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Abstract 
 

This paper is about how the contemporary discourses on the slut in various ways discuss 

sluttyness, and what consequences these discussions may be for those who see themselves as 

sluts.  The study is based on five electronic interviews, conducted via instant messaging, with 

five people who consider themselves to be dealing with sluthood and that, according to their 

own definitions, identify themselves as sluts. My conclusion is that sluttyness, when given the 

opportunity to be discussed and problematized, visualizes power and normative systems 

between sluts. This means that sluttyness is more complex than only influenced by patriarchal 

oppression and hierarchy of femininity, as I show through an intersectional conscious 

analysis. 

Key words: Slut, Sluttyness, Hegemonic Femininity, Whore, Sexuality, Gender 
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TACK 
 

 

~*~ 

Ni fem slampiga informanter, 

som under våren och sommaren 2010 öppnat era privatliv för mig och tagit er tid att berätta, 

förklara och problematisera era slampigheter för mig. Tack för tillit, tålamod och petigt, 

genuint engagemang i studiens resultat under arbetets gång. Jag är er alla oändligt tacksam! 

 

* 

Till mina fina handledare på Södertörn, 

Ann Werner | Ulrika Dahl | Helena Hill | Anna Adeniji  

Varmaste tack för den här tiden! 

 

* 

 

Till författarna Dossie Easton och Catherine A. Liszt 

som genom boken The Ethical Slut utgjort en viktig, slampig inspirationskälla; 

 

“Starting by questioning all the ways we have been told our sexuality ought to be, 

 we can begin to edit and rewrite our old tapes. 

 So breaking the rules, we both free and empower ourselves.” 

 

~*~ 
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1. INLEDNING 
I början av december 2009 startar jag en diskussionstråd om slampighet på internetforumet 

Darkside
1
. SLAMPA! döper jag den till. I tråden öppnar jag med följande inlägg: 

 

 Vad gör en slampa? 

Skriv och säg vad du tänker! 

 

Vad är det som gör en slampa? Vem är en slampa? Hur blir en slampa till?  Vilka ingridienser ingår i 

din bild av en slampa? Och för att fortsätta resonemanget: Vad är slampigt? Hur blir det som är 

slampigt oslampigt? Kan människor hoppa från slampighet till oslampighet? Eller är slampighet en 

stämpel som är permanent?                                                                             (Darkside.se 16 dec 2009)                                                                                                                                                                                                                                         

   

Direkt får jag massor av provocerande och tankvärda svar på mitt initiativ. I april 2010 har 

tråden uppnått 24 sidor och innehåller ungefär 300 inlägg. Många jag diskuterade ämnet med 

sa att det var mycket enkelt - en slampa är en person som ligger med många – och till skillnad 

från en hora
2
 ligger slampan för att slampan vill det eller för att hon inte vet bättre, och då inte 

för att få någon ersättning. Några ville inte diskutera vad slampigheten betydde utan var mer 

intresserade av att konstatera att tjejer som knullade runt och var öppna och stolta med det ju 

var skitheta. Det sas att detta skulle vara en enkel fråga och jag fick hintar om att ämnet var 

något som jag inte skulle gräva i och att mitt arbete saknade en vettig feministisk grund.  

 

Jag önskar att undersökningen ses som en inblick i hur diskursen om slampighet diskuterar 

slampighet och hur detta kan påverka dem som anser sig syssla med slampighet. Den kunskap 

som den här studien kan bidra med är situerad genom de fem kvalitativa intervjuerna, men då 

jag kopplar dem till ett större sammanhang görs den situerade kunskapen till ett verktyg för att 

förstå större – och därmed mer generaliserade - diskurser som behandlar slampighet. Den här 

uppsatsen kan därför säga något om alla som definierar sig som slampiga och om alla 

personer som anser sig syssla med slampighet på något vis. Just på grund av att jag exklusivt 

intervjuat fem personer med en näst intill obefintlig homogenitet, vilken innefattar att de alla 

anser sig syssla med slampighet och anknyter till en samhällelig diskurs om slampighet. Vad 

som är viktigt är också att förstå varför uppsatsen samtidigt inte kan tala för alla slampor då 

mina informanter är en begränsad grupp med begränsade, heterogena identiteter som aktivt 

exkluderar och inkluderar olika element. Därför blir informanternas personligheter och hur de 

tolkar sin och andras slampighet det som sätter agendan för vilka element inom slampighet 

som den här uppsatsen kan säga något om. Detta dubbeltydiga synsätt på kunskap bör hållas i 

åtanke vid läsning av uppsatsen. 

                                                           
1
 Darkside är ett kinky-/fetishforum som cirkulerar kring att upplysa om och finnas till som frirum för de som utövar 

fetishism och är intresserade av kinkysex, fetishism & BDSM. Sajten har en kontext fylld med BDSM, kinkysex & fetishism 
och sajtens diskussionsforum är fyllt med diskussioner kring sex, sexualitet och sexualpolitik.Vidare:http://www.darkside.se  
2
 Majoriteten av de jag intervjuat diskuterar tankar om slampan genom att förhålla sig till slampan genom horan 

http://www.darkside.se/
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppen slampa och slampighet definieras i en 

specifik kontext, hur de förstås och diskuteras när personer som anser sig syssla med 

slampighet reflekterar över ämnet.  

Studiens syfte är inte att definiera vad en slampa är - utan snarare att visa hur diskussionen om 

definitioner av slampighet förändras beroende på vilken kontext som diskuteras och vilken 

betydelse förändringen får för människorna som lever med identiteten. Slampighet som ämne 

blir i den här studien en nodalpunkt där ämnen som sigmatiseringen av horan, hegemonisk 

femininitet och obligatorisk sexualitet möts. Detta är genusvetenskapligt intressant av två 

anledningar; 1) Ämnet slampighet i den här studien förenar forskningsfält som lingvistik, 

horor, genus, feminitet, hegemoni, sexualitet och identitet. 2) Studien tar fasta på att diskutera 

vad slampighet i detalj innebär för dem som anser sig syssla med slampighet - vilket blir en 

strategi för att möta patriarkala föreställningar och fördomar om slampighet och slampor. Det 

här en redogörelse av människors verkligheter, och det privata är politiskt. 

 

Förståelse av frågeställning 

Hur pratar informanten om andras slampighet? Hur informanten själv definiterar sin 

slampighet är en fråga som inkluderar informantens egen beskrivning av hur personen anses 

sig ge uttryck för sin slampighet men detta i en ständig diskussion med sig själv om vad 

personens slampighet också inte innehåller. Element som appliceras på andra, som 

informanten tolkar som slampiga. Detta sker också åt andra hållet där informanten med att 

referera till populärvetenskapliga element eller kända personer - alternativt kringliggande 

diskurser om femininitet eller prostitution eller relationer - närmar sig eller hylla ett slags 

motstånd.  

Hur upplever informanten andras reaktioner på sin slampighet? De reaktioner som 

informanten mött då personen utövat sin slampighet är minst lika viktigt för skapandet av 

identiteten, som den egna definitionen om sig själv och det man önskar framstå och tolkas 

som. Informanterna beskriver att de gensvar som de gett olika reaktioner på sin slampighet är 

en del i skapandet av sin slampighet. Reaktioner som uteblir likväl som önskvärda och 

oönskade reaktioner beskrivs som en del i förståelsen av sig själv som person och en del i hur 

samhället tolkar ens slampighet i ett större perspektiv. 
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3. DISPOSITION 

För att göra min analys begriplig har jag strukturerat uppsatsen på ett sätt som zoomar in från 

ett större spektra till mer preciserade situeringar och slutligen rent kvalitativa redogörelser 

som leder in i analysen. Under teoriavsnittet gör jag en teoretisk redogörelse för hur jag ämnar 

att teorietisera problematiseringen av kön, genus och sexualitet. Efter detta följder en 

ytterligare inzoomning där jag situerar uppsatsen i ett forskningsmässigt sammanhang och 

redogör sedan för den femininitetsforskning som jag ser som närmst stående min egen, detta 

både på ett metodiskt och teoretiskt plan. Jag redogör också för studier som problematiserar 

horstigmatism på lite olika sätt och också för en språkforskare som skrivit om femininitet och 

skällord på ett brukligt vis. Efter forskningsavsnittet inleder jag metodavsnittet genom att 

redogöra för min förförståelse för ämnet. Detta för att jag i metodavsnittet gör en rad 

avgränsningar och dessa är direkt anknutna till hur jag resonerar utanför de teorier som jag 

anammar för min analys, och därför blir viktiga att förstå som en del av uppsatsens färgning 

och kontext. Detta följs av en förklaring av hur jag gått tillväga mer praktiskt för att 

genomföra undersökningen, vilka avgränsningar som varit nödvändiga och hur mitt lite 

speciella (icke-)urval av informanterna påverkar mitt resonemang och resultat. I 

metodavsnittet redogör jag också för hur jag jobbat för att göra forskningsprocessen 

feministisk gångbar genom att jobba med forskningen nära informanterna och hur jag gått 

tillväga för att göra inkludera informanternas tycke och tänk i slutresultatet. Detta leds 

slutligen in i analysen, som jag nu gett läsaren alla förutstättningar för att kunna förstå och 

själv börja reflektera kring. Efter analysen summerar jag de poänger som mitt resonemang i 

analysen kommit fram till i det slutliga avsnittet som jag väljer att kalla för Slut-ordet.  

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Makt och hegemoni 

I boken Maskuliniteter beskriver Raewyn Connell hegemonisk maskulinitet som ett kulturellt 

maktsystem som syftar till att visa hur den auktoriserade maskuliniteten står över andra 

maskuliniteter
3
, varför vissa maskuliniteter står under andra och också hur maskuliniteter 

hierarkiseras över femininiteter
4
. Connell förklarar att den maskulina hegemoniteten har en 

stark genusordning men också har ett ständigt beroende av att hierarkisera maskuliniteter 

utefter ras, etnicitet, klass, sexualitet och funktionsduglighet. Trots att många män kan dra 

nytta av en hegemonisk hierarkisering av maskuliniteter så är det få män som själva kvalar in 

                                                           
3
 Connell, Maskuliniteter, s.102 

4
 Se Connells genushierarki under Bilaga 5 
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på en av de högst stående maskuliniteterna. Hegemonisk maskulinitet tar i regel avstånd ifrån 

femininitet
5
, vilket innebär att maskulinitet som är som aktivt deltar i att motivera 

femininitetens underordning och där med också framgångsrikt hävdar sin auktoritet
6
, också 

underordnar andra maskuliniteter med inslag av femininitet under sig. Dock är de mest 

hegemoniska maskuliniteterna inte alltid ständiga och en person som har en hegemonisk 

maskulinitetsposition har kanske andra typer av maskulinitet som personen anammar eller 

tvingas in i vid andra tillfällen och sammanhang. Connell framhåller äktenskapet, faderskapet 

och samhällslivet som tre områden där den hegemoniska maskuliniteten hela tiden 

kompromissar med kvinnors femininiteter och förklarar att makten sällan är enbart alltid 

offentlig och alltid står helt oemotsagd
7
. 

 

4.2 Sexualitet, kön och genus 

Gayle Rubin skriver i artikeln ”Thinking Sex – Notes for a Radical Theory of the Politics of 

Sexuality” om hur sexualiteter hierarkiseras utefter vad som är sexuellt godtagbart, vad som 

är på gränsen till felbart och vad som anses oacceptabelt.
8
 Här är det viktigt att har 

förförståelse i vad som menas med heteronormativitet. Heteronormativitet är idén om 

heterosexualitet som det normala och naturligt självklara när man förstår människor och deras 

leverne. Heteronormativitet brukar omtalas som ”heteronormen” och syftar till ett 

exkluderande av alla som inte lever enligt heteronormativa antaganden
9
. Genom 

heteronormen är idén om två kön mycket grundläggande och heteronormativitets främsta 

uppgift är att upprätthålla en samhällsordning som utgår från att alla är och vill leva 

heterosexuellt, tvåsamt och definierar sitt kön som antingen "man" eller "kvinna". Till detta 

hör också föreställningar om femininitet och maskulinitet som aktivt, enligt heteronormativa 

värderingar, bör jobba för att upprätthålla vad en man är och manlighet är och vidare utefter 

manlighet bestämma vad en kvinna är och vad som utgör femininitet. 

                                                           
5
 Connell, Maskuliniteter, s.103 

6
 aa, s.101 

7
 aa, s.103 

8
  Värdehierarkin har en kontext av 1970talets kristna Amerika, där en svensk kristen samhällelig påverkan inte alls var den 

samma som Amerikas under 1970talet. Men till stor del har den dåvarande amerikanska synen på färgat av sig på Sverige 
och mycket av det som förklaras med hjälp av matrisen har också grund i normer om sexuella praktiker som verkar till i 
både stort och smått i dagens Sverige.   
9
 Upprätthållandet av det ideal som heteronormativitet bygger på har också med andra, intersektionella hierarkiseringar att 

göra. Den mest eftersträvansvärda positionen inom heteronormen är den position som den vite, kaptialistiske, 
heterosexuella mannen innehar. Utefter denna position sätts agendan för vad som är onormalt och vad som är normalt. För 
vidare förståelse se Ambjörnsson Vad är queer? kap 5 ”Heteronormativitet”. 
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I Rubins sexuella värdehierarki
10

 som är den modell för hur sexualitet och sexuell praktik 

hierarkiseras visar värdehierarkin också vad som hamnar mitt i mellan det som blir sett som 

förkastligt som godtagbart och visar därmed också hur gränserna för vad som kategoriseras 

som godtagbart, beroende på situation och kontext kan flyttas och ändra form
11

. Med dessa 

matriser vill Rubin förklara hur maktprocesser skapar (sexuell)agens för de som agerar enligt 

normerna
12

 och ifråntar dem som inte helt eller bara delvis agerar enligt dessa regler. På så vis 

positioneras också människor hierarkiskt utefter sexuella uttryck och där är just denna 

hierarkisering som jag tänker använda mig av vidare i analysen. Matilda Lindgren skriver i sin 

kandidatuppsats
13

 om frånvaro av existensberättigade positioner som inte innehåller sexuell 

praktik, bland annat kritserar hon Rubin för avsaknad av detta i diskussionen om sexuell 

hierarkisering. Detta kommer jag att använda för att ifrågasätta idén
14

 om sexuell praktik som 

obligatorisk i skapandet av en identitet som slampa. Fanny Ambjörnsson skriver i Vad är 

queer? att Rubins sexuella värdehierarki av Rubin själv önskas ses som en alldeles egen 

värdehierarki som står själv - oberoende av kön, klass, rasifiering, funktionsduglighet. Jag 

liksom Ambjörnsson anser att detta resonemang är problematiskt och att ett flerdimensionellt 

intersektionellt seende är nödvändigt för att förstå sexuell hierarkisering.
15

 

Judith Bulter beskriver kön – och där med genus genom femininitet och maskulinitet - som ett 

performance
16

. Om (en rätt konstruerad) femininitet ska peka på och upprätthålla idén om 

kvinnlighet, kvinnokroppar och kvinnan så går denna femininitet att göra på olika sätt genom 

exkludera vissa "givna" element och ta in andra. På så vis spricker också resultatet för en 

perfekt bild av hur det heterosexuella tvåsamma paret ska se ut och fungera
17

. Exempelvis 

måste en godkänd, heteronormativt fungerande, femininitet inte bara acceptera en 

underordning under maskulinitet utan också visa detta genom yttre attribut, göra dessa attribut 

korrekt, inta rätt position och agera enligt godkänt beteende i sociala sammanhang. Här är det 

viktigt att förstå begreppet Subversivitet, som kortfattat betyder Politiskt omstörtande
18

. 

Omkullvältande strategier som fungerar effektfullt och förändrande är subversiva. Att vara 

                                                           
10

 Se Bilaga 2 
11

 Rubin, Thinking Sex, s.282 
12

 Se Bilaga 2, Det som hamnar under ”The charmed circle” och ”Good sex” är det som menas som normativt 
13

 Lindgren, (2007)  Obligatorisk Sexualitet och Asexuell Existens: Patologiserad olust, (a)sexuella (icke)subjekt och frånvaro 
av begär som (o)möjliggjord position  
14

 Idén om slampigheten som given och frivilligt sexuell är en idé som mina informanter explicit diskusserat och analyserat. 
Idén har också varit en mycket essensiell utgångspunkt för många som diskuterat slampighet med mig via 
diskussionsforumen på nätet och i övrigt när jag diskuterat uppsatsen i olika sammanhang. 
15

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.87 
16

 Butler genom Rosenberg, Könet brinner, s.110-111 
17

 aa, s.92-93  
18

 http://www.ne.se/sok/subversiv (den 21 juli 2010, kl.01.41) 

http://www.ne.se/sok/subversiv
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slampig och skapa femininitet kan vara subversivt gentemot idéer om hur femininitet bör vara 

och hur en som kvinna får agera och bete sig. Att bryta mot heteronormens logik
19

 genom att 

inte uppfylla idéer om hur kvinnlighet skapas genom att agera ”fel”, blir agerandet i sig 

subversivt. Detta sker både genom en medveten tanke om att syfta till att agera subversivt och 

när människor agerar skillt från normen utan reflektion om att syfta till subversivitet. 

Subversiv femininitet kan vara just subversiv i olika bemärkelser då subversivitet uppstår på 

grund av regerande normer och ideal, vilka varierar mellan tid och plats samt situation och 

vem som tolkar agerandet. En subversiv position behöver inte röja normerna som helhet, de 

kan också innebära att om en person berättigas subversivitet i ett visst sammanhang kan detta 

ske på andra personers subversiva bekostnad. Subversivitet handlar därför inte automatiskt 

om att slåss för alla subgruppers rättighet, utan kan i sig vara minst lika härskande som 

normerna i sig
20

.  

5. FORSKNINGSLÄGE 

5.1 Forskningsmässigt sammanhang 

Jag intresserar mig för hur sociala identiteter uppstår i relation till personers förutsättningar. 

Det vill säga hur Slampan skapas och används utifrån motsatser och avgränsningar från andra 

identiteter (exempelvis Horan, Kvinnan, Mannen). Jag placerar min studie under Norman 

Faircloughs teori om kritisk diskursanalys för förändring
21

. Detta innebär att jag använder ett 

kritiskt förhållningssätt till kunskap som sanning. Den diskurs
22

 jag avser att analysera är den 

som jag förklarar som diskursen om slampighet.  Jag använder mig av begreppet diskursen om 

slampighet som ett samlingsbegrepp för allt det som jag har mött under min tid för den här 

studien. I stort sätt handlar diskursen om slampighet om både stora (lagförändringar, 

revolutioner, politiska förändringar) och små influenser (populärkultur som filmer, musik, 

modetrender och skönlitterära böcker). Informanternas beskrivningar av slampighet är 

reproduktioner och tecken på förändringar av den diskursen
23

. 

 

5.2 Femininitetsforskning 

Överlag är det svårt att hitta studier om slampighet. Jag har hittat identitetsrelaterade arbeten 

som behandlat skärningspunkterna femininitet, sexualitet, genus, kroppar och skällsord – men 

mycket lite som handlar direkt om slampighet. Detta är i sig inget konstigt eftersom 

                                                           
19

 feminin=kvinnlig=kvinna - Rosenberg, Queerfeministisk agenda, s.71 samt Ambjörnsson, Vad är Queer?, s.86 
20

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.144-156 
21

 Fairclough i aa, s.70-72 
22

 Jörgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s.7 
23

 Fairclough i Jorgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s.71 
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slampighet inte är ett konkret fenomen utan snarare en identitet, en beskrivning, ett epitet. 

Forskning kring femininitet, framförallt hegemoni och femininitet, är ett relativt begränsat 

genusvetenskapligt forskningfält. Av de studier som jag hittat kring forskning om 

femininitetsskapande har jag valt ut att presentera följande tre. De har alla ett queertteoretiskt 

analysperspektiv och belyser direkt hegemoniska- och/eller intersektionella maktstrukturer. 

Efter detta följer en redogörelser för ytterligare en studie som preciserat den stigmatiserade 

positionen som hora. 

 

Fanny Ambjörnsson skriver i sin avhandling I en klass för sig – genus, klass och sexualitet 

bland gymnasietjejer (2004), om gymnasietjejers positionerande mot genus, klass och 

sexualitet. I en intersektionell analys med fokus på dessa kategorier problematiserar 

Ambjörnsson gymnasietjejernas sätt att positionera sina identitetsskapanden gentemot andras 

och synar vad som godkänns samt hur det, av tjejerna, avses som ickegodkänt hierarkiseras. 

Hon följer tjejerna i drygt ett år i skolklasserna. Ambjörnsson visar att gymnasietjejerna, som 

är indelade i två olika grupper utefter skolklass, bygger hegemonisk femininitet på två olika 

sätt
24

. Vidare redogör Ambjörnsson, bland mycket annat, för forskning om normalisering, och 

använder sig av Foucaults sätt att förklara makt som historiskt gått från att vara reglerande 

genom våld och materia istället blivit reglerande genom panopticon
25

 vilket gör att individen 

reglerar sig själv med tron om att bli lycklig bara individen gör som makten (normen) säger. 

Hon djupdyker i flera andra teorier, jag har dock valt att applicera dessa fyra som av relevans 

för min studie, av den uppsjö av teorier som presenteras i avhandlingen. Ambjörnsson 

kommer i sin avhandling fram till att det inte är intressant att fastställa hur feminint genus 

skapas, mer intressant är att titta på hur maktrelationerna mellan genus, klass och sexualitet 

fungerar. Några av dessa samspel mellan maktrelationer är exempelvis föreställningar om att 

en (normativ) heterosexualitet är starkt sammankopplad med hur man på bästa sätt skapar 

femininitet för att framstå som normal tjej.
26

  

 

Johanna Othéns kandidatuppsats Femininitetens skilda skepnader – En genusteoretisk 

diskussion kring förståelser av femininitet (2005) är en teoretisk uppsats som ämnar att 

                                                           
24

 I förståelsen av dessa dominerande femininteter måste pointeras att tjejerna byggt dessa med avsikt att ta avstånd från 
det som räknas som tillhörande den andra skolklassens motsatta dominerande femininitet. Den ena är försiktig, artig och 
vältalig, duktig i skolan och tolkas av lärare och auktoriteter som seriös och ambitiös. Den andra är livlig, använder ofta 
skällsord och svär mycket, framhåller inte en image som duktig (även om man är det) och tolkas av lärare och auktoriteter 
som bångstyrig och rebellisk. 
25

 Panoptikon menas med att individer bevakar sig själva och sitt beteende för att de tror att någon annan bevakar dem. 
Exempel: I ett rum med människor sitter kameror uppsatta för att bevaka människorna. Kamerorna behöver inte vara i bruk 
men vetskapen om att kamerorna finns där gör att människorna i rummet upprätthåller ordningen. 
26

 Ambjörnsson, I en klass för sig, s.296 
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diskutera genusvetenskapliga teoriers sätt att hantera talet om femininitet som hegemonisk 

och hierarkiserande. Det här är alltså en studie om hur forskning hanterar femininitet som 

ämne. Författaren efterlyser en diskussion kring femininitet som ett brukbart begrepp för 

problematisering av makt och hierarkisering. Hon menar att risken att essensialisera 

kategoriseringar som en möjlig anledning att genusvetenskapen dragit sig för att ta tag i 

femininiteten och en rädsla för att definiera femininitet men menar att detta inte är anledning 

nog att låta bli att teoretisera femininitet samt att det är en nödvändighet att essensialisera 

femininintetsbegreppet precis som könsbegreppet för att möjliggöra analys och 

dekonstruktion.  

 

Maria Lönn skriver i sin kandidatuppsats Det blir bättre med tiden – Femme-identifierades 

upplevelser av makt och agens ur ett intersektionellt perspektiv (2006), om 

feminitetspositionen Femme som identitet och om feminitet som flytande form genom fem 

kvalitativa samtalsintervjuer. En av alla teorier som Lönn använder sig av är Holms teori om 

agens. Agens förklaras som medveten handlingsförmåga i relationella (olika) kontexter och 

tillskriver människor subjektskap.
27

 I sin slutsats konstaterar Lönn att femmen är en 

femininitetsposition som både fungerar subversivt gällande kropp, kön, genus och sexualitet.  

 

Catrin Lundström studie’Okay, but we’re not whores you know’: Latina girls navigating the 

boundaries of gender and ethnicity in Sweden (2006) undersöker latinotjejer på gymnasiets 

användning specifikt av ordet hora och problematiserar hur sexuella värdehierarkiseringar 

operar i olika kontexter och därmed ger ordet olika innebörd. Lundström anser att 

diskussionen om vad hora innebär synar alla defintioner som situationella och därför 

begreppet hora problematiseras olika beroende på situation och med hänsyn till rådande 

omständigheter. Författaren hänvisar, bland andra, till Mendoza-Dentons
28

 forskning om 

latinatjejer som bildar gäng. Mendoza-Denton visar på att genom att iscensätta olika typer av 

femininiteter genom hur de klär sig och beter sig ifrågasätter tjejerna den huvudsakliga 

föreställningen om att tjejer som genuskategoriserade varelser ska vara mål för omvärldens 

applicerande av femininitet på dem.  

 

                                                           
27

 Holm i Lönn, s.4 
28

 Mendoza-Denton i Lundström, s.206 
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5.3  Forskning om ord och begreppsanvändning 

slampa 
slam`pa subst. ~n slampor  
ORDLED: slamp-an 
• sexuellt vidlyftig kvinna ⟨vard., starkt nedsätt.⟩ 
BET. NYANS: utvidgat osnygg och slarvig kvinna 
HIST. sedan 1749; sv. dial. slampa 'slarvig kvinna'; trol. av ljudhärmande urspr.29 
 

Jag är intresserad av att förstå hur konnotationen (ordets innebörd) av slampighet övergår i 

denotation (alla föremål ordet syftar på), vad som händer där emellan och hur det går till. 

Alltså hur ordet slampa får innebörd(er) och vad som händer när ordet appliceras på vem – i 

relation till avsändaren. Vad en slampa består i, är av högsta variation och situationellt
30

 

betingat. Variationen i vad begreppets denotation pekar på - varierar från plats, person och tid. 

Maktpositioner förflyttar sig och det skapas frirum för att använda begrepp som har ett 

exempelvis ett kränkande syfte - till att göra det till ett begrepp att hämta energi ur och göra 

statements av skapa ett annat syfte som strategi att hantera kränkningar. 
 

”Maktbruk med hjälp av skällsord kan mången gång tolkas som ett försök att utöva en typ av kontroll. De 

nedsättande orden fungerar då stävjande. Genom möjligheten till stämpling
 
 kan man få folk att hålla sig 

inom en viss norm, ett slags ”sköt dig och du slipper bli kallad för fula ord”. (…) I första hand rör det sig om 
just ord för kvinnors förmodade lättillgänglighet i sexuellt avseende.” 

31
 

 

 

En språkforskare som jag tittat närmre på är Margareta Svahn som i boken Den liderliga 

kvinnan och den omanlige mannen – skällsord, stereotyper och könskonstruktioner (1999) tar 

upp teorier om varför det är viktigt att se till skällsordens mångfaciterade betydelse. Svahn 

menar, likt Lundström ovan, att skällsord kan användas dels som ett sätt att hävda makt över 

någon annan och dels som att stärka den egna homogeniteten i en grupp
32

. Genom att ta reda 

på mängden skällord som hänvisar till antingen femininitet och kvinnokroppar eller 

maskuliniteter och manskroppar klargör hon hur normativa system opererar: 

”Man kan alltså genom att studera skällord demaskera samhälleliga värderlingar och kulturella 

attityder.”
33

 
 

Valet av min studies namn Slampa! bottnar i den idé som ovanstående citat syftar på. Jag har 

dock inte valt att redogöra för den rent lingvistiska betydelsen i ordet slampa men anser i linje 

med Foucaults sätt att använda sig av diskurs om att kunskap springer ur användningen och 

förståelsen av språk
34

.  

                                                           
29

 Nationalencyklopedins definition av ordet ”slampa”. Källa: http://www.ne.se/sve/slampa?i_h_word=slampa (den 20 juli 
2010 kl.20.16) 
30

 Se avsnittet Feministisk kunskapsproduktion och vidare avsnittet Vadå kan killar vara slampor eller? 
31

  Svahn, Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen, s.23 
32

 aa, s.21-26 
33

 aa, s.9 
34

 Hall, Representations, s.44 samt Ambjörnsson, Vad är Queer?, s.150-151 

http://www.ne.se/sve/slampa?i_h_word=slampa
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6. METOD 

”Nu när jag tar i det här ämnet blir jag äcklad. För vems åsikter är det som ska bli viktiga? Vem är det 

som ska halshuggas i mitt Slampland? Hur skulle lagarna se ut i den utopin och vem är slampan om alla är 

slampor?”
35

 

6.1 Förförståelse 

Denna undersökning om slampighet började med att jag genomförde en deltagande 

observation i två olika typer av nätforum
36

 via diskussionsforum där jag själv oftast var 

trådstartare av slamp-relaterade frågeställningar, ibland som diskussionsdeltagare och ibland 

endast observatör. All forskning uppstår i ett sammanhang. Förförståelsen för slampighet och 

min egen delaktighet i diskursen om slampighet har en given inverkan på empirin och 

genomsyrar hela arbetet.  

 

6.2 Metodval och metodproblem  

Vidare har jag också deltagit i trådar och diskussionsgrupper på de båda forumen som redan 

startats av någon annan. Dessa har också bidragit med nya infallsvinklar som jag ibland 

överfört på diskussionerna jag själv varit initiativtagare till. Av detta material har jag sedan 

kunnat skapa en frågeställning att använda mig utav under de intervjuer jag fört via 

chattverktyget MSN. Min upplevelse av diskussion via chatt är att diskussionen blir än mer 

kvalitativ och dessutom närmre ett situationellt reflektivt resultat, till skillnad från 

mailintervjuer
37

. Jag vill pointera att det är informanternas berättelser om sin slampighet som 

jag undersökt. Huruvida informanterna valt att ut särskilda delar av sin slampighet att berätta 

för mig och om vissa delar blivit utelämnade av glömska eller strategi. Vidare anser jag också 

att informantens grad av tidigare möjlighet till funderingar kring sin slampighet också spelat 

in på hur informanten fört diskussionen kring sin slampighet. Dock är verkligheten diskursiv 

och jag ämnar inte söka en sanning eller fastställa en version av informaternas slampighet.  

 

6.3 Intersektionell medvetenhet 

Jag strävar efter att kontextualisera maktanalyser
38

 som grund genom hela uppsatsen. Med 

detta menar jag att jag genomgående i studien eftersträvat ett multianalytiskt seende tillämpa 

analysen ur spektran som genus, rasifiering, sexualitet, ålder, klass och funktionsduglighet. 

                                                           
35

 Utdrag ur bloggnotering ”Felande femininitet” den 10 februari 2010  
Källa: http://justwhataslutneeds.blogspot.com (den 21 juli 2010, kl 01.42) 
36

 Facebook.se och Darkside.se 
37

 Men, bara för att jag upplevde trygghet i användandet av chattintervjuer betyder det inte automatiskt att informanterna 
har en liknande uppfattning. 
38

 Mulinari & De los Reyes, Intersektionalitet, s.17 

http://justwhataslutneeds.blogspot.com/
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Dessa maktassymetrier påverkar varandra och deras samverkan är omöjlig att separera
39

. 

Detta har jag valt göra med avsikt att synliggöra empirin från olika synvinklar men också för 

att göra studien genomskinnlig för vilka för- och nackdelar min avgränsning gett
40

.  

”Genom att ta hänsyn till flera analytiska kategorier, som t.ex. kön, klass och etnicitet, riskerar man att inte 

förstå var och en av dem på djupet.”
41

 
 

Det som Anna Adeniji i citatet ovan träffsäkert uttrycker i sin avhandling Inte den typ som 

gifter sig, är att i och med ett val av flera analytiska vinklar att titta på materialet igenom finns 

det en risk att inte komma materialet ”på djupet”, det vill säga inte se vad materialet verkligen 

menar och innehåller. Därmed riskerar studien att bli ytlig och en intersektionell analys kan 

riskera att inte bli lika effektiv då olika analyskategorier kan få olika stor del i studien. Jag 

kan redan innan jag redogör för min analys hävda att min studie inte är en fullfjädrad 

intersektionell analys, men har ändå valt att gå till väga på detta sätt eftersom jag anser att det 

finns för mycket influenser av och direkta kopplingar mellan de olika kategorierna vilket gör 

det för svårt att skapa en analys som inte åtminstone försöker att redogöra för kopplingar och 

övergångar. Hierarkiskt tilldelade privilegium är inte det som förutsätter subversivitet. 

Privilegium kan påverka tillgängligheten av subversiva utrymmen och möjligheter, men 

snarare vara ivägen för att kunna agera verkligt subversivt då egna samhälleliga privilegier 

ger automatiska fördelar som kan vara svåra att syna. För att begripliggöra detta använder jag 

Ambjörnsson problematisering av detta i I en klass för sig:  

”I likhet med Skeggs tidigare resonemang om hur en normativ femininitet historiskt konstruerats i kontrast 

till föreställningar om arbetarklasskvinnan, poängteras hur även hudfärg (och geografisk plats) är en central 
komponent i förment neutrala beskrivningar av kvinnan. Likaväl som den normativa femininiteten är en 
medelklassens konstruktion, är den också en vit sådan.” 

42  
 

 

Ambjörnsson påpekar hur dominerande klasspositioner och rasifieringar blir osynliga och 

hierarkiserar i reproduktioner av skillnader. Dessa skillnader skapar idéer om dem och vi, en 

slags alienering som beskriver de andra som abnormala och avvikande och speglar tyst den 

egna gruppen som normal och naturlig. Detta sätt att skilja sig själv från andra och på så vis 

hierarkiseras den egna positionen som mer eftersträvansvärd kommer jag att eftersträva att 

synliggöra genom en genomsyrande medvetenhet i min analys - just för att jag inte har 

utrymme till ytterligare problematisering. 
 

 

                                                           
39

 Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, KvT 1/2003, s.48 
40

 Rent analysmässigt kan detta visa sig genom exempelvis om jag bara intervjuat Cis-kvinnor . (Cisperson = Den som inte är 

transperson. ”Cisperson är en person vars könsidentitet är inom normerna för det kön som registrerades vid födseln. Alltså 
en som inte är en transperson” Källa: http://www.regnbagsankan.fi/hbt_fakta/ (1/8-10 kl.13.17) ) 
41

 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, s.47 
42

 Ambjörnsson, I en klass för sig, s.242 

http://www.regnbagsankan.fi/hbt_fakta/
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6.4 Elektronisk metod för att samla empiri 

Till en början var min tanke att analysera hur de olika informanterna reagerade på varandra 

genom att genomföra en intervju via fokusgrupp. Vissa av informanterna jag har valt bor inte 

i Sverige och därför valde jag att lämna idén om fokusgruppen bakom mig och började 

undersöka fördelarna i att kunna genomföra intervjuerna elektroniskt istället. Frida Tilly 

använder sig utav nätbaserad insamling av informantion genom en fokusdiskussion som hon 

fört via onlinespelet World of Warcraft, i sin magisteruppsats Avatarer, spelare och genus i 

World of Worldcraft.  I uppsatsen använder Tilly sig av Wittel
43

 som talar om hur svårt det är 

att veta validiteten via internet. Detta är intressant eftersom det handlar om trovärdighet. En 

chattintervju innehåller fler direkta frågor och diskutionen innehåller lättare mer känsliga 

samtalämnen och kommer med fördel in på sidospår. Exempelvis öppnade sig en informant 

för mig och berättade att hon var gravid varpå vi diskuterade hur detta påverkade bilden av 

hennes egen slampighet och frihet – en viktig detalj som kanske inte kunnat framkomma vid 

en samtalsintervju. Steinar Kvale skriver om poängerna med datorstödda intervjuer som just 

till stor del handlar om att komma åt betydligt intimare delar av människors liv. Kvale tar 

också upp en annan för mig mycket användbar poäng med datorstödda intervjuer – 

analyserandet av text. Intervjun produceras direkt ner i text och av texten kan sedan 

textanalysen göras.
44

 Med chattintervju kan man dock gå miste om viktiga delar i ett samtal 

som gester, miner, samspel mellan människor och härskartekniker i samtal när flera 

människor ska diskutera tillsammans.  

 

6.5 Feministisk kunskapsproduktion 

Att skriva en uppsats genom att använda internet, datorer och kvalitativt intervjuande hör till 

ett icke-konventionellt skrivande. Denna strategi samverkar i något som Krook
45

och Kvale
46

 

beskriver som en typ av metodologi som är feministisk
47

. Den här typen av feministisk 

metodologi menas med att se erfarenhet som alternativ kunskapbas och att värdesätta känslor 

till hög status. Exempelvis är det högst intressant att prata om hur informanterna uppfattar sig 

må av att praktisera sin slampighet för att förstå informantens syn på sin slampighet samt att 

syfta till att forskningen ska ha förändrande möjligheter för informanterna genom att skapa 

forskningens resultat tillsammans med informanterna. För att producera forskning nära 

informanterna har jag också valt att anamma Donna Haraways sätt att tala om godtrick. Att 

                                                           
43

 Wittel genom Tilly, Avatarer, spelare och genus i World of Worldcraft, s.10-11 
44

 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.165-166 
45

 Krook, ” ’Finns det feministiska metoder inom samhällsvetenskaplig forskning’?” s.78 
46

 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.72 
47

 Detta är ett sätt att verkar för en feministisk metodologi bland ett flertal andra strategier. 
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göra ett godtrick innebär att påstå att man kan producera forskning från en objektiv position 

där ens egna maktaspekter som forskare enligt en konventionell forskningstradition skulle 

kunna vara objektiva och att forskning kan produceras, vilket Haraway menar med att ’leka 

gud’. Poängen med problematiseringen genom begreppet godtrick är att visa att en och 

samma diskurs rymmer flera sanningar (eller synsätt) – även om några mycket dominanta 

sanningar kan framstå som mer trovärdiga än andra. Detta beroende på vem som tolkar och 

vad som tolkas. Godtrickbegreppet vill subversivt omkullkasta sanningar som hävdas som 

naturliga och självklara en allsmäktig position.
48

  

 

6.6 Avgränsning 

Jag har valt att intervjua personer som själva anser sig syssla med slampighet. Detta 

tillsammans med några praktiska krav på genomförandet av intervjun, har varit mitt enda 

krav. Min ursprungstanke var att starta en fokusgrupp i Stockholmsområdet och intervjua 

informanter på plats. Då flera av informanterna hörde av sig via nätet som inte hade möjlighet 

att ses IRL
49

 bestämde jag mig för att göra elektroniska intervjuer. I och med detta valde jag 

också att öppna upp kriterierna till att endast vara att informanten skulle anse sig syssla med 

slampighet. Eftersom det svenska socialkonstruktivistiska forskningsfältet om och kring horor 

och slampor som sociala positioner var mycklet snävt ansåg jag att det var orsak nog för att 

göra ett mycket diffust urval intressant. Jag har valt att rikta fokus på informanternas sätt att 

själva definiera varför de är intresserade av ämnet slampighet
50

, och därför inte varit särskilt 

definierande i mitt urval av informanter, snarare studerande. I mitt sökande av informanter 

har jag valt att medvetet inte koncentrera min forskning kring ett särskilt geografiskt område 

eller kring en avgränsad social diskurs. En slumpmässigt urval resulterade i en homogen 

informantgrupp där alla informanterna utom en är 20-30 år och alla definierar sig som 

kvinnor. Liknande studier om just socialkonstruktivistiskt identietskapande studerar ofta en 

viss grupp, exempelvis Lönn som studerar femmes i queerkontext i Stockholmsområdet och 

Ambjörnsson som studerar gymnasietjejer i en Stockholmsförort
51

. I all välmening menar jag 

att min studie har en flytande form som inte anammar en direkt geografisk avgränsning, mer 

än att informanterna är ifrån Sverige. Ett begränsat, obestämt urval som mitt kan också 

kritiseras för brist på precision eftersom det försvårar för studien att kunna klargöra ett sätt att 

upprepa undersökningen eller göra en uppföljning genom att göra en liknande studie i 

                                                           
48

 Haraway, Apor, cyborger och kvinnor, s.224-246  
49

 IRL är en förkortning av In Real Life och översätts som I det verkliga, fysiska livet. IRL används ofta i chattsammanhang 
över Internet. 
50

 I förhållande till sig själva, till andra och till större diskurser 
51

 Exempelvis Lönns studie av Femme-identifierade i Stockholmsområdet, se avsnitt Tidigare forskning för vidare läsning 
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framtiden. Min avsikt med detta har emellertid varit att öppna upp för relevans och stark 

anknytning kring mitt, inte allt för vanliga, val av uppsatsämne att intervjua informanter om. 

Jag har valt att redogöra för informanternas faktiska kontexter när jag presenterat dem, för att 

läsaren ska få grepp om vad det är för personer som studien hämtar källa ur och dessa 

personers erfarenheter. Det bör noteras att jag då gjort ett mycket avgränsat val av vad jag valt 

att ta med för att presentera informanterna så rättvist som möjligt. Dels i koppling till deras 

personligheter och kontexter, dels i koppling till deras egen syn på sin typ av slampighet och 

sist men inte minst för att kunna förenkla förståelsen för läsningen av deras uttalanden vidare i 

analysen. Vidare kan nämnas att jag mailat varje informant vid författandet av presentationen 

av respektive person och således har också varje informant skriftligen har haft möjlighet att 

godkänna presentationen av dem och haft full makt till anmärkningar och förslag på 

förändringar som tillexempel anonymiserar dem ytterligare genom att jag fingrerar deras 

yrkesroll exempelvis.  

 

6.7 Urval och Intervjuform 

För att hitta informanter till en undersökning om slampighet ansåg jag att det skulle vara 

nödvändigt att hålla kriterierna för vilka informanter som söktes så öppna som möjligt. För 

vad menade jag med slampighet? Att vara promiskuiös? Och om jag menade att vara 

promiskuiös, hur många skulle informanterna ha behövt haft sex med för att räknas som 

promiskuiösa? Jag visste tidigt att det var just den här formen av diskussion som jag var 

intresserad att föra i min studie. Jag hade heller inget särskilt intresse av personer från någon 

särskild kontext eller tillhörade någon slags subgrupp eller majoritet, det var ingen ålder eller 

något kön som tilltalade mig mer. Majoriteten av de diskussioner som jag deltog i hade en 

stark föreställning om att slampan var en kvinna och talet om slampighet rörde främst 

kvinnokroppar. Detta trots att jag ibland ifrågasatte denna ingång i diskussionen som 

självklar, svarade många att manskroppar och män också kunde vara slampiga men att de 

(majoriteten av de jag diskuterade med) ansåg att slampigheten ändå främst rörde kvinnor, 

femininitet och kvinnokroppar. På detta sätt fick jag inblick i det som jag väljer att kalla 

diskursen om slampighet. Detta är också anledningen till att jag kommer att prata om och 

problematisera slampan som utgångspunkt genus kvinna. Det är tänkbart att femininitet kan 

konstrueras av manskroppar och maskulinitet av kvinnokroppar, dock har uppsatsen 

begränsningar och jag har valt att fokusera dessa informanters femininitet med  utgångspunkt 

att de alla är kvinnor. Diskursen om slampighet är det som mina informanter benämner som 

”hur samhället ser på slampighet” eller ”den allmänna uppfattningen”. I linje med att vara 
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öppen i min avgränsning har jag också valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att mina intervjufrågor
52

 är skapade utefter teman
53

, men samtidigt att frågornas form 

och strukturen i frågeställningen varit öppen för informantens sätt att utveckla vissa frågor 

mer än andra. Därmed kan semistrukturerade intervjuer också utveckla nya frågeställningar 

under intervjuns gång, som dels kan användas till nästkommande intervju men mestadels ge 

varje intervju egen form och genuin karaktär utefter personen som blivit intervjuad. De etiska 

överväganden som jag behövt göra i den här studien handlar främst om anonymitet och 

framställning av informanterna. Alla informanter har haft möjlighet att godkänna 

framställningen av dem under kommande presentationsavsnitt, med respekt för deras krav på 

anonymitet.  

 

6.8 Presentation av Informanterna 

”Jag kopplar ofta slampighet till starka personer, de som vet vad de vill.”   (Sofie, 24 år)  

Sofie är uppvuxen i en småstad i mellersta Sverige och har varit feministiskt organiserad 

under lång tid. Hon är egen företagare och jobbar heltid med praktisk feminism. Hon är 

riksdagskandidat för ett politiskt parti och är särskilt intresserad av feministisk politik. Sofie 

ser främst sin slampighet genom ett tillbakablickande till sina år på högstadiet. Genom att 

jobba mycket representativt tycker Sofie att samhället är tämligen avsexualiserat då både 

kroppar och bejakandet av sexualitet ska intellektualiseras och att slampighet idag inte har 

samma sexuella agens som den hade under högstadieåren. 

”Slampa är ju inte något man är, det är något man kallas.”   (Maja, 23år) 

Maja kommer från Göteborg och har rest och flyttat mycket i världen. Hon bor numer i ett 

grannland till Sverige tillsammans med sin pojkvän och jobbar till sjöss. Maja kopplar sin 

slampighet främst till sitt ständiga sug efter att ta risker och hon beskriver sin slampighet som 

en subversiv strategi som välter föreställningar om hur en ung tjej bör vara och bete sig. Trots 

att slampigheten kan ha syftet att vara en subversiv strategi tycker Maja att slampigheten 

samtidigt går att dela upp i negativ och positiv slampighet, vilket beror på hur personen 

behandlar andra i sin kamp för eget frihetsberättigande. 

”De som tar illa vid sig av min slampighet får gärna försvinna.”   (Cassandra, 27 år) 

Cassandra kommer från en närkommun norr om Stockholm och är utbildad jurist. Hon tränar 

mycket och jobbar förtillfället som personlig assisent. För henne innebär slampigheten att 

vara promiskuös. Hon berättar att hon tror att hon betraktas som slampig när hon ligger med 
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främlingar, har flera olika partners samtidigt/parallellt och med folk som hon inte är 

intresserad av att ha en djupare förbindelse med. Cassandra har börjat kalla sig själv för 

slampa men mest som en banalisering eller avtrubbning av skällsordet.  

”Jag bara finns där och är slampa, that’s it.”    (Filippa, 20 år) 

Filippa kommer från en svensk småstad och har pluggat och bott hela sitt liv i staden. Hon 

älskar att ragga och så älskar hon att ha sex. För Filippa innebär slampighet att ligga med 

många. Filippa tar till mångt och mycket under intervjuns gång markant avstånd från känslor 

och att koppla sin slampighet till känslor. Hon kallar sig för slampa, som något positivt och 

beskriver sig som ”en ganska laidback slampa”. Hon menar att hon inte gör så mycket väsen 

av sig, att hennes slampighet inte behöver några särskilda attribut och att hon egentligen bara 

är intresserad av att vara sig själv. 

”För mig är slampighet frihet från ofrivilliga bojor.”  (Monika, 50 år) 

Monika bor i en närförort till Stockholm. Hon har tre döttrar och lever i ett nätverk av vänner 

där hon inte särskiljer kärleksrelationer från vänskapsrelationer. Hon jobbar som 

trädgårdsarbetare och är förtroendeval politiker och debatterar ofta i frågor kring icke-

normativ sexualitet. Hon är mycket föreningsaktiv sexualpolitiskt genom Polyföreningen, 

Polyheart och liknande nätverk. Hon pointerar att slampighet för henne främst har handlat om 

att göra och att inte tänka och analysera så värst mycket. Hon beskriver att slampig är något 

som hon blir när hon inte förställer sig själv, när hon kan släppa funderingar om vad andra ska 

tycka. 

 

6.9  Genomförande 

6.9.1 Intervjuer 

Intervjufrågorna är ett resultat av den 300 svar, långa diskussion från internetsajten Darkside 

som jag startade den 16 december 2009. Via diskussioner med andra om olika aspekter av vad 

slampighet skulle kunna tänkas innebära och vem som var slampa lämnades jag ibland med 

oproblematiserade frågor. Som exemepelvis frågan om slampan hade en kön
54

. Dessa frågor 

samlade jag i ett dokument och när det dök upp fler frågor som jag inte hittade uttömmande 

svar på, från diskussioner såväl på internetsajterna Darkside och Facebook, som i diskussioner 

jag hamnade i med människor i min omgivning. Innan intervjun bad jag informanten att maila 

mig ett mail där de beskrev sig själva, hur de kopplade sig själv till slampighet och vad de 

hade för syn på relationer. Den sista punkten om relationer för att jag skulle få ett grepp om 
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vilka informanter som jag valde hade för syn på relationer, för att faktiskt undvika 

homogenisering så mycket som möjligt. Alla informanterna som hörde av sig först till kvarn 

och som passade in i kriterierna jag hade, råkade vara kvinnor, något som jag var helt och 

hållet öppet för i sökandet efter informanter. Min öppenhet för att problematisera slampighet 

utefter informanter med olik könsidentitet grundar sig i en vision om att slampighet inte beror 

på kön, men att kön kan vara betydande för mottagandet av och uttryck för slampigheten
55

. I 

inledningen av varje intervju var jag noga med följande; Att fråga informanten vilken 

sinnesstämning den befann sig i för att få förståelse för intervjusvarens eventuella vinkling, att 

intervjun skulle ta precis två timmar och frågade hur informanten ställde sig till detta när vi 

bokade in intervjun, att de ställde upp helt frivilligt och när som helst fick avbryta intervjun, 

att berätta att intervjumaterialet inte skulle läsas av någon annan än mig och att 

intervjumaterialet skulle komma att förstöras efter att min uppsats blivit färdigställd. Jag 

berättade också vad min tanke med studien var och att jag var intresserad av vad informanten 

hade att säga om tanken bakom studien. Vidare försökte jag hålla kommentarer och respons 

från min sida på en lågmäld nivå som fick intervjun att flyta vidare. Varje intervju avslutades 

med att jag frågade informaten hur intervjun upplevdes och besvarade eventuella frågor. 

 

6.9.2 Bearbetning av material 

Som nämnt är en positiv effekt av att göra intervjuer via chatt är att intervjun redan är 

nedskriven. Transkriberingstiden för varje intervju är som samma för samtalsintervjuer – 10 

timmars transkribering per timme intervjuande. Först renskrev jag materialet så att intervjun 

blev mer lättläst, korrigerade stavfel och skrev ut förkortningar som lätt till kommer vid chatt. 

Vid nästa processtillfälle korrigerade jag textstycken som kom efter varandra, om informanten 

skrev ut svaret över flera svarsomgångar, utan att förstöra deras originalitet allt för mycket. 

Jag läste även igenom allt en extra gång vid detta tillfälle och skrev små notiser i parentes som 

skulle bli brukbara för att förtydliga informantens svar om jag ville använda mig av svaret 

som citat. Vid den tredje processen delade jag in informanternas svar i fyra dokument efter 

teman; Vad slampighet betyder, Min slampighet, Andras slampighet och Andra om min 

slampighet.  Dessa hade också i samma veva underrubriker för en mer detaljerad indelning 

där jag skapade brukliga citat av informantens svar och sorterade i dem under indelningen i 

exempelvis dokumentet Min slampighet som hade underrubriker som Innebörden – vad jag 

menar med min slampighet, Praktiskt – hur jag skapar min slampighet, Det jobbiga – om 

slampigheten inte blir som jag tänkt mig och Opassande – när min slampighet inte passar in.  
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Alla indelningsdokument hade liknande underrubriker som citat noga placerades in under. 

Nästa bearbetning som jag gjorde med texterna vad att ta dessa underrubriksindelningar och 

dela in dem i tre dokument: Sexualitet, Genus & kön och Ålder. Jag hade avgränsat mig mot 

att granska samspel mellan kategorier som sexualitet, kön och genus och även tänkt 

problematisera ålder. Detta är inget som jag kommer att kunna utföra mer grundligt då min 

empiri inte täcker det jag anser mig behöva för att bruka den analyskategorin. När jag hade 

delat in materialet under de brukbara kategorierna Sexualitet och Genus & kön, var jag också 

noga med att referera citaten till vilken indelning de haft i tidigare dokument. Dessa två 

indelningar är fristående bearbetningar som ger mig olik problematisering av texten. En tredje 

indelning var att jag tog grundmaterialet och skrev ren brödtext av varje hel intervju. Vidare 

renskrev jag också brödtexten och gjorde den mer lättläst samt förkortade den något. 

 

7. ANALYS 

För att förstå min analys krävs en förförståelse av förklaring av horstigmat, hur hegemonisk 

femininitet fungerar, hur en femininitetshierarki tar form samt en analys av kön och sexualitet 

i relation till slampigheter. Jag kommer här med att förklara det jag ämnar använda vidare i 

min analys som horstigma och positionen hora. Detta är viktigt för att horan utgör en punkt 

som slampighet hela tiden reflekterar. Hegemonisk femininitet kommer att vara nödvändig att 

förstå i relation till slampigheten jag nu kommer att diskutera och hänvisa till idén om vad 

som menas med den hegemoniska femininiteten. Vidare kan det vara viktigt att förstå att 

slampigheten inte alltid brukas som ett motstånd eller med en medvetenhet om de 

makthierarkier som jag använder. 

  

7.1 Horstigmatism och horans betydelse för slampan 

Med horstigmatism syftar jag på det stigma som den sociala och kulturella position som hora 

innebär. Utefter mina informanters kontexter kan jag konstatera att den här studien belyser en 

västerländsk kultur där västerländska bilder
56

 av femininitet är det som sköljer igenom denna 

studies förklaring av horan
57

. Vad vi närmar oss i den här studien är olika varianter av Horan. 

Horan i den här bemärkelsen behöver inte innebära prostitution, eller ens ett slampigt 

beteende i någon som helst definition. Med horstigmatism avser jag att viss femininitet, av 

olika anledningar, oönskat liknas med extremen horan medans andra slipper. Det intresserar 

mig vad som får viss femininitet att slippa jämförelsen och än mer fascinerar mig 
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berättelserna om dem som valt att strunta i hegemonin och betala priset för att jämföras med 

horan. Att ”slippa” jämförelsen med horan går inte heller ostraffat, det är ändå en patriarkal 

feminininitetshierarkisering som är oifrånkomlig. Jag vill mena att en hora är så mycket mer 

än en ansedd överdriven/smutsig/dålig kvinna som väljer eller tvingas till att sälja sin kropp. 

Mina informanter, tidigare forskning och många av kringliggande diskussioner jag fört under 

tiden för arbetet har visat på att en position som hora innebär så många mer felbara moraliska 

aspekter än det faktum att sälja sin kropp/bli såld
58

. Det är viktigt att ha i åtanke att ett 

horstigma är högst situationellt och också färgar av sig på den person som väljer att ta avstånd 

från horan i sitt skapande av sin identitet som slampa när den personen där med identifierar 

sin egen version av vad en hora innebär.  

” Being sexually out of control, as whores are perceived to be, is punished in Western society by symbolic or 

even actual annihilation. (….) The definition of whore becomes a disciplinary category, and the fear of 
becoming one serves to regulate young women’s behavior. 

59
 

 

Att inta en position som slampa innebär samtidigt att ta ställning till horan. Vem horan är, vad 

som skiljer en slampa från en hora och vem som kan vara hora och vem som kan vara slampa. 

Rädslan för att bli tagen för att vara en hora, som Dafna Lemish talar om i citatet från studien 

The whore and the other, är just den rädsla som jag skulle vilja belysa i koppling till hur mina 

informanter positionerar sig som slampor och därmed också förhåller sig till positionen som 

hora. Filippa pratar om att få ett hor-rykte:  

”Egentligen behöver man väl inte göra någonting. Hora är ett så otroligt laddat ord. Det har så många 

negativa tankar man relaterar till. Slampa är ju mer enkelt och avslappnat ord. Jag tror bara att det är 
laddningen i ordet hora som gör skillnaden.     (Filippa) 
 

Ingen av mina informanter har resonerat som att en hora och en slampa kan vara en och 

samma position som kan intas samtidigt. Ändå skulle vi kunna tänka oss att en hora kan vara 

slampig och en slampa kan vara en hora, men då i hänsyn till vad som är en hora och vad som 

skiljer horan från slampan. Slampan tycks vara hora i gärningen och horan blir slampig 

genom sitt yrke. Precis som Filippa gör, beskriver också de andra informanterna oftast 

horpositionen som en position som innebär den sämsta (eller värsta) tolkningen av 

slampigheten, som att horpositionen är det värsta en kvinna som förväntas uppnå och sträva 

efter en godtagbar femininitet kan hamna i/utsättas för
60

. Därmed tolkar jag det som att mina 

informanter syftar till att en hora och en slampa är två olika slags femininitetspositioner. 
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Informanternas bilder av slampighet och därmed även bilder av horan varierar också i sina 

hänvisningar. Beroende på hur slamp- och horpositioner mottas olika geografiskt, framstår det 

också som olika i en rent emancipatorisk tanke. Othén skriver i Femininitetens skilda 

skepnader: ”..en överdriven femininitet kan verka subversivt - genom att överimitera blir det konstruerade 

synligt”61. Med detta menas att personer kan, med slampigheten som verktyg, skapa motstånd 

och genom motstånd ge sig själv utrymme, agens och vinning. Sofie beskriver sitt motstånd 

genom slampigheten som att öka volymen på allt – att överdriva femininiteten: 

”(…)kanske lite för mycket - lite mer liksom av allt. Det är nog svårt att inte sticka ut om man är slampig 

eftersom det nog i många sammanhang inte är okej.”   (Sofie) 

Men ett brytande av normer kring slampighet kan också vara att just bara vara utan vidare 

reflektion eller motivation. Monika berättar:  

”För mig har det blivit att vara så öppen så att andra blir generade ibland. Eftersom jag har kommit fram 

till slampighet genom att göra, inte genom att tänka och att analysera kanske min slampighet är naiv och 
ogenomtänkt. Framförallt är den inte från början nått feministiskt projekt. Men den har blivit det - 
sensualitet och sexualitet är egentligen bara ord för mig som jag har svårt att utveckla - har insett på senare 
år att jag inte är så himla teoretisk av mig utan i det mesta en praktiker. ”   (Monika) 

 
 

Kanske kan det vara som så att i föreställningen om vad femininitet innehar för typer av 

(icke)agenser - förväntas ett skapande av kraftfullt aktivt motstånd. Varpå om detta motstånd 

inte uppvisas, som såväl slamphyllare som slampmotståndare kan förvänta sig, så är det just 

då som det egentliga motståndet också sker. Inte för att ett konstruerat och iscensatt motstånd 

skulle vara mindre effektivt dock är det en annan typ av motstånd. Jag förstår detta som att 

informanterna ser slampigheten som en essensiell del av sig själva och därför tar slampigheten 

som för given. Detta är minst lika effektivt som att konstruera slampighet vid vissa tillfällen. 

Maja förklarar ett strategiskt sätt att bruka slampigheten på, det vill säga slampighet utefter 

tillfälle:  

”Jag hade en period med mycket fest och mitt mål var att vara framgångsrik "där ute" - d.v.s. att få ligga 

eller förvirra män, då klädde jag mig definitivt på ett speciellt sätt. Jag var alltid klassig - d.v.s. inte FÖR 
korta kjolar, men gärna höga klackar. /../ Men jag tycker att min slampighet sitter i mitt sätt, min hållning, 
min röst.”       (Maja) 
 

7.2 Skam och vilja  

Michael Warner skriver i boken The trouble with normal: sex, politics, and ethics of queer life 

om skam, sex och identitetskapande. Warner förklarar att problemet med moralism, som är 

det som skapar skam, är att det verkar vara moraliskt korrekt att skambelägga andras uttryck 

för sexualitet. Därför skapas också skam hos den som inte följer en given norm, vilket 
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slutligen leder till att normbrytare börjar kontrollera sig själv och på så vis blir skammen ett 

effektivt verktyg för normativen i samhället
62

. Monika förklarar att hon ibland känner skam: 
 

”Ibland känner jag liksom på mig att jag är "för mycket" men jag inser att det mest är mitt förflutna som talar. 

Ingen har på senare tid velat ha mindre av mig.”    (Monika) 
 

För några personer i femininitetshierarkin går positioner att skifta emellan – det vill säga att 

välja att gå in i och ut ur. Själva agerandet att inta en position innebär också till mångt och 

mycket att själv vilja vara slampa, att medvetet göra det valet och på olika sätt göra 

slampigheten till sin egen. Det finns också personer i hierarkin som inte alltid har möjlighet 

att välja en icke-normativ position. Informanterna beskrev att de, trots att de gjort 

slampigheten till sin egen och till en position som de själva valde att kliva ut ur och in i vid 

behov, blev intvingade i slampigheten vid vissa, oönskade situationer. I kontexten till citatet 

ovan berättar Monika om en tidigare relation som starkt reglerade hennes sexualitet som förut 

fick henne att känna skam över det hon ville göra och hur hon kände men att hon får påminna 

sig själv ibland när omgivningen hintar om att hon är överdriven i sitt femininitets- och 

slampskapande, att skammen är något hon lämnat bakom sig och inte behöver ta del av 

längre. Sopie berättar om liknande erfarenheter:  
 

”Det kan bli obehagligt om ”fel” personer uppskattar det för mycket. Typ heterosexuella män i allmänhet.  

      (Sopie) 
 

Sofie förklarar att hon inte uppskattar att hennes slampposition blir tolkad som dålig flicka 

(tillgänglig och misslyckat feminin i en strävan efter att bli sedd som lyckat feminin) när hon 

strävar efter att bli tolkad som fel flicka (normbrytande, överdriven, emancipatorisk i sin 

egenhet). Här klyvs diskursen om slampighet i två olika sorters slampighet. Lönn skriver i Det 

blir bättre med tiden om hur hennes informanter medvetet väljer att bryta ner förväntade 

köns- och feminitetsuttryck genom att inta en position som Femme
63

. Slampigheten som 

beskrivs av mina informanter som en dålig flicka är den flickan som beskrivs som sexuellt 

tillgänglig för flera, men ändå när hon själv vill och oftast på sina egna villkor. Det är ingen 

total, absolut eller tydlig uppdelning av slampigheter som informanterna delger, då dessa 

flyter in i varandra men ändå skiljer sig tillräckligt från varandra för att vagt kunna urskiljas. I 

förhållandet till dålig flicka skapar fel flicka en annan sorts slampighet som använder i princip 

samma sorts verktyg som en dålig flicka och ibland också resulterar eller strävar efter en 

sexuell praktik i någon form. Dålig flicka antar också en felande femininitet men utifrån andra 
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utgångspunkter än fel flicka, vilken beskrivs som att handla utefter tanken om att bryta ner 

och till viss del eller helt förstöra föreställningar om femininitet.  

 

7.3 Hegemonisk, feminin makt 

Ju längre bort femininiteten kommer från det normativa sexuella och detta i kombination med 

ju färre privilegier personen som bär femininiteten har, desto lägre position har en femininitet 

i en hegemonisk hierarki. Femininitet görs, skapas och konstrueras – vilket medför att det 

hierarkiseras och dominerar. Verktygen för att skapa femininitet är många och varierande. 

Enligt informanterna är detta beroende av grundläggande faktorer som ekonomi, kunnighet 

och möjligheter, viljor och förmåga till att göra iscensättanden. För att förstå hur 

informanterna skapar sin slampighet måste en förståelse ges för hur de förhåller sig till 

diskursens horstigma och horposition. Samtidigt som detta måste man också se hur 

slampigheten skapas i förhållande till den hegemoniska hierarkisering som femininitet 

rangordnas och förkastas utefter. På så vis går det att urskilja hur informanterna skapar sina 

olika slampigheter. Möjligheten att ha en utseende som enligt den historiska tid vi lever i idag, 

som betraktas som skönhet är ett privilegie som ger dominans över dem i samma tid som 

betraktas som fula eller misslyckade.  

 

Möjligheter som gör att människor kan leva ett liv fyllt med egen agens och tid för sig själv 

och sin hälsa är en annan sorts privilegium - vilka kan, enligt informanternas utsagor, vara 

byggda på klassursprung men också vara grundat på taktiska val där individen så gott den 

kunnat, skapat den tillvaro den vill leva i. Mängden möjligheter har bara delvis att göra med 

individens egen förmåga till agens och är precis lika beroende av samhällets lagar och 

förordningar som färgar av sig på människors situationer. Femininiteten som informanterna 

betraktar som den mest privilegiad är den som är heterosexuellt tvåsam, är mån om karriär 

och utseende, den är välutbildad, har ett aktivt sexuellt liv och är självgående ekonomiskt. 

Dessa är de styrande, hegemoniska normer som mina informanter beskriver, reproducerar, är 

en del av och gör motstånd mot. Ett vanligt förekommande tema har varit att diskutera vad 

man motvilligt fått ge upp på vägen, för att behålla den status ens femininitet har, när man 

parallellt brukat slampighet. Det är värt att notera att slampighet innebär olika saker och 

involverar olika element för informanterna, vilket betyder att slampigheten inte alltid innebär 

en upplevd lägre status, även om slampighet när det kommer till en fråga om hegemonisk 

femininitetsstatus, har en låg status. Jag ämnar använda ovanstående normer som mina 

informanter delgett som normativ femininitet vilket innebär att all form av femininitet som 
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faller utanför den normativa femininiteten på olika vis underkastas den, som då gör den till 

den hegemoniska femininiteten. 

 

7.4 Men vadå, kan killar vara slampor eller?  

Frågan ovan är liknande de frågor jag mött i det inledande arbetet med uppsatsen. Tidigt kom 

jag till frågan om slampan har ett kön. Detta har genom hela arbetet varit en väldigt central 

fråga som mycket har cirkulerat kring. Samtidigt som mycket av en samtida diskurs om 

slampighet, som jag trätt in i under tiden för arbetet, varit så starkt färgat av en föreställning 

om att slampighet hör till kvinnokroppar och femininitet att det setts som högst revolutionärt 

att diskutera om och hur killar kan vara slampor. Detta är en kluven problematik. Samtidigt 

som jag måste ta hänsyn till (och även gör avstamp i) den diskurs om slampighet som 

automatiskt kopplar slampigheten till femininitet och kvinnokroppar så anser jag att den idén 

inte är naturlig, sann eller självklar på något sätt. Jag ämmar vidare att diskutera varför idén 

om slampighet som automatiskt kopplad till femininitet och kvinnokroppar, fungerar som 

hierarkiskt bestämmande över hur femininitet bäst förväntas göras och vad som händer med 

dem som vägrar infinna sig. Om vi utgår från en queerfeministisk teori
64

 om att kön inte är 

något naturligt som kan bestämma människors egenskaper och förmågor – men att kön är 

något som görs och skapas socialt och hela tiden reproducerar idéer om maskulinitet och 

femininitet, som däremot hindrar människor från att fritt ha vilka egenskaper och förmågor de 

vill, önskar och mår bra av. Först då kan vi förstå varför slampighet automatiseras som något 

kopplat till kvinnokroppar och femininitet. Män och manlighet har en helt egen hegemonisk 

maskulinitet som har andra reglement och förväntningar för män och manskroppar än de som 

hegemonisk femininitet talar om. Viktigt är också att förstå hur maskulinitet ges andra friheter 

än femininitet. Hegemonisk maskulinitet har ett automatiskt godkännt sexuellt utåtagerande 

som femininitet inte tillåts inneha eftersom femininitet skapas med största, komplimentära 

hänsyn till den hegemoniska manligheten. Hegemonisk femininitet kan inte inneha samma 

sexuella rätt till agens som en hegemonisk maskulinitet har, enligt könskomplementära 

system, eftersom detta skulle innebära att rollen som feminin skulle bli sexuellt starkare än 

rollen som maskulin vilket skulle förstöra det komplementära i könsskillnaderna. 
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 Se avsnittet Teori där jag presenterar en kombination av Butlers, Ambjörnssons och Rosenbergs sätt att använda sig av 
queerfeministisk analys. 
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7.5 Sexualitetens betydelse 

”Slampa är bara som en skön attityd. Hora är som en negativ stämpel. Hora är som en äcklighetsförklaring 

på något sätt.”      (Filippa) 
 

Citatet ovan pekar på den stigmatiska position som horan utgör och som de som anse sig 

syssla med slampighet måste förhålla sig till. Precis som Rubins sexuella matris
65

 talar om 

icke-normativ sexualitet bortom den heteronormativa generaliseringen i normalitet-

abnormalitet - där heterosexualitet är det normala och homosexualitet det abnormala - så 

fungerar även min analys av informanternas slampighet på samma sätt. Genom att jag 

fokuserar slampigheten som hierarkiserad femininitet i ständig prövning till horstigma 

behandlar jag också informanternas sexuella identitfiering av sig själva, som har allt att göra 

med hur de förstår slampighet. Sexualiteter som identiteter har olika kontexter och en sexuell 

identitet kan ge tillgång till (och känslan av exkludering från) vissa samhälleliga forum och 

kulturella traditioner. Beroende på den egna sexualiteten som då knyts till vissa forum och 

traditioner får slampor olik status, bemöter olika slags reaktioner och hierarkiseras olika i 

heirarkiseringen av femininitet. Heterosexualitet exempelvis möter en viss samhällelig 

förståelse och kan också förstås som accepterad via heteronormativitet, men det är också helt 

beroende på hur dess uttryck yttrar sig i vilken miljö. Majoriteten av informanterna har inte 

beskrivit slampigheten som starkast kopplad till en sexuell praktik, därför är heller inte 

sexualitet något som enbart bör förstås som sex och praktiska sexuella handlingar mellan 

kroppar. För att förklara att den sexuella position som slampan ofta bestäms inom vill jag här 

med problematisera den självklara sexualiteten som obligatorisk och synliggöra en annars 

svårsedd subjektsposition som inte är sexuell. För en del handlar det om att bryta sig loss från 

normer om femininitet och om kropp snarare än sexuell praktik. Även om slampigheten i sig 

inte nödvändigtvis inkluderar sexuella praktiker i skapandet av en frihet så tvingas alla 

informanterna alltid att ta ställning till en obligatorisk sexuell praktik
66

. Maja beskriver sin 

slampighet som skiftande och bara bitvis sexuellt kopplad: 

” Men om jag ska säga när jag är en riktig slampa så måste det vara är jag exempelvis åkte utomlands och 

jag var borta i ett halvår, eller när jag tar emot "utmaningar" från vänner. Exempelvis gå på bilar, ragga 
upp en kille. Jag gör det (Läs: Slampighet). Jag antar att förut i 80-talets USA var namnet Wild Child. Nu 
kallar jag det Slampigt!”     (Maja) (Min notis) 
 

Maja beskriver ovan när hon säger ”Jag gör det”, att hon skapar slampigheten och formar den 

som ett verktyg för att få frihet och agens att utföra äventyrliga utmaningar från sina vänner. 
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 Se Bilaga 2 
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 Jag kommer vidare i analysen att använda mig av begreppet Obligatorisk sexualitet, varpå jag syftar till en idé om 
obligatorisk sexuell praktik som förutsättning för slampighet. 
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Det skvallrar inte bara om att slampigheten är något som socialt konstrueras, utefter behov 

och kontext, utan också om att slampigheten måste ”göras” för att ge Maja friheten och 

agensen. Kristina Ullman skriver i Möjlighet till förändring – fem berättelser om 

queerfeministisk aktivism om begreppet agens i kontexten av motstånd som ”… att använda 

sig av begreppet agens för att beskriva ett tillstånd som möjliggör utförandet av motstånd 

genom en identifiering och ett ifrågasättande av den rådande diskursen.”67.  Slampigheten 

blir här ett verktyg som inte bara motiverar frihet till agens, den berättar också om den 

frånvaro av agens som är hegemonisk femininitet för givet tagen, underställd en hegemonisk 

maskulinitet och som gör att femininitet inte tillhandahåller samma rätt till agens
68

. Kanske är 

det också så att obligatorisk sexualitet är så starkt anknuten till idén om slampan
69

, just för att 

slampan inte anses inneha en egen agens som inkluderar att själv välja ickesexuell eller 

sexuell position. Detta beror på att slampan så ofta skapas genom idén om heterosexuell 

gångbarhet i korsning med idén om underkastad femininitet utan agens. Maja förklarar 

samtidigt att det inte är själva ”sexuella frisläpptheten” som gör att personer karaktäriserar det 

hon kallar ”positiv slampighet”. Den styrka hon beskriver handlar om att våga möta 

konflikter, om att våga tro på sig själv och om att uttrycka den styrkan som absolut. ”Positiv 

slampighet” handlar alltså mer om civilkurage än om sexuell lössläppthet. Vidare får Maja 

igen svårt att diskutera termen slampighet när vi ska prata om hennes slampighet. För, säger 

hon, när vi pratar om slampighet så får hon en massa negativa associationer, till ”den 

generella bilden av en slampa”
70

. Hon problematiserar ordet slampa och säger att: 

”En ung tjej liksom inte får ta för sig. Hon ska veta sin plats. Och alla unga människor kan använda sin 

energi till något positivt och andra ord kan ju vara framåt, tuff och så vidare.” (Maja) 

Att en tjej ska veta sin plats menar hon är inom vad en ”generell definition” av vad en slampa 

är och hon menar också att genom att vara ett ”wild child” så bryter tjejen mot att iscensätta 

en förväntad slampighet som främst sexuellt vurmande för andra. Av sammanhanget i 

intervjun att dömma så menar Maja här att hennes slampighet bryter mot det som hon nedan 

beskriver som negativ slampighet:  
 

”Rövslickare som inte känner någon ånger inför att trampa på någon annan. De flesta vuxna blir bara 

fegare och bekvämare med åren, för att inte tala om egoistiska . Just sådana män och kvinnor kan jag tycka 
vara riktiga slampor.”       (Maja) 
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 Ullman, Möjlighet till förändring, s.6 
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 Se Connells Hegemoniska matris bilaga 5 
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 Se bilaga 12.3 - Exempel 1 där jag visar ett typexempel på hur slampan diskuterats via diskussionstråden på Darkside.se 
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 Den som jag ovan benämner som Idén om slampan. Se bilaga 3. 
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Majas antydan om att hon bryter mot att vara den förväntade slampan kan också läsas in som 

att hon förväntas vara överdådigt praktisk sexuell när hon egentligen bara strävar efter en 

slags identitet utan varken gräns eller tvång. Det behöver inte betyda att Maja efterstävar en 

ickesexuell position, men kanske snarare inte vill binda sig till idén om att vara obligatoriskt 

sexuell och inte ha sexualiteten (och promiskuitet) som främsta symbol i sin slampighet. Detta 

är också en del i den femininitet som Maja i övrigt blir tolkad som, en ”fin flicka” som hon 

själv säger, ”med goda framtidsutsikter”. Hon förväntas vara (hetero-)sexuellt gångbar och att 

hon ska följa hegemonisk femininitet, därmed anses hon också underkastad maskulinitet och 

män och därför blir en aktiv agens och galna upptåg en kontrast till tolkningen av hennes 

duktiga och ”fin flicka”-femininitet. Därmed blir föreställningen om slampan i den ovan 

nämnda idén om slampan till en del i skapandet av en femininitet som är sexuellt underställt 

patriarkal ordning och även hegemonisk femininitet. Här bör pointeras att min koppling 

mellan slampigheten och femininitet inte nödvändigtvis innebär att kvinnor inte kan vara 

maskulina och slampiga. Jag ämnar inte begränsa slampans handlingsutrymme eller mångfald 

med den här typen av problematisering. Syftet är snarare att synliggöra strukturer som önskar 

se slampighet som objektifierad, stereotyp och ickediskuterbar. Utefter informanternas 

slampighet har jag valt just denna problematisering med hegemonisk femininitet, vilket är en 

situationellt betingad problematisering och innefattar inte alla sorters slampor eller sätt att 

vara slampig på. 

 

7.6 Som ett fuck you till manssamhället  

”Nu ser jag det som något positivt och feministiskt att vara slampig, som ett fuck you till manssamhället. 

Typ att det är någon slags frihet för kvinnor att visa att de är sexiga utan att för den delen vilja ha sex. Men 
samtidigt så tror jag att det finns en skillnad mellan att vara feminist och vilja vara slampa och att inte vara 
feminist och vilja vara det.”      (Sofie) 
 

Vad Sofie menar med feminism kan jag bara spekulera i, men jag kan tolka henne som att hon 

med ”som ett fuck you till manssamhället” syftar till en slags emancipatorisk frihet, direkt 

bortkopplad från (eller i aktivt motstånd till) ett i grunden patriarkalt, hierarkiserande av 

femininiteter. I sista meningen säger Sofie att hon tror att det är en skillnad i att vara slampa 

och feminist från att vara slampa och inte vilja vara feminist. Givetvis är det en skillnad i att 

lägga till politik till något och att välja att inte göra det. Jag tolkar Sofie som att hon menar att 

feminism innehåller ett medvetandegörande och att en slampighet som är feministiskt 

medveten också är en slampighet som innehar makt. Att feministiskt kunna problematisera 

innebär en förståelse och ett kritiskt tänkande som medför att de som feministiskt slampar sig 

kan ha en annan hantering av motståndet från de patriarkala samhällsuttrycken genom 
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hegemonisk femininitet. Denna makt kan också hierarkisera en feministiskt medveten 

slampighet över en ickefeministiskt medveten slampighet, vilket i sig absurt nog gör att 

feministisk slampighet också förkastar annan (medveten) slampighet för att feminism just 

begär ett medvetet agerande. Kanske är detta starkt kritiskt på grund av att om en feministisk 

slampighet inte skulle kräva av ickefeministisk slampighet att bli feministiskt medveten så 

blir en feministisk slampighet tvungen att acceptera att slampighetens position är och förblir 

en patriarkalt förkastad sådan. Det är ett faktum att både ickefeministisk och feministisk 

slampighet existerar på samma platform i en hegemonisk femininitetshierarki. Dock är den 

här skärningen en skvallrande faktor om att, just för att båda varianterna existerar fylls de 

också med motstånd, legitimerar sig själva makt och blir svåra att nonchalant hierarkisera. 

Sofie berättar: 

”Samtidigt som att jag blev mer intellektuell och förstod vad jag höll på med hade jag någon slags 

dragning till att få uttrycka min sexualitet och vara fri i den. Men det var inte förrän någon gång på 
gymnasiet som jag blev feminist och började se var gränserna borde gå.”   (Sofie) 

 

Precis som Lindgren
71

 är jag kritisk till att all identitet som är socialt skapad, skulle 

automatiskt behöva vara sexuell för att existiensberättigas. Sofie menar att slampigheten ska 

förstås som ett socialt motstånd, ett ”fuck you”, till de socio-kulturella normer som fänglar 

kvinnors sexuella agens. Cassandra däremot anser att slampighet inte har något med politik att 

göra: 

 ”Nej, jag ser inte slampa som ett politiskt begrepp. Snarare pöbelmässigt skällsord, svensk medelmåtta 

och sexualmoralism. /…/  Jag är för trygg i mig själv för att låta mig påverkas av allmänhetens uppfattning 
annat än när jag är direkt beroende av allmänheten. Eller delar av den iallafall.  (Cassandra)  

 
Filippa har en liknande förståelse av sin slampighet:  

”Jag ser mig som en ganska laidback-slampa. Gör inte så otroligt mycket väsen av mig, men ser till att 

knulla när jag vill knulla.”      (Filippa) 

 

Genom Cassandras, Filippas och Sofies resonemang fungerar slampigheten som motstånd på 

olika sätt, dess definitioner och varianter blir dock varierande och komplexa. Enligt Connells 

hegemoniska matris
72

 tillsammans med Rubins sexuella matriser
73

 kan Cassandras och 

Filippas sätt att vara slampor på genom en för dem självklar transtendens
74

 blir deras 

slampighet ändå typer av motstånd, vare sig de själva vill det eller inte. Det är inget som de av 

normsystemen ges rätt att välja, när de ändå gör det bryter de med så stora delar av systemens 
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 Se avsnittet för Teoretiska utgångspunkter 
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 Bilaga 5 
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 Se redogörelse för Othéns studie under Tidigare forskning  
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grundläggande principer att de hamnar under kategorin för femininiteter som gör motstånd i 

alla fall. Cassandra berättar: 

”Tjejer gillar inte mig. Av flera skäl i och för sig men också på grund av att jag är öppet "sexuell" och därmed 

såväl ett hot som en "dålig flicka". Killar ger mig alternativa reaktioner. Antingen gillar de eller så finner de 
det osmakligt och hotfullt. Vissa tycker att det är coolt och självständigt. Sannolikt gillar de även det 
faktum att det ökar deras chanser till sex. Eller så finner de det lösaktigt och hotfullt att inleda relation med 
och undrar om en promiskuös flicka kan vara trogen till exempel. Kanske känner de sig snöpta av att jag 
haft fler partners än dem.”      (Cassandra) 

 

Cassandras sätt att förklara varför det är svårt att vara slampig bland kvinnor har att göra med 

att skapandet av den andra innebär en identitifering av det egna. När Cassandra uppvisar en 

sorts femininitet som inte följer de beteendekoder som hegemonisk femininitet önskar blir 

hon ett hot, något att ta avstånd från för andra femininitet. Att acceptera Cassandra i ett 

sammanhang där hon anses överdriven och slampig skulle vara att nonchalera hela hierarkin 

av femininitet. Den som accepterar Cassandra tappar på så vis också själv status i görandet av 

sin egen femininitet, därför blir Cassandras slampighet nödvändig att förkasta. Det är när 

strukturers makt praktiskt synliggörs på detta sätt som det går att förstå en position som 

slampa är en aktivt förkastad position i hieriarkiseringar. Det är här som en fashination för hur 

människor ändå väljer att inta positionen som en direkt utväg ut ur hierarkiseringarna. Även 

om de inte sökte ett utövande motstånd så är det just ett eget skapade av agens, som blir 

motstånd. Hierarkiseringen har då misslyckats med att bestämma och tappat kontrollen över 

dessa människors sätt att bevaka och upprätthålla normerna om sig själva, vilket jag tidigare 

beskrev som fenomenet panopticon. 
75

 

 

7.7 Reaktioner utifrån och betydelsen av att bedöma Andras slampighet  

Infomanternas sätt att skapa sin identitet som slampa sker inte enbart via egna principer och 

idéer i kombination med andras uttryck för uppskattning eller ogillande. Detta är särskilt 

intressant då det är under det här avsnittet som informanternas reproducerande av de normer 

som de själva utsätts för och kämpar emot - blir synliga. Genom att skapa egna antagonister 

för att visa sin egen förståelse av den egna identiteten som godkänd, berättigad existens och 

agens. Sofie berättar om sina skolår på högstadiet då hon själv definierade sig som slampa: 

 

”Jag kommer ihåg en tjej som jag var väldigt avundsjuk på som alltid hade en ny kille. Varje dag ungefär 

eller iallafall varje vecka. Vi brukade prata skit om henne och tycka hon var lösaktig och slampig.”     (Sofie) 
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 Det kan därför också förstås hur Frida Muranius låt Dunka mig gul & blå, kunde banlysas från flera radiokanaler 
sommaren 2007 på grund av ansedd olämplig låttext. Se låttexten under bilaga 4 
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Sofie och hennes kompisgäng utmanade alla aktivt femininitetsnormer med hjälp av kläder, 

flörtiga och högljudda attityder i kombinaiton med ett sexuellt lekande beteende med killarna 

i småstaden där de alla gick i skolan tillsammans. Hon förklarar också att den tjejen tillhörde 

de lite äldre tjejerna som fick vara ute om nätterna och som också hade sex med killarna. 

Sofie berättar att hon själv tänkte att hon var slampig: 
 

”Jag blev kallad slampa, hora, bimbo - så det gjorde jag nog, men jag tyckte inte om att bli kallad så. Jag 

tror att jag tänkte att de tjejer som låg med många var slampiga och vi hånglade ju bara... ”  (Sofie)  

 

Här ger Sofie ett tydligt exempel på hur man, genom att bestämma andra som mer slampiga, 

kan sätta in sin egen (och andras) slampighet på en skala som med vissa direkt sexuella 

praktiker rangordnar att ha sex som mycket mer slampigt än att hångla. Kroppars aktiviteter 

och agenser formar hur denna rangordning också hierarkiseras in i den hegemoniska 

femininitet. Vidare berättar Sofie hur hon idag ser på sig och samma tjej som i citatet ovan:  

 

” Dom var ju vad jag tänkte det allra coolaste. Nu har dom 7 barn var och knarkar... (typ)”  (Sofie) 
 

 
Med kontexten att Sofie själv idag lever långt ifrån den bild hon ämnar måla upp med faktorer 

som många barn och missbruk, rankar hon sin slampighet som karriärskvinna högre än bilden 

hon ger av de forna idolerna som nu fallit i status och blivit en symbol för hur vild femininitet 

blir fallen femininitet. Informanterna berättade om deras uttryck för slampigheten gjort att 

omgivningen inte lämnat deras slampighet ostraffad och att samtliga informater fått ”betala 

ett pris” för att de gett uttryck för sin slampighet. Trots detta så upplever alla informanter att 

de på olika sätt genom sin slampighet själva gett sin slampighet existensberättigande och på 

så vis gjort sitt eget utrymme för sin slampighet. Vid de tillfällena då informanterna själva 

valde att avstå från att framhäva slampigheten, var bortvalet av slampigheten något som 

informanten valde själv av bekvämlighet och lust att träda ur - eller såg det som en effekt av 

normer och ideal att vara ”tvungen” att träda ur identiteten på grund utav att en annan position 

innehöll en starkare (högre hierakiserad) femininitet att deras slampighet då, mot deras vilja, 

inte gavs utrymme. Monika berättar att hon blivit tvungen att inte vara öppen med sin 

slampighet:  

” Senast i en samtalsgrupp på Alla kvinnors hus
76

 hade jag mycket stora problem eftersom jag blev tvungen 

att censurera alla delar av mig själv som inte var normativt godtagbara. (…) Att jag tagit mig ur min 
känslomässiga kramp efter den relationen bland annat genom sexuella relationer kunde jag inte ens andas 
om.  (Monika) 

                                                           
76 Alla kvinnors hus är ett skyddat boende för kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld. De har telefonjour 
för stöd och rådgivning och även samtalsgrupper. Vidare: http://www.allakvinnorshus.org  

http://www.allakvinnorshus.org/
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Som våldsutsatt kvinna upplever Monika att hon i samtal med andra våldsutsatta kvinnor inte 

kunde vara öppen med sina visioner om hur hon vill leva eftersom hon upplevde att 

slampigheten tolkades som direkt destruktiv och valde då att låssas som att slampigheten inte 

var en del av hennes verklighet. Monika upplevde att det forum som för andra fungerade som 

en fristad inte välkomnade henne. Sofie och Maja berättar om omgivingens reaktioner: 
 

” En gång för inte så längesen gjorde jag och en kompis ett experiment och slampade till oss riktigt den lilla 

i hemstaden. Jag har nog aldrig fått så många reaktioner och gratisdrinkar, men också frågor som "varför?". 
      (Sofie) 
 
 

” Jag är ju utåt en "fin" tjej, med bra betyg och framtidsplaner. Vi har faktiskt haft diskussioner huruvida 

jag är en slampa eller inte, de hävdar bestämt att jag INTE är det.   (Maja) 

 

Mot bakgrund av Sofies och Majas bakgrunder tolkar omgivningen deras uttryck för 

slampigheten som något som är till för att chockera, något som är tillfälligt och går över. 

Detta känns igen i Lönns studie om Femmes. Denna uppfattade oförståelse från omgivningen, 

tycks ändå resultera i en sorts vinst med förlust. För Majas är det med vinsten att fortsätta ha 

hög femininitetsstatus som hon strategiskt väljer sina tillfällen för slampighet. Sofies uttryck 

betraktas som något som är till för andra – vilket inte är hennes avsikt - å andra sidan vurmas 

hon för och får gratis drinkar. Sofies och Majas svårigheter med slampighet står i kontrast till 

den svårighet som Monika upplevt som våldsutsatt. Monikas våldsutsatthet sätter henne i en 

offerroll som inte går ihop med hennes slampposition. Sofie och Majas roller som feminist 

och karriärskvinna utgör just de skiljemönster och nyanser av privilegium som 

intersektionella skärningspunkter skapar på plattformen för slampighet i femininitetshierarkin. 

Offerrollen ligger tyngre över Monika än hennes roll som feminist, vilket är just det som 

Monika upplever när hon säger att hon måste ”censurera” sig själv. 

 



 

35 
 

8. SLUT-ORDET  

Slut-ordet eller slamp-ordet är det som inleder den här uppsatsen och blir också det 

avslutande. Genom uppsatsen har jag visat att ordet Slampa! kan användas för att; stävja en 

gruppidentitet, att vilja såra någon, att vilja underkasta någon sin egen status, att få vara precis 

så sexuell man vill vara och slutligen också som verktyg för att skapa ett motstånd. 

Utgångspunkten, att Slampa! är ett laddat provocerande skällsord, ger näring åt alla dessa 

innbörder samtidigt och föder också idéer och användningsområden för slampigheten.  

Slampigheten har visat sig inte skapas i ett vakuum utan förhandlas hela tiden fram i 

makthierarkier om kön, klass, rasifiering, ålder och sexualitet – i både offentliga som privata 

rum. Jag har i min analys visat hur slampigheten får olika innebörd utefter kontexten hos den 

som skapar den. Strategin har blivit att ifrågasätta varför man i sin slampighet blir ifrågasatt. 

Genom min undersökning kan jag utesluta att slampighet är något befäst som har en 

universell sanning och därmed en definition och kan snarare konstatera att slampighet är 

något ytterst komplext som bör och förtjänar att diskuteras.  

När slampigheten ges utrymme för diskussion skapas möjligheter att urskilja maktspel mellan 

olika slampor. Som utan diskussion hålls tillbaka av en hegemonisk femininitetshierarkisering 

där all slampighet avfärdas som motstånd och därför effektivast hålls underställd och 

hierarkiserad. Dock är det inte riktigt så enkelt. Slampigheten tar sig olika former och också 

olikt mycket uttryck - beroende på vem som slampar sig, utefter vilken position den personen 

har inom femininitetshierarkin samt vilka uttryck slampigheten tar. Slampigheten är inte per 

automatik en motreaktion utan bör snarare förstås som ett uttryck för agens. Ibland är den 

agensen bara sexuell, ibland har den inte med sex att göra alls. Den kan vara politisk, men 

också ses som banala och ogenomtänkta handlingar. Slampigheten är en provocerande 

position som i inte berättigas vidare diskussionsutrymme. Detta icke-utrymme gör att 

slampigheten kan att skapa egna existensberättigade rättigheter. Det svåra i slampigheten blir 

när den slampiga underkastade possitionen besitts av en person som samtidigt också innehar 

andra femininitetspositioner via exempelvis yrkesroll. Det är då kompromisser blir 

nödvändiga och påtagligen jobbiga för dem som sysslar med slampighet.  

 
~*~ 
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10. BILAGOR 
BILAGA 1 - Intervjufrågor 

Dessa intervjufrågor som jag har ställt till mina informanter har ofta lett till följdfrågor. Då 

varje intervju är unik och bygger på informantens personliga och privata kontext, handlar 

oftast dessa följdfrågor om något knutet till informanten själv. Dessa följdfrågor redovisas 

inte nedan, av respekt för informanterna. 

Om informanten själv 

Vad är typiskt slampigt enligt dig? 

När är du slampig? 

Hur mycket av det som du tycker är typiskt slampigt, tycker du att du känner 

igen dig i? 

Hur menar du, när du anser att du sysslar med slampighet?  

Kallar du dig själv för slampa? 

Har du tänkt länge på din slampighet? 

Under hur lång tid kan du säga att du har tänkt att du är slampig? 

När började du tänka att du var slampig? Var det vid ett särskilt tillfälle? 

Hur uttrycker du din slampighet? 

Vad är dina tankar om yttre attribut och slampighet? 

Brukar du använda dig av särskilda attribut när du sysslar med din slampighet? 

Mår du bra av att syssla med slampighet? 

Tycker du att det någonsin är jobbigt att syssla med slampighet?  

 Om ja – vid vilka tillfällen har det varit jobbigt? 

Finns det någon gång som det är roligt att syssla med slampighet? 

Kan du ge ett exempel på när du inte är slampig?  

Hur ofta skulle du säga att du är slampig? 

Finns det andra tillfällen är när du sysslar med slampighet? 

 

Om informantens sätt att tolka andras syn på informantens slampighet 

Hur reagerar andra personer på din slampighet? 

Vilka är det som reagerar på din slampighet? 

Känner du dom personerna som reagerar på din slampighet? 
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Varför tror du att de reagerar på din slampighet? 

 

Verkar andra tycka att du mår bra av att syssla med slampighet? 

Kan du ge ett exempel på när någon reagerat negativt på din slampighet? 

Kan du ge ett exempel på när någon reagerat positivt? 

Vilket slags bemötande upplever du att din slampighet möter oftast?  

Finns det någon gång då din slampighet fått positivt bemötande, men du ändå 

kännt att det inte kännts bra för dig? 

Kan du ge ett exemepel på när du bemöttes av förvåning?  

Har någon blivit arg på dig för att du uttryckt din slampighet? 

 

Finns det särskilda ställen eller platser där andra personer kommer i kontakt med dig, 

när du sysslar med slampighet? 

Skulle du vara slampig på vilket ställe eller vilken plats som helst? 

Finns det ställen där du inte skulle vilja uttrycka din slampighet? 
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BILAGA 2 – Gayle Rubins Sexuella värdehierarki över sexuell praktiker.
77

 

 

 

                                                           
77

 Rubin, “Thinking sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality” ur Carole S. Vance, Pleasure and 
Danger: exploring female sexuality, s. 267–319 
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BILAGA 3 - Urklipp ur webdiskussion från Darkside.se med start den 16 december 

200978 

Exempel 1: 

     K20 
     16 dec 2009 

 Tänker  jag på en slampa så tänker jag på en tjej som helt kastat bort allt vad intresse 
heter och bara lever på att andra tycker hon är sexig. En tjej som byter pojkvän ofta 
eller prostituerar sig för att hon inte kan något annat (och behöver inte vara bra som 
hora heller). Som inte har så mycket till liv annat än att vilja höra att hon är sexig och 
snygg, och som det inte går att prata med om något annat. Förmodligen super hon ofta, 
partajar runt, röker och har sex med den som råkar stå i närheten. 

Slampa låter mycket negativt. Prostituerade kan vara starka kvinnor som inte har haft 
något val för sin överlevnad, en slampa har ingen ryggrad, egentlig livsglöd eller något 
hon vill kämpa för. Tragiska människor med tom blick.  
Det är vad jag tänker på när jag hör ordet slampa. En slampa föds nog i att en tjej 
fastnar i sitt utseende och inte bryr sig om att intressera sig. Det behöver inte vara en 
permanent stämpel men hon lär ha svårt att bli av med den. 
Och ja, jag tänker mest på tjejer. Killar kan bete sig likadant, säkert, men det verkar 
vara mer vanligt att tjejer faller ner i det där. Men vad vet jag.  
  

 

BILAGA 4 – Låttexten till Dunka mig gul & blå med Frida Muranius 

En liten historia... 

Avgör själv om den är sann. 

Nu kommer den. 

Varseegod. 

 

Klockan är fyra, kanske är dax att gå hem. 

Det står nån vid min sida, ja jag vet inte vem. 

Och ja jag tänkte, ja men du är väl okej. 

Bara bara bara bara du vill följa med mig hem. 

Viskar i ditt öra (Inga trosor på) 

Just det som du vill höra (Fan klockan är mycket ska vi gå) 

Säg vill du vill du vill du vill du följa med mig hem? (För ja det är dax att gå) 

Min säng är stor och det är ganska bra fjädring i den. 

Så följ med mig hem, för jag behöver lite värme. 

Ja, det ska jag få. Vi kan leka hela natten. 

Dunka mig gul och blå. 

 

Klockan är fyra, och det är dax att gå hem. 

Han står vid min sida, ingen skönhet men kan få värma min säng. 

Vi kan väl leka doktor du och jag? 

Du kan va tempen och tre hål det har jag. 

Så vill du vill du vill du vill du följa med mig hem? (jaa... det är dax att gå) 

För vi kan poppa popcorn, vi kan hoppa i min säng.  

Snälla följ med mig hem, för jag behöver lite värme. 

                                                           
78 Detta är som sagt utvalda delar av diskussionen. Dessa urklipp är inte redigerade, men däremot har 

jag valt att inte ta med författarens ”nickname” då personen inte blivit förfrågad om dennes 

offentliga inlägg i diskussionen om slampighet ska få användas i studien. Detta eftersom svaren är 

offentliga för vem som helst på sajten Darkside att ta del av och kommentera, dels för att urklippet 

enbart ska statuera exempel på diskursiva yttranden om slampighet som jag mött under studiens 

gång. Komplett version av denna diskussion finns i författarens ägo.  
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Ja, det ska jag få. Vi kan leka hela natten. 

Dunka mig gul och blå. 

 

Jag vill se ut som svenska flaggan när du är klar. 

Mörbultat, Underbart. 

Dunka mig gul och blå. 

Jag vill att du ska komma om o om o om o om igen.  

Japp, japp... Dunka mig gul och blå. 

 

Ohh shiit... klockan är åtta, upp... försvinn. 

Vem fan är du? Och vem ställde min klocka? 

Klockan är åtta, och jag börjar jobba klockan sju. 

Usch aj, vad är det som har hänt? 

Jag minns ingenting av vad som hände igår. ousch aj... 

Även om jag vart full så skulle jag aldrig ligga med det där. 

Du sa att jag sa att jag behövde lite värme. 

Men det är inte sant. 

Men om det mot förmodan stämmer,  

Varför känns det som att jag blivit påsatt av en elefant? 

ousch neeh....Nej var är det där. 

Även om jag har vart full skulle jag aldrig göra såhär. 

Ohh yes.. Klockan är fem, ska hem och göra mig iordning för att börja festa igen. 

Ohh ja visst har jag ont sen igår, kanske ska va med en tjej. 

Äsch jag tar vad jag får, för jag behöver lite värme. 

Ja, det ska jag få... Vi kan leka hela natten. 

Dunka mig gul och blå. 

Dunka mig gul och blå...
79 

BILAGA 5 – Connells genushierarki  
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 Finns tillgänglig via http://www.sweetslyrics.com/458072.Frida%20Muranius%20-
%20Dunka%20Mig%20Gul%20&%20Bl%C3%A5.html (den 21 juli 2010 kl.14.35) 

http://www.sweetslyrics.com/458072.Frida%20Muranius%20-%20Dunka%20Mig%20Gul%20&%20Bl%C3%A5.html
http://www.sweetslyrics.com/458072.Frida%20Muranius%20-%20Dunka%20Mig%20Gul%20&%20Bl%C3%A5.html

