (2003:95) Hon menar att kön och 

sexualitet flyter in i de kulturella föreställningarna vilka sin tur genomkorsas av makt. Genom 

kollektiv övervakning av flickorna utövas denna makt och genom att sprida rykten om dem 

som slampiga för att de umgås med killar. Enligt Andersson är det främst den äldre 

generationen som sköter detta, men att vissa unga män ser sig som utsända hedersvakter. 

Naturligtvis delas inte denna syn av alla, varken svenskar eller muslimer. 

Bröderna till mina informanter var inte alls intresserade av att kontrollera sina, i det här fallet 

äldre, systrar. Saira sa att de tycker nog som jag och om de skulle få för sig att kontrollera 

skulle jag bara skratta åt dem. Likaså skulle Ladan be sin bror hålla käften om han krävde att 

få veta vad hon gjorde och vem hon umgicks med. Däremot var tjejerna, som jag redan 

nämnt, försiktiga med att berätta allt för ingående om sitt sociala liv för föräldrarna.  

 

Jag litar på dig 

Saira brukar berätta för sin pappa att hon ska på fest. En fest som kommer att hålla på hela 

natten där det dricks alkohol och där det kommer att vara både killar och tjejer. Men hon får 

ändå lov att gå, för som hon säger, min pappa brukar säga att jag litar på dig. Samma ord 

formulerar Ladans mamma. Jag litar på dig, jag vet att du aldrig skulle göra något dumt. 

Frågan jag ställde ovan skulle alltså kunna besvaras med att föräldrarna litar så pass mycket 

på sina döttrar att de kan ge dem så pass mycket frihet. Tjejerna väljer, som jag har gett 

exempel på, ändå att smussla med sitt liv. Visserligen kan det, som Saira säger, bero på att 

man vill göra det lätt för sig, eller som Nafas påstår att det handlar om respekt för föräldrarna 

och släkten, men jag skulle vilja framhålla teorin om att de är rädda att mista den frihet de 

redan har. Föräldrarna är, precis som döttrarna, inte särskilt troende, även om tjejerna tar 

ytterligare ett steg från religionen. Jag har en friare relation till islam än mina föräldrar även 

om mina föräldrar inte heller är så jättetroende, säger Mira. 



Nader Ahmadi (2003) menar att migration förändrar föreställningar och åsikter 

om och kring sexualitet. Enligt mig leder detta inte nödvändigtvis till att föräldrarna till mina 

informanter inte kontrollerar sina döttrar mer. De får ett förtroende –föräldrarna litar på dem, 

något som även Sa’ar belyser. Visserligen var somliga av Sa’ars informanter tvungna att 

redovisa vad de gjorde, vilket Mira, Saira, Ladan och Nafas inte behövde. Så visst kan detta 

betraktas som en oerhörd frihet, men i kölvattnet följer även krav och förväntningar. Jag ser 

det som att tjejerna måste axla ett oerhört ansvar. För vad händer om de bryter mot 

överenskommelsen De har, som Saira säger, krav på sig. Och Nafas fyller i: jag ska vara 

akademisk,  generös, vänlig, empatisk och ambitiös. Absolut inte slampig. Då blir man en 

dålig tjej helt plötsligt. 

 Även för sekulariserade föräldrar med muslimsk bakgrund har det betydelse hur 

döttrarna förvaltar sin sexualitet. Sexualiteten blir ett slags kapital, där rena och skötsamma 

döttrar står högt i kurs, medan de slampiga och slarviga inte efterfrågas (Andersson 2003; 

Wikan 2003). Detta är i hårda drag vad tjejerna har att förhålla sig till. Att uppfylla både 

samhällets och föräldrarnas förväntningar är en kravfylld uppgift som förutsätter att man hela 

tiden befinner sig i mitten. Gränsen kan pressas så pass mycket att den inte riskerar att bli ett 

övertramp. Därför tror jag mig kunna konstatera att, som i Nafas fall, (trots att pappan är ateist 

och mamman sekulariserad muslim) att ett visst mått heder ändå finns kvar. Notera att jag 

med detta inte menar att föräldrarna aktivt kontrollerar sin dotter, men det finns ändå 

outtalade regler för vad som är och inte är acceptabelt. Något som bäst illustreras med Nafas 

egna ord: ”innerst inne kanske de vill att jag ska vara oskuld då jag gifter mig. Som att, ja 

min dotter är oskuld.” 

 

Vems ideal? 

Föräktenskapliga sexuella relationer är inte norm i Iran, Israel/Palestina och Bosnien. Dock 

behöver den föreskrivna normen inte avspegla verkligheten. Ahmadi (2003) och Sa’ar (2004) 

menar att både män och kvinnor skaffar sig sexuella erfarenheter innan de gifter sig. Fler 

kvinnor än män menade att detta skulle ske i fasta parrelationer. När sedan kvinnorna migrerat 

till Sverige valde de i fler fall än männen, svenska partners. Föräldrarna i Ahmadis studie sade 

sig ha accepterat att deras barn hade pojk- och flickvänner och sålunda var involverade i 

sexuella relationer. Detta var inte villkorslöst. Från 17- eller 18-års ålder var det accepterat att 

ha en relation, men den måste vara baserad på kärlek. Det fick inte heller röra sig om hur 

många relationer som helst; det fick tjejer att verka orena och killar oansvariga. 



  Mira och Nafas har bekräftat att sex före äktenskapet inte uppmuntras i varken 

Bosnien eller Kurdistan. Däremot, att kärlek skulle vara ett villkor för sex, delar upp tjejerna i 

två läger. Ladan och Nafas vill helst att det ska vara med en älskad pojkvän, medan Saira 

(som inte har haft sex) menar att det är okej att strula, ha sex första kvällen eller bara för att 

man har lust. Mira har sex med både killar och tjejer och strular för att hon vill. Föräldrarnas 

åsikter om relationer skiljer sig dock åt. Nafas har påpekat att hennes föräldrar skulle 

acceptera en fast relation, men inte tillfälliga och oseriösa förbindelser. Ladan säger att om 

hennes mamma fick reda på att hon strulade runt, skulle hon säga: Vad är det med dig, 

Ladan? Skärp dig!  Samtidigt, sa hon (Ladans mamma) ju när det tog slut mellan mig och 

Anton att det är dumt av dig att hoppa in i en relation så snabbt, utan du borde vara singel 

och hålla dina dörrar öppna. Undertexten var väl liksom, men testa runt lite, eftersom jag 

aldrig har gjort det. Och det sa ju alla åt mig, även mina syskon, att gå ut och strula lite. 

Miras föräldrar skulle inte gilla att få reda på att hon strular runt då och då. Hennes mamma 

vill helst att hon ska skaffa sig en bosnisk pojkvän och tänka långsiktigt. Till skillnad från 

Vildana, Miras mamma, bryr sig varken Ladan eller Nafas föräldrar om det är en svensk 

pojkvän. Där har hon mer gemensamt med Sairas föräldrar. Saira tror att hennes mamma 

skulle tycka att det inte spelade någon roll. Vad hennes pappa skulle tycka vet hon inte, hon 

hoppas i alla fall att han inte förskjuter henne. 

 

ATT BEFINNA SIG I DIMMAN 

Det är Nafas som fäller de passande orden. Du vet, det är som att befinna sig i dimma. Vad 

hon menar är att hon varken kan säga sig helt svensk eller helt iran-kurdisk. Denna dimma är 

alltså denna balansgång jag tidigare pratat om, då främst i relationen till föräldrar och släkt. 

För att ytterligare tydliggöra tjejernas situation tänkte jag analysera hur de identifierar sig 

gentemot samhället, hur samhället identifierar dem samt hur tjejerna uppfattar att samhälle 

identifierar dem. 

 

Invandrare versus svenskar 

Att vi lever i ett segregerat samhälle sätter naturligtvis sin prägel på relationen mellan 

svenskar och invandrare. Vissa integreras aldrig, medan andra bara umgås med svenskar. 

Identiteten bestäms inte bara av kultur, etnicitet och religion utan även av vilka vänner man 

har och var man bor. (se Andersson 2003). Begreppet identitet intresserar mig och därför vill 

jag se hur positionerna invandrartjej/kille och svenska tjejer/killar korresponderar med och 

mot varandra. Som ordvalen med och mot indikerar, menar jag att relationen är dubbelsidig. 



Det är något som går hand i hand i all vänskaplighet, men det uppstår också stora 

konfrontationer där båda sidor känner sig hotade eller missförstådda (se Ambjörnsson 2004; 

Andersson 2003; Wikan 2003). 

 

Horiga svenska brudar 

Ladans svenska vänner går från den ena killen till den andra. Hon dömer inte dem för det, 

men själv skulle hon aldrig göra så. Dock konstruerar hon sin egen sexualitet utifrån sina 

kompisars. Jag menar inte att det skulle vara ett möte av orientalism kontra occidentalism här 

för det vore att säga att Ladan beter sig si för att hon är iransk och väninnorna så för att de är 

svenska.  

Som jag redan nämnt försöker istället Ladan, precis som Saira, att inte tänka 

hora om andra tjejer. Dock finns det här en intressant koppling till litteraturen att göra. Vissa 

invandrarkillars syn på svenska tjejer är att de är horor som det går bra att ha sex med, men 

som de aldrig skulle gifta sig med. De fina, rena tjejerna, det vill säga ens egna, väntar man 

med tills det är dags för giftermål (Andersson 2003:215). Parallellt med detta finns en syn 

bland svenskar på invandrartjejen som en dubbelmoralisk natur. Hon klär sig i slöja, fast bär i 

övrigt kläder av västerländskt snitt: alternativt, hon verkar helt frigjord –bär till och med 

utmanande kläder och smink. Under det frigjordas yta vilar en osynlig spärr; tjejen ifråga 

håller på sig och vaktar på sin oskuld (Ambjörnsson 2004; Pedersen 2002; Sa’ar 2004;Wikan 

2003). Det var också något som mina informanter tydligt underströk, att invandrartjejen 

brottas med en tydlig dubbelhet som kan verka förvirrande i förhållande till sexualitet 

eftersom den signalerar tillgänglighet samtidigt som asexualitet. Måhända är det också därför 

som invandrartjejen döms hårdare om hon strular runt. Saira menar att stigmatiseringen av 

invandrartjejer som horor är hårdare än deras svenska kompisar. För att anses respektabla kan 

invandrartjejen därför göra sin oskuld till ett slags kapital (Andersson 2003). Det komplexa 

här är att de beter sig och tar på sig en outfit som signalerar något helt annat (Mørck 1998 i 

Ambjörnsson 2004:261). Ladan och Saira menar att sådana tjejer blir skenheliga och Nafas 

tror att detta är en form av revolt. Eftersom de är så hårt hållna blir det liksom lite överdrivet. 

 

Gift dig inte med en invandrare 

Saira säger att hon skulle kunna gifta sig med en svensk man. Jag skulle hellre, 

när jag var yngre tänkte jag att jag aldrig skulle gifta mig med en iransk man. Jag kände mig 

mera svensk. Mamma vill ha bröllopet persiskt, ja hon vill ha kulturen kring det, sen om det 

var en svensk man eller inte skulle nog inte spela så stor roll. Pappa däremot, där skulle jag 



nog stöta på större problem. Han är inte superreligiös, men till exempel nu, så fastar han när 

det är ramadan. Men han skulle nog tycka att det var lite synd. Han skulle nog inte förbjuda 

mig, han skulle inte kunna göra det –jag skulle inte låta mig förbjudas.   

Ladans mamma har en helt annan syn på detta. Mamma har ju sagt såhär, att 

gift dig inte med en muslim, eller med en utlänning. Hon har förvarnat mig egentligen. De är 

väldigt goa och helt underbara, charmerande och allting –tills de gifter sig och sen, sen så är 

det färdigt. Så jag har ju aldrig testat en utländsk pojkvän, jag har däremot dejtat en.  

Vad menar då Ladan när hon säger att ’sen så är det färdigt’? Att de sedan struntar i att 

uppvakta tjejen, de har fått henne nu och hon är gift och nu har de sitt på det torra. Men det 

kan ju vara en fördom, jag vet ju inte. Han, den utländske killen som jag började dejta, hans 

familj är ju inte alls integrerad i samhället. Mamman kunde ingen svenska, pappan kunde 

knappt någon svenska. Så att det skulle nog aldrig funka mellan oss två. Så att jag skulle nog 

väldigt gärna vilja ha en integrerad familj, en kille som är integrerad i det svenska samhället. 

Annars skulle det aldrig funka för mig..  

Oviljan att gifta sig men en invandrare går igen även hos Nafas och Saira. De 

ser helst att det är en svensk man. Absolut, säger Nafas. Jag tänker nog lite tvärtom. Det 

skulle kännas som en större krock om jag gifte mig med en kurdisk man, speciellt en religiös 

kurdisk man. Jag tror de skulle fungera bättre med en svensk man för jag har kommit in i det 

svenska samhället mer än i det kurdiska. Men om det ska vara en svensk man ska han vara 

beläst, vilja resa, vilja se nytt och vara intresserad av andra kulturer.  

Däremot vet inte Saira om hennes pappa skulle acceptera att hon gifte sig med en svensk. Men 

menar du att han skulle ta avstånd ifrån dig, ja…säga upp kontakten, frågar jag? Det vet jag 

faktiskt inte, svarar hon. Jag har inte velat tänka så mycket på det eftersom jag är så ung, men 

jag vet faktiskt inte. Jag hoppas inte det. Den dagen får jag väl se vad som händer.  

Föräldrarnas önskan om att pojkvännen ska vara av samma sort är något som Mira känner 

igen. Hon berättar följande episod: Hon (Miras mamma) träffade honom (ex-pojkvännen 

Ludwig) en gång när han sov över. Hon blev tårögd, inte över det att han var svensk, men för 

att (hennes ord) han hade smutsigt hår, trasiga kläder. Jag försökte att inte bry mig för ingen 

skulle vara bra nog åt mig. Sen, när hon hade träffat Ludwig, har hon frågat varför jag inte 

försökt att hitta en bosnisk pojkvän. Jag sa att jag inte försökt hitta någonting utan att det 

bara hade hänt och att det kändes jättebra och att jag aldrig stött på en bosnisk kille som 

varit så bra, så smart, intressant och som jag kunnat göra så mycket med. Hon försökte få 

fram att jag måste tänka mer långsiktigt och jag vet att hon tänkte på giftermål och att inte 

skulle bli särskilt glad om jag ville gifta mig med en svensk kille. Hon tänker på traditioner 



och att svenskar skiljer sig mer än bosnier. Hon skulle acceptera mitt val i efterhand, även om 

hon skulle bli gladare om jag gifte mig med en bosnisk kille. Hon skulle ha sagt, ’bara du blir 

lycklig så’. 

Tjejernas föräldrar såg helst att döttrarna hade fasta, stabila relationer. Att de 

däremot skulle vänta med sex till dess att de gifte sig, var inget uttalat krav, men kanske en 

önskan. Föräldrarnas krav på att sex skulle ske i kärlekens tecken är en viktig del i Nader 

Ahamdis analys (2003). Vem pojkvännen var kom i mitt material att bitvis gå stick i stäv med 

både den litteratur jag har läst och de diskussioner jag har fört kring detta område. I många 

fall, som i Miras och Sairas, vill föräldrarna att döttrarnas tilltänkte ska vara just ’en av 

samma sort’ alltså ’en av oss’. Men precis lika ofta ville tjejerna själva ha en utländsk kille, 

inte nödvändigtvis av samma nationalitet, men att han var som de. Den svenske killen ansågs 

tråkig, mesig och ett riktigt nedköp (Andersson 2003:238; Wikan 2003). Dessutom tror jag att 

en svensk kille kan bli någon som man identifierar sig med. Tjejerna upplever sig (ibland) 

mer som svenskar och en utländsk kille skulle innebära en större kulturkrock. Samtidigt kan 

en svensk kille representera motsatsen för de tjejer som helst väljer en utländsk. Den svenske 

kille blir den andre, någon som skiljer ut sig och är främmande. Det blir en oönskad 

spelgebild  (jfr Said 2004[1978]). 

 

Nästan som en svensk 

Att varken känna sig som svensk eller invandrare eller att vara bägge två kan upplevas som 

frustrerande av många. Jag kan sitta på stan och fika med mina kompisar, berättar Nafas. De 

kan komma med ganska mycket fördomar om invandrare och då säger jag: hallå! Jag då? 

Jamen du är ju inte invandrare säger de då! Och jag: Men joo! Det är jag visst!  Sen tror jag 

i jag i mitt tänkande många gånger är mer svensk även om jag säger att jag är kurd från Iran, 

för det är jag ju. Men är jag på universitetet känner jag mig mera svensk, för det blir ju så. Är 

jag däremot med mina kurdiska släktingar är jag mera kurd. Det beror på situationen. Sen 

tänker inte jag så mycket på vart jag kommer ifrån, jag vet inte, jag har inte börjat reflektera 

över det. 

 Nafas kompisar räknar henne som svensk, precis som Sairas bekantskapskrets 

ser henne som just Saira och inte invandraren eller muslimen. De passerar, som Stefan 

Jonsson hävdar i sin analys om den nordafrikanska författaren Nella Larsen. Enligt Jonsson 

och Larsen passerar du för att du förnekar dina rötter (Jonsson 1995:199 i Andersson 

2003:221).  Jag förhåller mig ytterst tveksam till att man kan generalisera verkligheten till en 

svart-vit schackplan, där alla som inte anpassar sig slås ut. Mina informanter upplevde sig inte 



helt och fullt som svenskar och tyckte att de hade lyckats att både passera och integreras i det 

svenska samhället. Jag är medveten om att de i viss mån har anpassat sig och att det 

säkerligen är nödvändigt att flyta med strömmen, men det innebär inte att människor ska 

behöva förneka sitt ursprung. Andersson menar att muslimer har svårt att bli sedda som 

svenskar, på grund av sin religiösa anknytning och att det dröjer länge innan vi ser somalier 

som svenskar (2003:221). Denna typ av resonemang vänder jag mig också emot. Både 

muslimer och somalier kan räkas som svenskar. Jag tror snarare det handlar om vilken 

inställning individen har till samhället, samt var på den sociologiska och geografiska kartan 

man befinner sig.  

 Nafas känsla av dubbelhet bekräftas av Saira som säger: När jag var liten kände 

jag mig svensk. Det är först nu jag har börjat fundera.  

Detta kan också förklara att tjejerna har svårt för att strula och ha sex utan att vara kär. Det 

kan, i deras fall, vara en bidragande orsakar till att de undanhåller vissa saker för sina 

föräldrar. För, som Kulick argumenterar…”kulturen sitter djupt. Vi kan inte plötsligt vifta 

bort, eller välja bort, ett helt liv där vi lärt oss hur man beter sig, hur man vet saker och hur 

man känner sig genom att vi vet att det vi gör, vet och känner är kulturspecifikt.”  

Jag har tidigare visat hur tjejerna måste lyckas med balansakten att spela olika 

roller, eller snarare –att navigera mellan olika identiteter. I mötet med det svenska samhället 

måste det finnas ett forum för flexibla identiteter, vilka hämtas från omgivningen. Här sker 

också en anpassning till social kontext och socialt konstruerat meningsbyggande (Pedersen 

2002). Den dubbelhet eller dubbelmoral i förhållande till invandrartjejer, som mina 

informanter pratar, om stämmer väl överens med Pedersens resonemang. Konsten att vara 

flexibel, att iscensätta sig själv, kan liknas vid en teaterscen där vi aldrig är oss själva. Jaget 

ikläder sig hela tiden olika masker beroende på vilken scen vi står på och vilken publik vi har 

(se Goffman 1998[1959]). 

 

I vems huvud? 

Citatet i stycket ovan kan tolkas som att jag med hjälp av kultur försöker förklara tjejernas 

beteende och tankar. Så är det emellertid inte. Det ska inte förnekas att jag anser att kulturella 

föreställningar och ideal kan ha betydelse, men helhetsmässigt är verkligheten mer komplex. 

Jag frågade därför tjejerna vem som hade påverkat dem mest i synen på sexualitet och fick 

svar som mina vänner, min svenske pojkvän, böcker och media. Tidningar som Frida, Vecko-

Revyn och Elle, som alla sänder ut ett tydligt budskap om vad kvinnlighet är och hur den 

förvaltas och internaliseras, har delvis bidragit till tjejernas inställning till sexualitet och 



kvinnlighet. Nafas läste dem ofta när hon var yngre, men inte lika ofta nu. Hon tror att de har 

påverkat henne, men att hon är mer kritisk idag till vad som står i tidningarna. Ladan hade 

aldrig läst dem och brydde sig inte om att titta på omslagen då hon gick förbi i affärerna. 

Saira, som läste dem mycket ung ålder, och gör det fortfarande ibland, menar att hon nog 

tänkt annorlunda kring skönhet om hon inte läst Vouge och Elle. Men, hon menade att 

jämförelsen snarare låg med tjejkompisar och inte med modellerna. Hon betonade vidare att 

hon levde i en svensk kultur och hade gått i svensk skola.. Kompisar, böcker, media har 

påverkat hennes syn på sexualitet. Jag är ju uppvuxen här, har läst europeisk historia, så det 

är klart att man påverkas.  Hennes liberala inställning till sexualitetens olika ansikten och 

uttrycksformer skulle därmed till stor del vara präglat av den svenska/västerländska samhället.  

I Miras fall är det vännerna som har påverkat henne mest i synen på sexualitet 

och hon tror inte att hennes föreställningar sätt annorlunda ut om hon hade varit svensk. 

Däremot, om bott kvar i Bosnien hade det sätt annorlunda ut. Ja det tror jag. Jag märker 

stora skillnader i sätt att se på sex när jag besöker mina vänner i Sarajevo. Finns exempelvis 

många tjejer i min ålder som fortfarande väntar med att ha sex tills de gifter sig. Det ser man 

inte ofta i Sverige. Islam påverkar mig inte alls i mitt tänkande och känsla för sex. Jag 

försöker tänka och fundera själv istället. Jag har en friare relation till islam än mina 

föräldrar, även om mina föräldrar inte heller är så jättetroende. Jag skulle säga att jag är 

sekulariserad, eftersom jag har slutat att erkänna mig till islam med metafysiska drag. Ladan 

menar att hennes förste pojkvän, Anton, har varit den som påverkat henne mest i synen på 

sexualitet. Mira sa att hennes vänner betytt mycket för henne i sättet att se på sexualitet. De är 

väldigt öppna med sin sexualitet, sina behov och de försöker inte begränsa sig själva i 

någonting. De är också medvetna om samhällets krav. Kvinnorna och männen i Ahmadis 

(2003) studie lyfter även de fram media, vänner, partners och det faktum att de levde i en 

svensk kultur som något som präglade deras perspektiv på sexualitet. I ”The History of 

Sexuality” säger Foucault (1978) att västs syn på sexualitet förändrades under upplysningen. 

Den viktorianska prydheten innebar att, som jag nämnde tidigare, sex var farligt och 

avgörande för samhällets väl och ve. Och denna uppfattning har följt oss i spåren. Trots att vi 

säger oss ha en frigjord inställning till sexualitet, omges ämnet fortfarande i stor utsträckning 

av tabu. Inte bara tabu: normer, värderingar och kategoriseringar är lika goda värdemätare. 

 Ett exempel av detta är horstämpeln. Att som tjej hångla med vem du vill, ha sex 

med vem du vill (och hur du vill) inga riskfria åtaganden. Svenska tjejer måste också 

balansera och väga sitt uppförande och sina åsikter mot varandra. Med det menar jag att det är 

en sak att tycka att det är okej att ha sex med vem, hur många och när och hur man vill –men 



det är en helt annan att verkligen praktisera det. Saira sa att hon inte hade problem detta. Ville 

man ha sex, då skulle man ha det. Intressant är att Saira inte hade haft vare sig förhållande 

eller pojkvän. Nafas som har träffat flera killar, varav en var hennes seriöse pojkvän till och 

från i två år, skulle inte strula runt och ha sex med killar hon inte var kär i. Hon har, precis 

som Ladan säger om sig själv, en hög moral. Denna moral bottnar främst i att de inte vill bli 

sedda som slampor, men också i att de känner otrygghet i att sex med någon som de inte har 

en djup och nära relation med. Sex skulle alltså vara något som hör äktenskapet till, något 

som både islam och kristendom propagerar för. 

Detta indikerar att sex är något som befinner sig i gränslandet för vad som är rätt 

och fel och att man därför måste väga sina åtaganden för att fortfarande ses som respektabel. 

Sex före äktenskapet är en del av detta. Som tjejerna själva säger är detta fortfarande idealet i 

deras hemländer och så sent som under 1900-talet rådde samma princip även i Sverige. Själva 

har tjejerna inga problem med sex före äktenskapet. Nafas tycker, som jag visat ovan, att det 

är något man bör ha för att veta vad man ger sig in på. Mira tycker att det verkligen inte är 

vikigt att vänta med. Man ska göra det man känner för. Sex är en naturlig del av livet och 

även om det är fint så är det inte så jättestor grej. Om man väntar tills man gifter sig känns 

det som att man gör alldeles för stor grej av det och lite som att man gifter sig för att äntligen 

få ha sex med varandra. Man kan inte grunda ett äktenskap på sexuell attraktion. Därför är 

det bättre att göra det när det känns naturligt för att avdramatisera det, men också för att jag 

tycker att man ska försöka undvika att begränsa sig själv så mycket. Det räcker med att 

samhället försöker begränsa oss och sätta in oss i former. Man ska göra det som känns bra i 

magen helt enkelt. 

Tjejernas tankar och föreställningar kring sexualitet hade sett annorlunda ut om 

det bott kvar i sina hemländer. De menar att de inte alls skulle vara lika medvetna om 

jämställdhet, genus och sexualitet. Därför måste vi hela tiden erinra oss att sexualitet är 

kontextbundet, men samtidigt universellt. Pedersen menar att kultur och religion påverkar, 

mycket beroende på upprätthållna kontakter med hemlandet, men att utländska tjejer även tar 

del av (i hans fall norska normer) svenska normer. Mina tjejer hade på något sätt kontakt med 

sina hemländer, vilket kan spela roll för deras syn på sexualitet och hur de praktiserar den. De 

har sina föräldrar och sin släkt att ta hänsyn till och som de måste visa respekt för (se även 

Ahamdi 2003). Pedersens studie visar att många unga kvinnor med muslimsk bakgrund väntar 

med att sex tills de gifter sig. Detta motsägs skarpt att mina informanter, som själva har haft 

sex (undantaget Saira), men som också påpekar att utländska tjejer är lika slampiga som 

svenska tjejer. Däremot trodde de att utländska tjejer kunde ha andra värderingar än svenska 



och att spärren för vad man tillät som invandrartjej satt mycket längre fram. Jag tror att detta 

delvis beror på var man hittar sina informanter samt hur de ställer sig till religionen. Däremot 

tycker inte jag att det går att säga att detta endast gäller muslimer. Samma tendenser finns 

ibland svenskar och det behöver inte ligga religiösa skäl bakom. Det vet jag av egen 

erfarenhet genom samtal med kompisar. 

 

Kultur eller natur 

Islam är mer öppen för sexualitet än kristendomen. Däremot kontrolleras den kvinnliga 

sexualiteten i betydligt större utsträckning än männens (Pedersen 2002). Isärhållandet av 

könen återfinns även på andra områden. Inom islam är det en skarp uppdelning mellan män 

och kvinnor. Det gäller både sysslor, utseende samt var och hur man rör sig. Dikotomin finns 

således både i privat och offentlig sfär. Detta kan betraktas som en naturlig ordning och de 

båda könen finns för att balansera varandra. För att hålla fast vid en egen identitet kan 

muslimer, genom att hänvisa till en naturlig ordning, markera sig gentemot västvärlden utan 

att för den skull nedvärdera kvinnan (Hedin 2001:209-235; Ghazal Read & Bartowski 2000). 

Det är också vad Saira menar. När jag frågar henne vad som förväntas av henne ur 

föräldrarnas perspektiv dyker epitetet kvinnlig snabbt upp. Ja, men hur är man kvinnlig då, 

tycker de, undrar jag? Ja alltså, att jag noppar ögonbrynen, att jag målar mig, att jag har 

kjol. Att jag bejakar min kvinnlighet. 

Jag tolkar detta som att Sairas släktingar vill att hon ska se kvinnlig ut för att hon är kvinna. 

Att markera skillnad är därför viktigt. Kimberly Huisman och Pierrette Hondagneu-Sotelo 

(2005) har studerat hur bosnisk-muslimska kvinnor förändrade sin klädstil efter ankomsten till 

USA. De menar att kläder/klädstil är en del av identiteten. De bosniska kvinnorna tyckte att 

de amerikanska kvinnorna såg ut som män, medan de amerikanska kvinnorna såg ned på 

bosniska kvinnorna för att de var för kvinnliga och att de uttryckte fel femininitet i fel 

sammanhang. Synen på kvinnlighet och sexualitet är kontextbundet menar jag. Detta 

påstående finner jag stöd för hos mina informanter, som sa att deras syn på sexualitet inte 

skulle vara densamma om de hade bott kvar i Iran eller Bosnien.  

Saira sa att hon hoppades att hennes syn inte skulle förändras. Visserligen 

stämmer det att islam delar upp världen i manliga och kvinnliga sfärer (se t.ex. Hedin 2001), 

men jag måste påpeka att samma tendenser finns även i Sverige. Ylva Elwin-Nowak och 

Heléne Thomsson (2003:64-92, passim) visar i ”Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av 

att vara kvinnor och män” att kön är något socialt skapat och att vi håller isär könen även i 

Sverige. För att bli accepterad är det viktigt att markera att man är antingen kvinna eller man, 



genom kläder, intressen, yrken och fritidssysselsättningar. Kvinnligheten sitter därmed inte 

enbart i kläderna, utan även i beteendet. Att bete sig på ett sätt hemma, ett annat tillsammans 

med tjejkompisarna och ett tredje tillsammans med killar indikerar att det finns olika 

identitetsarenor. Ambjörnssons informanter menade på att de var annorlunda tillsammans med 

killkompisar. Då var de nämligen kvinnliga (Ambjörnsson 2004:67, 116ff). Enligt mig blir 

alltså tjejerna tjejer när de speglar sig i killarna. Det är när maskulint och feminint möts som 

könsidentiteten bekräftas eftersom den får en motpol att förhålla sig till. Därför tycker jag att 

det är intressant när mina informanter svarade att de inte förändrades tillsammans med killar. I 

motsats till Ambjörnssons tjejer höjde Saira, Nafas, Ladan och Mira snarare rösten och sa vad 

de tyckte och tänkte.  

 

Den svenska invandrartjejen 

För att uppfattas som likvärdiga svenskarna måste invandrare hela tiden hålla en lägre 

profil, säger Nafas. De måste nog tänka på att vara extra tysta och extra skötsamma. Sen tror 

jag att vi tänker på att invandrare är högljudda just för att de är invandrare. Hade det varit 

typ svenskar hade man nog inte tänkt på att de var så högljudda. 

 I följande analyser tänker jag titta närmare på vem den svenska invandrartjejen 

kan vara. Jag vill redan här understryka att det handlar om mina informanter och att 

invandrare är en oerhört stor målgrupp. Även gruppen muslimer är alltför stor för att kunna 

skapa en generell bild. Genom att granska vilka uppförandekoder och normer dessa tjejer har 

att förhålla sig till, ska jag försöka visa vad det är att, som Nafas kallar det, inte vara på någon 

sida. 

 

Måttfullhet 

Det är när jag frågar Nafas om hur hennes idealkvinna ser ut, samt hur hon förväntas vara som 

det klickar till. När jag sedan erinrar mig var Saira svarade på samma fråga som jag förstår att 

jag är något på spåren. Det handlar om hur man bör och förväntas vara som tjej. Förutom att 

vara empatisk, generös, klok, lugn, långsiktigt tänkande, trevlig, tillmötesgående, snäll, 

förstående och ambitiös ska man också vara kvinnlig. Bära kjol, noppa ögonbrynen och 

sminka sig är något som av flickornas omgivning klassas som kvinnligt. Men, detta ska göras 

med måttfullhet. Det får inte bli för mycket, för urringat eller för tight. Ladan menar, att 

eftersom hon har varit präktig när det gäller killar, så har familjen också den bilden av henne. 

Och som mamma säger, att gör vad du vill, jag litar på dig, jag vet att du aldrig skulle göra 

några dumma misstag. Det neutrala, det måttfulla tycker också Ladan är sexigt. Ska hon ut på 



krogen, eller bara göra sig sexig, är tighta kläder ett måste, men gärna åt det sofistikerade 

hållet. Smycken som matchar och ingen översminkning. En tjej i kavaj och kjol är snyggare 

än en tjej som ser slampig ut, menar hon. 

 Empati, generositet och trevlig etc. är en god muslims signum, menar Ghazal 

Read och Bartowski (2000), men ovanstående beskrivning är precis vad Fanny Ambjörnsson 

ständigt återkommer till i sin avhandling. Den måttfulla, empatiska, ambitiösa svenska S-

tjejen (tjej som läser på samhällsvetenskapliga programmet) är även hon noga med att 

noggrant välja ut matchande kläder, smink, accessorier och frisyr. Med dessa trumkort på 

hand framstår hon som en lagom snygg tjej. För lite anses fult och för mycket vulgärt och 

slampigt. Sänder beteende och kläder ut vulgära signaler blir man en sämre sortens kvinna, en 

slampa som är alltför sexuellt lättillgänglig (Ambjörnsson 2004). Denna måttfullhet bärs upp 

av Mira, Saira, Nafas och Ladan. Att vara lagom, varken för mycket eller för lite är mått som 

gäller både för smink, kläder, killar och på vilket sätt man tar plats i det offentliga rummet gör 

att blir socialt accepterade och kan undvika horstämpeln. Denna bild liknar till stor del den 

som Ambjörnssons S-tjejer förespråkade, gärna kvinnlig men inte för kvinnlig (2004:52) Att 

de bosniska-muslimska kvinnorna ändrade sin klädstil berodde på att folk tittade snett på dem 

för att de var för kvinnliga och för att de bar  festkläder och festfrisyrer till vardags. Det var 

fel tillfälle ha avancerad make-up och skräddarsydda dräkter på jobbet. Deras bild av 

kvinnlighet och sexighet inte passade in, utan stod i skarp kontrast till de amerikanska 

kvinnorna som bar jeans och sweatshirt När de bosniska kvinnorna anpassade sina 

amerikanska kvinnliga kollegors stil, blev de också accepterade (Huisman & Hondagneu-

Sotelo 2005).  

Bakom anpassning och acceptans ligger, enligt mig själv, processer som rör 

grupper och identifikationer. De bosniska kvinnorna markerade sitt utanförskap och sin 

identitet genom att bära dräkt och make-up, något som hotade de amerikanska kvinnornas 

uttryck för femininitet. När de sedan gick över till en mer amerikansk utseendekod blev de 

accepterade för att de inte längre stack ut. Nafas sätter fingret på just detta. Som invandrare 

ska man helst ha mycket mindre av allting. Mindre parfym, mindre smycken. 

Följer man detta regelverk blir man också accepterad. Kanske inte som svensk, men man har 

tagit sig förbi en kategorisering eftersom man inte längre bryter mot de svenska normerna för 

hur en tjej bör se ut. Det är kanske därför vi har fått den stereotypa invandrartjejen som Nafas 

beskriver som klädd i svarta tighta byxor, mycket läppenna och blonderat hår. Men det är ju 

vad som anses vara snyggt där, säger hon. Dessa blir stämplade som vulgära invandrartjejer, 

fast de själva ser det som en del av sin identitet. Huisman och Hondagneu-Sotelo (2005) 



menar att genom att klä och sminka sig kvinnligt berättar kvinnor om sin sexualitet, sitt land 

och sin skönhet. Denna bild stämmer inte överens med det amerikanska (eller svenska) 

samhällets syn på kvinnlighet. En kvinnlighet vars terminologi och strategier Ladan, Nafas, 

Mira och Saira behärskar och därför kan de anses respektabla. För att knyta ihop 

resonemanget: en lagom image där smink, kläder och uppförande är, med Ladans ord, åt det 

sofistikerade hållet är en avgörande faktor hur tjejerna kommer att bli placerade på den 

sexuella skalan (Ambjörnsson 2004:206). 

 Det jag finner anmärkningsvärt är att när tjejerna själva ska beskriva sin 

idealkvinna följer de ofta mallen för hur de förväntas vara men andra egenskaper dyker också 

upp. Min idealkvinna känner sig själv och är stark och lugn i sig. Hon är självständig och fri 

på alla sätt och vis, intellektuell, reflekterande och utvecklas och lär sig hela tiden. Så skulle 

jag vilja vara.  

 

Vem är invandrartjej? 

Begreppet invandrartjej visade sig, som jag redan nämnt, svårt att använda. Tjejerna menade 

att det var svårt att se skillnader mellan svenska tjejer och invandrartjejer, eftersom gruppen 

invandrare är så stor. Egentligen finns ingen skillnad, tycker Ladan. För om man säger så 

här: det finns två sorters svenska tjejer och det finns två sorters utländska tjejer. Den ena 

sorten är de som jag och min syster som egentligen gör vad hon vill, och har sex med hur 

många hon vill och där finns också de utländska tjejer som smusslar jävligt mycket och som 

är lika slampiga som svenska tjejer. Sen finns det den här gruppen som kanske lyssnar mer på 

sina föräldrar och samma sak gäller för svenskar, så jag tror inte att utländska tjejer är 

mindre slampiga, för så är det inte. Det är vad man själv tycker. Sen tror jag att det finns lite 

andra värderingar i utländska tjejer i jämförelse med svenska tjejer, de har frihet och deras 

spärr sitter mycket längre bort. Om en utländsk tjej skulle välja att ha på sig en urringning 

blir hon slampa för familjen, men ute på nattklubben tror jag inte att killar tänker på det. 

 Det Ladan säger indikerar att det skulle vara en slags inbyggd polemik i sättet 

att uppfatta slampighet. Att inför föräldrarna, eller med deras vetskap, bära en tröja som visar 

alltför mycket riskerar att sätta ens rykte på spel. Samma tröja väcker, enligt henne, inte alls 

samma tankar hos killarna på krogen. Nafas har en annorlunda uppfattning i det här fallet. 

Där jag växte upp var det väldigt många invandrartjejer som inte fick göra så mycket hemma 

och när de lyckades ta sig ut blev det väldigt mycket så att knäppa upp blusen och då blev det 

horstämpel på jättemånga av dem, fastän det var många svenska tjejer som gjorde samma 

sak, så blev de mer stämplade och det var (av) invandrarkillar, inte svenska killar.  



 Ett beteende som detta klassas ofta som dubbelmoraliskt och flera av tjejerna 

var inne på det när vi pratade om invandrartjejer och uppförandenormer. När jag frågade Saira 

om man som invandrartjej får visa sig kåt betonade hon att: Jag tycker men BORDE få göra 

det. Men sen finns det ju alltid föreställningar om det. Många tycker att invandrartjejer är 

dubbelmoraliska. De säger att de håller på sig och så klär de sig jätteutmanande och har 

smink. Antingen har de slöja eller så verkar de jättefrigjorda samtidigt som de håller på sig. 

Att vissa invandrartjejer reagerar såhär kanske skulle kunna förklaras med att två (eller flera) 

kulturer krockar med varandra. Unga utländska kvinnor har därför begränsat med utrymme 

för att skapa kvinnlighet. Som Nafas säger själv: Invandrartjejer har inte samma möjligheter, 

de befinner sig ofta inom snävare gränser för att göra kön. Bor du i Kurdistan eller kommer 

med en familj som precis flyttat till Sverige, så har de en väldigt stark syn på hur en tjej ska 

vara och hur en kille ska vara och det blir jättesvårt att bryta det mönstret. Som kvinna, och 

som invandrare i synnerhet, finns det krav på hur man ska tänka, tycka och bete sig kring 

sexualitet. Att vara lagom, mittemellan hela tiden, inte för mycket och inte för lite, att befinna 

sig i nån sorts dimma kanske, att inte vara på någon sida. 

Flera gånger jag återkommit till den ständiga balansakt som tjejerna kämpar för 

att hålla i schack. Det gäller att styra sig igenom ett nät av olika identiteter som inte får stjälpa 

varandra. Kanske uppfattas vissa invandrartjejer som dubbelmoraliska av samhället just när 

balanserandet svajar en aning. Både Ambjörnsson (2004) och Andersson (2003) lyfter fram 

det som ett centralt tema; att omgivningen klassar invandrartjejer som slampiga, förtryckta 

och dubbelmoraliska. Jag tror att detta är en mekanism som uppstår när människor 

konfronteras med en bild som inte överrensstämmer med deras egen uppfattning. När 

invandrartjejer blir något annat än invandrartjejer, då svenskar inte längre kan spegla sig i 

dem för att se sin egen identitet och olikhet måste man klassificera och kategorisera på ett 

annat sätt. Invandrartjejerna hamnar då i marginalen eftersom de stör ordningen (jfr Douglas 

2004[1966]).  

 

Fri, jämställd men inte svensk 

Föreställningar om sexualitet är knutna till klass och genus (Ambjörnsson 2004). Därför 

ligger det nära till hands att applicera Foucaults teori om att sex handlar om maktrelationer 

och att sexualiteten delas upp i en positiv respektive negativ natur (1978). Medelklasskvinnor 

som praktiserar en avhållsamhet i relation till sex, eller som mina tjejer (i likhet med 

Ambjörnssons) hånglar lagom mycket, befinner sig till övervägande del i den positiva 

sexualitetens vågskål. Att hålla på sig blir i mina ögon det samma som att anses som fri och 



jämställd. Jag menar att tjejer som är mer sexuellt aktiva än vad normen föreskriver och som 

sätter upp egna villkor för sin sexualitet stämplas som ofria. Paradoxalt har delar av 

jämställdhetsdebatten kretsat kring att tjejer ska få kunna ta för sig mer på det sexuella planet, 

något som signalerar att det är fritt fram att prata om detta, men ytterst tveksamt om det får tas 

i bruk. De tjejer som ändå är sexuellt aktiva får sitt agerande förklarat med att de har dålig 

självkänsla, att de inte kan säga nej, att de behöver bekräftelse och att de inte har någon makt.. 

En tjej kan aldrig ha makt över sin sexualitet, istället blir hon betraktad som en hora. 

 I invandrartjejers fall kan frågan om jämställdhet belysas ur ett annat perspektiv. 

Tjejer som har sjal och pojkvänner från (framförallt muslimska) andra länder, blir ofta 

betraktade som förtryckta. Invandrarkillar anses ha en negativ kvinnosyn: de är bara ute efter 

sex (Ambjörnsson 2003:241, 252ff). Detta resonemang för tankarna till vad Ladan har att säga 

om potentiella pojkvänner. Om jag skulle bli tillsammans med en utländsk kille, vill jag att 

han, att familjen ska vara integrerad i samhället. Annars skulle det aldrig funka för mig. 

Zander, killen som jag dejtade, blev tillsammans med en tjej, men sen så gjorde han slut med 

henne och när jag frågade varför, så sa han att ja, hon gick ut för mycket. Och då blev jag 

verkligen förvånad, för jag trodde verkligen inte att han var sån…. 

 Invandrarkillen blir i det här fallet någon som kontrollerar tjejen eller kvinnan. 

Trots att litteraturen (se t.ex. Ambjörnsson 2004, Andersson 2003, Wikan 2003) beskriver 

liknande fall, vill jag understryka att det är farligt att generalisera här. Både Ladan och Saira 

vittnar om att deras bröder inte på något sätt försöker kontrollera dem. Trots allt väljer 

samtliga informanter svenska killar och ser helst att det också blir en svensk man de gifter sig 

med. Detta tolkar jag som att de inte vill bli betraktade som viljelösa offer –de är alltså 

påverkade av att invandrarkillar betraktas som förtryckare.  

 Sverige är, i större utsträckning än muslimska länder, del i en 

individualiseringsprocess. Enligt Ambjörnsson ger staten och olika samhälleliga institutioner 

individen möjlighet att i allt större utsträckning forma sina egna liv (2003: 302). Samma 

tendens tycker jag mig se hos tjejerna i den här studien. De ges den möjligheten, dels på grund 

av att de kan navigera mellan olika arenor, men också på grund av att deras familjeförhållande 

tillåter dem att utvecklas utanför familjen.  

 

 

 

 

 



”Man måste ju börja någonstans…” 

Att inte ge upp sitt egna liv var något som Ambjörnssons tjejer också tryckte på, även om de 

kunde ge exempel på vänner som överger kompisgänget och gått helt upp i sina pojkvänner. 

Vänskap är starkt, kanske till och med starkare än familjeband (Ambjörnsson 2004:133). 

Hur ser ett perfekt förhållande ut? frågar jag Mira. Ett perfekt förhållande består av två 

individer som är lika starka i sig själva så att det inte är någon av dem som dominerar och 

har mer makt. De kan kommunicera och förstå varandra och varandras behov på ett bra och 

ärligt sätt. De har mycket som de tycker om att göra tillsammans men samtidigt så låter de 

varandra ha sin frihet och göra saker på eget håll. De ifrågasätter varandra och sitt 

förhållande hela tiden och tar det aldrig förgivet. Deras förhållande utvecklas åt ett håll som 

är tillfredsställande för båda. Vikten av frihet, men också att båda tar stort ansvar för 

förhållandet betonar även Ladan. Först och främst är det viktigt att man har väldig kul 

tillsammans. Sen att man inte ger upp samtidigt, utan att den ene hela tiden älskar den andre 

lite mer, som växelvis. Annars så dör kärleken. Och sen är det väldigt viktigt att man har ett 

eget liv, för det funkar inte att leva sitt liv genom honom. 

Nafas betonar att henens förhållande måste vara jämställt. Trots att hon påpekar 

att förhållande behöver mycket kärlek och inte fungerar utan kompromisser är hon helt 

inställd på att dela hushållsarbetet med sin partner. Jag jobbar ju med det på min fritid, så jag 

skulle nog inte acceptera om…man måste ju börja någonstans och då hade jag börjat i mitt 

eget hem. Så han skulle nog banne mig få göra hälften! 

Nafas menar att invandrare som inte är integrerade i samhället bara rör sig med 

varandra. Det blir en överlevnadsstrategi. Många kvinnor, menar hon, ser därför hemmet som 

sin uppgift (se även Hedin 2001:209-239) medan mannen ska sitta och dricka te. Det 

intressanta är att Ladans svenske pojkvän inte gjorde särskilt mycket under de sju år de var 

tillsammans. När hon sade åt honom att diska eller dammsuga förväntade han sig att hon 

skulle komma hem och berömma honom. Sen hade han gjort sitt för den veckan. Att dela 

hushållsarbetet mellan varandra är med andra ord långt ifrån självklart.  

 

Sexighetens dilemma 

Det måste vara svårt att gå runt och vara sexig hela tiden, påpekar Saira. Jag gör nog ganska 

stor skillnad på festkläder och vardagskläder. Sexigheten kan liksom försvinna om man ska 

vara det jämt. Sen är det väl en skillnad mellan att vara fin och att vara sexig. Mina föräldrar 

tycker nog att fin är man i offentliga sammanhang, medan man är sexig enbart tillsammans 

med sin man –i sovrummet. 



Viljan att vara sexig, men att vara det på rätt sätt är också en ständig akt av balanserande. 

Nafas, Saira och Ladan gör sig alla fina och kopplar också sexighet till kläder, men som Nafas 

säger: Lagombeteendet gäller även på krogen. Det är samma sak för mina svenska kompisar. 

Det är det konstanta kvinno…att inte vara för mycket av nåt. Jag tycker det är jättebefriande 

att se någon som gör som hon vill. Ser jag en tjej som håller på med tio killar och har BH och 

kortkort kjol och stilettklackar kan jag tänka: nej vad synd. Men jag tycker det är jätteskönt 

när tjejer är ute och har sex med vem de vill och när de vill. Jag önskar att fler kunde tänka 

så. 

Hos Mira sitter inte sexigheten i kläderna, sminket eller frisyren. Jag umgås med 

människor som jag kan slappna av och må bra med, då känner jag mig sexig också. Vad är 

sexigt då, undrar jag, både hos killar och tjejer? Självinsikt och självdistans. Många säger 

självsäkerhet men för mig är det mycket sexigare med en människa som har ansett sig själv så 

pass intressant att hon har funderat mycket över sig själv och insett sin egen litenhet och 

storhet. Intelligens, reflektion och att man kan utveckla sig.  

 

Homosexualitet 

En intressant aspekt i denna diskussion är att jag hitintills riktat strålkastaren på den 

heterosexuella kärleken. Alla tjejerna är heterosexuella, men när jag frågar Ladan om hon kan 

tänka sig att ha sex med en tjej svarar hon:”Ja, absolut. Det måste jag testa. Och tillsammans 

med en tjej skulle jag inte känna mig slampig.” 

Kanske beror det på att det handlar just om en tjej, resonerar hon. Detta 

uttalande tolkar jag som att hon uppfattar att det är i mötet mellan könen som horstämpeln får 

sin laddning. Fanny Ambjörnsson redogör för hur synen på sexualitet inskränker sig till den 

heterosexuella normen. Med det menas att det är attraktionen mellan man och kvinna som 

anses som det normala. Sex mellan två kvinnor ses därför inte som ’riktigt’ sex (2003:229). I 

det heterosexuella spelet värderas man efter hur lätt man är att få och hur och när och vem 

man visar sig kåt med. Ingen av tjejerna sa sig ha problem med homosexualitet. Dessutom 

menar Mira att: Teoretiskt sett, är jag väldigt bisexuell men sedan blir jag mycket oftare och 

mer attraherad av killar än tjejer vilket jag skyller på samhället och min uppväxt men jag 

accepterar att det så och därför ligger jag med killar. Jag har haft sex en gång med en tjej för 

det kändes bra och jag tyckte om henne men efteråt har jag insett att det var mer nyfikenhet 

än attraktion som styrde mig. Med killar är det attraktion och lust.  



 Hon har aldrig diskuterat homosexualitet med sina föräldrar. Jag tror inte att de 

accepterar det lika mycket. De tror att det är påhittat och om jag skulle säg att jag var lesbisk 

skulle de nog inte ta det på allvar utan säga att jag har fått en period som snart går över.  

Tjejernas liberala inställning till homosexualitet stod i mer eller mindre skarp kontrast till 

föräldrarnas. När jag frågar Ladan om det här med homosexualitet är en grej för hennes 

föräldrar, svarar hon: Ja, det skulle det nog vara. Det tror jag absolut. Det finns nog inte i 

pappas värld och mamma skulle nog ha svårt för det. Till slut skulle de nog acceptera det 

bägge två, men det skulle vara svårt. 

 Det skulle det vara, även för Nafas föräldrar. Vi har aldrig pratat om det riktigt 

sådär. Jag tror inte att det gör dem någonting om någon är homosexuell, det tror jag inte att 

de bryr sig om. Men däremot tror jag inte att de skulle gilla att jag och min syster var 

homosexuella. Om jag sa att jag var homosexuell tror jag att de skulle ta det ganska hårt. 

Och sen ibland när vi tittar på TV, så har jag tänkt på –om det är två homosexuella som 

kysser varandra- kan de säga usch eller något annat negativt, speciellt min mamma. 

 Saira vågar inte, säger hon själv, prata med sina föräldrar om homosexualitet. 

Inte ens diskutera det. Jag vill nog inte veta riktigt tror jag. Pappa kanske inte alls, han tycker 

nog inte…Mamma har nog ganska ambivalenta känslor…så det har jag inte diskuterat, jag 

tror de ser det som ganska onormalt. Det är ingen idé att säga vad jag tycker, de har ju sina 

åsikter. Jag kan inte vara rebellisk på samma sätt som mina kompisar som kan ifrågasätta 

sina föräldrars åsikter.  

Tjejerna har, som jag här har kunnat visa, en betydligt tolerantare inställning till 

homosexualitet än sina föräldrar. Inom islam är det ett ideal att leva inom den heterosexuella 

kärnfamiljen (Hedin 2001:210) och som jag redan nämnt kan kulturella föreställningar sitta 

mycket djupt rotade. Detta kan ha påverkat föräldrarnas syn på homosexualitet, men samma 

problematik ligger dock inbyggd i den kristna kultursfären: även här är idealet att leva i 

heterosexuell kärnfamilj.  Säkerligen spelar det också roll att tjejerna integrerats i det svenska 

samhället i större utsträckning än sina föräldrar. Hade de bott i områden som i majoritet 

bestod av invandrare kanske deras uppfattning skulle se annorlunda ut, något som inte ska 

tolkas som att svenskar är mer öppna för homosexualitet. Det visar bland annat Ambjörnsson 

(2003). Både killar och tjejer, etniskt svenska, tar i hennes doktorsavhandling avstånd från 

homosexualitet. Att de, som tillexempel Saira inte konfronterar sina föräldrar beror troligtvis 

på att tjejerna har alldeles för mycket respekt för dem. Samtidigt gör de, som Saira påpekar, 

redan ett slags motstånd. De gör redan saker som de vet att deras föräldrar inte skulle 

uppskatta, som att strula med killar, ha sex med tjejer eller ha förhållanden. 



 

 
SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har visat att unga kvinnor med muslimsk bakgrund förhåller sig både till 

muslimska och svenska normer i relation till sin sexualitet. Religionen, islam har inte haft 

avgörande betydelse, men jag har visat att kulturella föreställningar ändå sitter djupt 

inpräntade i människan. På samma sätt som en svensk präglas av den kristna värderingsgrund 

som finns i samhället, präglas en kurd, iranier eller bosnier av en muslimsk värderingsgrund. 

Skillnaden i synen på sexualitet är mellan muslimska samhällen och det svenska  inte särskilt 

stor. Det finns en sexualmoral i Sverige som resulterar i att tjejer, utländska som svenska, 

pendlar mellan rollen som horan och madonnan. Mina informanter tvingades, i likhet med 

många andra utländska tjejer, balansera mellan olika identiteter. Detta ledde till att de 

undanhöll sina föräldrar vissa delar av sina liv. Trots detta gick de sällan eller inte alls över 

gränsen för vad som ansågs acceptabelt och respektabelt. Mina informanter brottas, förutom 

med sina föräldrar, med det svenska samhället som har en viss föreställning om hur de ska 

vara som invandrartjejer. Det leder ibland till att de stämplas och stigmatiseras hårdare än 

svenska tjejer, om de festar, dricker, har sex och bär utmanande kläder. Invandrartjejen kan 

därför upplevas som dubbelmoralisk. För, om hon har sex eller inte spelar ingen roll, hon gör 

något annat än hon borde göra. Kanske förväntas invandrartjejer bete sig på ett mer 

tillbakadraget och undfallande sätt, eftersom det är den föreställning vi har om dem. Att 

svenskar har den föreställningen kan bero på att vi anser oss som fria och självständiga och 

för att bli det måste vi spegla oss i dem som vi tror inte är det. Jag är dock mycket tveksam till 

om invandrare måste förneka sin kulturella bakgrund för att bli accepterade. Mina informanter 

upplevde en dubbelhet, att de var både och, och de blev sedda som både svenskar, och 

invandrare, men också för den personen –den individen de faktiskt var och är. 

 Hederskulturen var inte något som förekom hos mina informanter och att sex 

före äktenskapet skulle undvikas var inte ett uttalat krav från någon förälder. Ändå skötte 

tjejerna sitt sexliv ytterst diskret och lämnade oftast föräldrarna utanför. Även fast föräldrarna 

någonstans visste att de hade sex var det inte ett problem eftersom tjejerna höll sig inom 

anständiga ramar. Åtminstone lät de sina föräldrar tro att de gjorde det. Denna fasad menar 

jag är att iscensätta oskuld, vilket indikerar att oskuld inte enbart är ett tillstånd, utan även ett 

sätt att framställa sig själv. Jag har visat att kärlek kan vara ett villkor för sex, men behöver 

inte alltid vara det. Det var också ett önskemål från föräldrarna, som helst såg att döttrarna 

ingick i fasta parrelationer. Vissa föräldrar ville att pojkvänner och blivande makar var 



bosnier eller iranier, medan en mamma varnade sin dotter för att gifta sig med en muslim eller 

invandrare. Själva ville tjejerna helst ha svenska pojkvänner och män och att förhållanden och 

äktenskap skulle vara jämställda och innehålla mycket frihet. 

 Respekten för föräldrar och släktingar, men också för att undvika ännu mer krav 

var en förklaring till att tjejerna mörkade vissa händelser för sina föräldrar. De var tvungna att 

spela olika roller, men ändå hålla sig inom, eller ge sken av, scenens gränser. Det är något 

som även svenska tjejer måste göra. Mina informanters föreställning om och förhållande till 

sexualitet, ser jag därför inte som kulturellt betingat, utan som socialt. Mira, Nafas, Ladan och 

Saira förväntades vara empatiska, religiösa, generösa etc. och det är precis vad som förväntas 

vara av svenska tjejer. Alla ska de axla rollen som respektabel kvinna. 

 

ANALYS 

Migration både utmanar och förändrar sättet att reflektera kring sexualitet. Föreställningar 

ställs mot andra föreställningar och bildar i sin tur nya. Det som jag först och främst vill 

trycka på, i denna avslutande del av denna uppsats, är att vi inte kan betrakta svenska 

samhället som en motpol till muslimska sådana. Först och främst finns det olika muslimska 

samhällen, precis som det finns svenska. Sedan så vill jag också påpeka att det alltid finns 

olika sorters människor. Inom en grupp, ett samhälle eller ett land –ja till och med inom en 

familj tycker inte alla individer lika.  

Sexualmoralen i det svenska samhället är därför inte så liberal som den till synes 

verkar. Jag har kunnat visa att sexualitet går att koppla till maktrelationer, som utmynnar i en 

god och en dålig sexualitet. De snäva ramar som omgärdar kvinnors sexualitet inom islam 

gäller även i Sverige. Den må ta sig andra uttryck, men ingen kan förneka att vi lever i ett 

samhälle där tjejer kallas för horor trots att de är oskulder. Ingen kan heller förneka att vi 

lever i ett samhälle där media visar bilder på juckande, lättklädda unga kvinnor samtidigt som 

vi predikar avhållsamhet. Jag menar att de unga kvinnorna i min studie påverkas både av sin 

kulturella bakgrund och det svenska samhället när det kommer till hur de praktiserar och ser 

på sin sexualitet. Trots att de inte är troende muslimer, bär de –precis som icke-troende kristna 

i Sverige, på en värderingsgrund som baseras på islam. 

 Är det därmed ingen skillnad mellan olika samhällen, olika kulturer? Som jag 

ser det överlappar kulturer och samhällen varandra. Individen tar till sig information utifrån, 

bryter ner den och gör den till sin egen. Uppfattningen om vad som en ’vår’ eller ’min’ kultur 

är alltså helt individuell. Det som gör att vi får en kulturell hegemoni och en kulturell kontext 

är att vi kan skapa gemenskap och samhörighet genom att samlas kring vissa föreställningar, 



ritualer och tankar. Jag betraktar det som en koncentrerad kärna, vilken människan späder på 

och bygger ut för att kunna förstå omvärlden. För att vi ska kunna anpassa oss till våra 

medmänniskor krävs det att vi axlar olika roller i olika scener. Det behövs inget möte mellan 

två ’kulturer’ för att detta ska komma till stånd, men eventuellt blir kontrasterna, 

balanserandet och svängningarna extra stora. Vad säger rötterna och den nya ’kulturen’ om 

ens identitet? Det blir en slags diasporisk sådan (Eriksson m.fl. 1999:193, 201 i Andersson), 

en kluvenhet som resulterar i, som jag visat exempel på, att tjejerna måste förhålla sig till 

olika arenor. Dessa måste hållas åtskilda för att inte störa varandra, samtidigt som de 

oundvikligen påverkar varandra. Tjejerna spelar alltså en roll tillsammans med sina vänner, en 

i skolan och en tillsammans med sina föräldrar. Helhetsmässigt kan dessa arenor ses som en 

teaterscen på vilken tjejerna agerar olika beroende på vem som sitter i publiken. Växlandet 

mellan olika roller sa dock inte ses som specifikt för muslimska tjejer, eller ens 

invandrartjejer. Fanny Ambjörnssons informanter pratade om sig själva som mindre kvinnliga 

tillsammans med vännerna (då är de sitt rätta jag), medan de lägger ner möda på att vara just 

det de uppfattar som kvinnligt. Detta förklarar Ambjörnsson som ett genusbestämt beteende 

som är avhängigt tid, plats och medaktörer (Ambjörnsson 2004:67). Precis som Ambjörnsson 

tror jag att mina tjejer som väl som hennes vet hur, när och varför de ska bete sig som de gör 

–men, jag förhåller mig skeptisk emot att de endast gör så för att de är sitt kön -tjejer. Det 

faktum att de har en annan kulturell bakgrund, kan, men behöver inte, påverka deras 

iscensättning av sig själva. Vad jag vill visa är att oskuld, femininitet, dotterrollen och 

flickvännen etc. är performativa genushandlingar som är avhängiga tid, plats och medaktörer. 

Det är  ett evigt balanserade för att tillfredsställa familj, klasskompisar och eventuella 

pojkvänner, balansakten gör någonting med identiteten.. Det är alltså med andra ord fullt 

möjligt att vara både svensk och inte svensk. Enligt mig ligger inte det intressanta i vad man 

är och när man förvaltar olika roller av den egna identiteten; utan varför och hur.  

 När vi kategoriserar någon som hora, följer också skambegreppet tätt i spåren 

(Ambjörnsson 2004:206). Och eftersom, som jag visat, en tjej inte behöver bli kallad hora 

enbart pågrund av sexuell utlevelse, utan av den enkla anledningen att hon bryter mot 

föreskrivna normer, är skambeläggandet alltså ett slags straff.  Sexualiteten är med andra ord 

inte kopplad enbart till själva sexet utan till samhällskroppen i stort. Att tjejer tar sig friheter 

och själva bestämmer var skåpet ska stå, blir med Mary Douglas ord, ett hot mot givna 

strukturer. För att hålla tjejer och kvinnor i schack kallar man dem därför för hora, med 

skambeläggande som påföljd. Detta är, enligt mig, att utöva makt. Foucaults teori om att 

sexualitet egentligen handlar om maktrelationer, blir därför en bra motivering till att tjejer 



väljer att inte strula för möjligheten att bli betraktad som en hora. Att kategoriseras som hora 

innebär att man är en dålig kvinna och det yttersta beviset på att man inte har någon makt över 

sitt liv. Horan skapas alltså, men elimineras inte genom att försöka låta bli att tänka och säga 

hora om andra tjejer. Det är fullt möjligt att bli hora eftersom kategorin finns. Här måste jag 

framhålla att horan är socialt skapad; hon finns inte där av naturen. I Foucaults terminologi 

blir kvinnans sexualitet accepterad först när hon ingår äktenskap. I ett äktenskap kan hon 

också kontrolleras. Detta har sina rötter i äldre tider då mannen var kvinnans förmyndare och 

mer eller mindre bestämde över henne. En kvinna utan man skulle då med denna logik vara 

fri? Ingalunda. Ur mitt perspektiv är en ogift kvinna ett hot mot samhället. Hon är inte lika lätt 

att kontrollera och har hon dessutom sex på egna villkor blir hon extra hotfull. För att frånta 

henne makt placeras hon därmed i kategorin hora. 

 Ovanstående resonemang gällde för äldre tider då vår tids syn på sexualitet 

danades (se Foucault 1978). Men jag tror att dessa föreställningar fortfarande biter sig fast i 

vårt medvetande och är nu så socialt inlärda att vi knappt reflekterar över dem. Med detta 

argument avslutar jag min argumentation med att säga att kultur och kulturella föreställningar 

kan influera synen på sexualitet, men förklarar den inte. Vi kan bara uppleva oss själva, vår 

omgivning och vår värld utifrån oss själva. Genom att berätta historier kan vi dela med oss av 

våra erfarenheter. Jag har här delgivit er en av mina. 
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