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Abstract  
This paper is an interview study with 12 women between the ages of 17-88 from 

Bohuslän, Sweden and their thoughts about female virginity and the hymen. Today it 

has been proven that there exists no hymen that breaks at a woman’s first sexual 

intercourse. Nonetheless, the study shows that the myth of the hymen is still alive even 

though it is fading in the younger generations. All the women in the study have at some 

point in their lives believed there was a hymen but many have via education or media 

been informed that that’s not the case. Despite education, the hymen was still related to 

blood, pain, difficulties using feminine care products, or thoughts that something might 

rupture due to sport activities, like horse riding. Based on the women’s reports, this 

paper interprets why female virginity has become something that is in need of 

surveillance and control. As understood from Lévi-Strauss’s theories on the kinship 

system, the woman becomes a gift unit through the ritual of marriage. The alleged 

presence of the intact hymen is the valorizing factor in said structure.  

     The semi-structured interviews were analyzed through a content analysis and 

interpreted by using the post-modernistic theoretical frameworks, with focus on the 

ideas of Michel Foucault. Further post-structuralist theories are applied to interpret how 

language and action create norms and truths. The results indicate that the belief in the 

existence of the hymen as an anatomical structure took hold in medical science and 

popular culture in line with the hypothesis that power creates knowledge. The results 

also show that knowledge is not constant: from being an established truth among the 

older participants in the study, to the youngest generation expressing that the hymen is 

something “old”. Simultaneously, all women expressed that the hymen and female 

virginity are connected to discipline and power asymmetries. The results show that the 

hymen, in this specific context can be seen as a social construction with the aim of 

maintaining unity and discipline.  
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1. Inledande kapitel   
 

1.1 Inledning 

Linn – Som ett litet lock, tunn, slemmig, geléaktig, en skiljevägg kan man säga. 

Så länge man var oskuld så var det som ett stopp där. [Skratt] alltså logiken, så 

här i efterhand när man tänker på det, det kan ju för fan inte sitta ett lock där!  

 

I citatet beskriver Linn 27 år gammal, sina föreställningar av mödomshinnan. Av citatet 

att döma tycks vår intervju ha väckt flera tankar hos Linn, det uppenbart problematiska i 

den så kallade mödomshinnans fysiologi, men kanske också en djupare förundran och 

ett varför. Den här uppsatsen handlar om Linn och 11 andra kvinnor från Bohuslän i 

åldrarna 17-88 år och deras tankar om kvinnlig oskuld och den så kallade 

mödomshinnan. Genom att använda mig av informanter i olika ålderskategorier 

undersöker jag hur föreställningar och normer har förändrats över generationer. I 

uppsatsens bakgrundsavsnitt anlägger jag ett historiskt perspektiv på idén om 

mödomshinnan och kvinnlig oskuld, kapitlet blir därigenom också en viktig analysenhet 

i jämförandet av nu och då. Med uppsatsens titel, En bur gick ut för att finna en fågel, 

vill jag säga att vi är formade av det kontextuella. Vår upplevda verklighet är inte en 

objektiv sanning utan formas av maktförskjutningar och sociala normer. På så sätt kan 

buren ses som en metafor för de strukturer som på olika sätt präglar oss som människor.  

     Mitt intresse för mödomshinnan och kvinnlig oskuld väcktes först efter att ha sett 

SVT-dokumentären, Myten om mödomshinnan och våren 2015 skrev jag min 

kandidatuppsats med samma titel. Det som intresserade mig speciellt var hur 

mödomshinnan etablerat sig i vår kultur och för många ses som en naturlig del av den 

kvinnliga kroppen. Jag ville ta reda på varför vi hade standardiserat något som inom 

dagens medicin anses vara en abnormitet? (Hymen Imperforatus, 1/ 1000-2000 nyfödda 

flickor).1  

     Människans bestående fascination för kön och sexualitet har haft förmågan att forma 

både religiöst språk och sociala strukturer. Genom valda teorier och teoretiker 

undersöker jag om det syns några förskjutningar i bilden av mödomshinnan över 

generationsgränser. Uppsatsen undersöker också hur mödomshinnan och normer kring 

kvinnlig oskuld kan sammankopplas och med rådande maktstrukturer för att forma 

                                                 
1 http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/LT/%5BECLT%5D/ECLT.pdf (2017-04-21) 

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/LT/%5BECLT%5D/ECLT.pdf
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beteende som syftar till kontroll och enhetlighet. Studien påvisar att kunskap inte är 

konstant utan hela tiden förändras i och med att nya maktförskjutningar skapas.  

Jag vill betona att studien är koncentrerad till att undersöka ett urval av informanter i 

deras specifika kontext, därav görs inga generella anspråk.  

 

 
1.2 Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur föreställningar om mödomshinnan och kvinnlig 

oskuld förändrats över generationer i en svensk kontext. I uppsatsen vill jag belysa 

informanternas personliga berättelser och undersöka dem utifrån de valda teorierna/ 

teoretikerna.  

 

Med hjälp av följande frågeställningar avser jag att uppnå mitt syfte:  

• Vad kan mödomshinnan vara ett uttryck för enligt mina informanter och utifrån 

de valda teorierna/ teoretikernas tolkningsperspektiv?  

• Har myten om mödomshinnan etablerats hos mina informanter? I så fall hur? 

• Går det att se några förskjutningar i bilden av mödomshinnan och synen på 

kvinnlig sexualitet över generationsgränserna? 

 

1.3 Disposition  
I uppsatsens följande avsnitt presenteras det material som kommit till användning, 

sedan ges en historisk bakgrund till problembilden bakom mödomshinnan och den 

kvinnliga kyskhetsnormen. Vidare läggs medicinska fakta om den så kallade 

mödomshinnan fram, varefter jag förklarar min användning av begreppen 

mödomshinna, hymen, slidkrans och oskuld. Avsnittet som följer presenter valda delar 

av den tidigare forskning som finns i ämnet. Sammanlagt redogör jag för fyra artiklar 

som alla med kvantitativa metoder undersöker uppfattningar kring mödomshinnan och 

oskuld. Dessa artiklar är bland annat utvalda då de bidrar med kvantitativa data.  

     Därefter följer uppsatsens teoridel. Här redogör jag för min förståelse och 

användning av valda delar av Lévi-Strauss teorier om släktskapssystem, postmodern 

feminism samt Michel Foucaults teorier om makt och disciplin. Därpå redogörs för de 

metoder som används i uppsatsprocessen och analysens tillvägagångsätt. Vidare 

beskrivs det exemplifierade fallet och urvalet av informanter samt anonymisering och 
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etiska överväganden. Därefter beskriver jag hur intervjuerna genomförts och mina 

reflektioner efter varje intervjutillfälle. Under sista rubriken i uppsatsens första kapitel 

presenteras generella mönster jag kunnat finna i det transkriberade materialet och sedan 

sammanfattar jag materialet innan jag undersöker det med mina teoretiska verktyg. 

     Därefter, i kapitel två, följer uppsatsens huvudsakliga analys. Valda delar av 

materialet belyses och tolkas med hjälp av teorierna för att söka svar på uppsatsens 

frågeställningar. Analysen har en inledande text och delas sedan in i teman under fem 

huvudsakliga rubriker. Därefter sammanfattas analysen. I uppsatsens tredje kapitel 

diskuterar och jämför jag studiens resultat med tidigare forskning och förslag på vidare 

forskning inom ämnet ges. Jag har valt att inte applicera några teoretiska verktyg i detta 

kapitel. Det väljer jag att göra för att ge läsaren en bild av resultatet som inte är färgad 

av teoriverktygen. I slutet av kapitlet berörs eventuella osäkerhetskällor och studiens 

resultat placeras in i den aktuella forskningskontexten. I sista kapitlet, kapitel 4, finns 

uppsatsens källförteckning.  

 

 

1.4 Material  
Uppsatsens huvudsakliga material och primärkällor består av 12 intervjuer. Dessa 

kommer analyseras i uppsatsens analyskapitel. Intervjuerna och dess tillvägagångssätt 

presenteras mer utförligt i uppsatsens metodikavsnitt. Förutom intervjuerna knyts det i 

analysdelen även an till referenserna i bakgrundsavsnittet och tidigare forskning. 

     Textkällorna i bakgrundsavsnittet skildrar en historisk bild av mödomshinnan och 

kvinnlig oskuldsproblematik för att ge läsaren en resumé över ämnets problembild. Jag 

har också valt att anlägga ett historiskt perspektiv i bakgrundsavsnittet för att påvisa att 

kunskapsmässig förändring skett. Avsnittet inleds med ett stycke hämtat ur Jakobs 

protoevangelium. Det var den äldsta text jag kunnat finna om mödomshinnan. Stycket 

var viktigt för mig att nämna då det haft stor betydelse inom katolsk och ortodox 

tradition. Det sägs vara bevis för doktrinen Perpetual virginity of Mary, att Jungfru 

Maria var och förblev oskuld genom hela sitt liv. Därefter följer ett stycke om 

läkarvetenskapens objektifiering av kvinnokroppen under 1800-talet. Min huvudsakliga 

källa är Karin Johannissons bok Den mörka kontinenten. Johannisson var professor 

emerita i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.2 Genom hennes forskning 

har jag kunnat skapa mig en mer genusmedveten bild över modern medicinhistoria, 

                                                 
2 http://histfilfak.uu.se/nyheter/?id=7790&typ=artikel (2017-05-22) 

http://histfilfak.uu.se/nyheter/?id=7790&typ=artikel
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vilket har varit viktigt inför denna studie. Därefter följer ett stycke av Doktor. O Reuth 

som är författat 1868. Jag valde att ha med denna gamla textkälla då den beskriver 

mödomshinnan och kvinnlig anatomi på ett sätt som vi möjligen finner absurt idag, men 

som för honom och hans samtida var fakta i linje med läkarvetenskapen. 

     Den tidigare forskning som min studie utgår ifrån består av fyra artiklar. Forskning 

om mödomshinnan och kvinnlig oskuldsproblematik är fortfarande ett relativt smalt 

område och den forskning som finns i ämnet berör främst hedersrelaterat våld, vilket 

den här uppsatsen inte handlar om. De tre första artiklarna är författade av forskarna och 

barnmorskorna Carola Eriksson och Monica Christianson. De har i sin forskning 

fokuserat på att undersöka hur föreställningen om mödomshinnan ser ut bland svenska 

elever och yrkesverksamma barnmorskor. Deras studier har varit relevanta för mitt 

arbete då deras resultat speglar en bild av både svenska ungdomar och verksamma 

barnmorskors uppfattningar om mödomshinnan. Eriksson och Christianson jobbar med 

en kvantitativ metod. Då jag själv jobbar med kvalitativ metod kan deras resultat 

komplettera mina egna.   

    Den fjärde artikeln är en amerikansk studie som under 23 år samlat in data om elevers 

känslomässiga upplevelser vid första samlaget. Resultaten visar de förändringar i 

känsloupplevelserna som skett över åren, samt mellan könen. Studien är relevant för 

mitt arbete då den undersöker de förändringar som skett i kvinnors och mäns 

upplevelser över generationer. Resultaten baseras på stora mängder data som jag 

relaterar till i min egen studie i uppsatsens analyskapitel.   

     I uppsatsens teoriavsnitt och analyskapitel har jag använt flera olika författare och 

teoretiker. De böcker som varit mest användbara för min studie vill jag kort redogöra 

för här. Lena Gemzöes bok Feminism (2015), beskriver feminismens vågor och 

utveckling under 1900- och 2000-talet. Hon redogör för postmodern feminism på ett 

tillgängligt sätt och har varit en bra ingång i min feministiska teoribildning. Här 

behandlas bland annat Claude-Lévi Strauss idéer. För att sätta teorierna i perspektiv 

läste jag Ylva Hagströms (Red.) bok, Porträtt utan ram – kön och sexualitet bortom 

strukturalismen, (2000) som är en antologi av nio etnologer. Poststrukturalism och 

queer är perspektiv som läggs på dominerande föreställningarna om kön och sexualitet. 

Boken har varit användbar då den givit mig exempel på hur poststrukturalismen kan 

appliceras på olika områden.  

     Min förståelse för Michel Foucaults teorier har jag främst bildat mig utifrån fem av 

hans böcker: Vansinnets historia under den klassiska epoken (1983) är Michel 
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Foucaults avhandling där han visar hur samhällets uppfattning av vad som anses 

normalt är i ständig förändring. Boken visar hur normer skapas utifrån den rådande 

samhällsordningen. I Övervakning och straff (2009) beskriver Foucault straffsystemets 

utveckling från 1600-talet och framåt och hur fängelsestraffet skapade en disciplinering 

som också spridit sig till andra delar av samhället. Dessa två böcker har varit 

användbara för mig då de visar hur maktstrukturer skiljer ut normalt från onormalt och 

bildar system för att disciplinera människan, i syfte att skapa enhetlighet och anpassning 

till samhälles krav. Foucaults Sexualitetens historia, (1980, 2013, 2016) i tre band, 

undersöker hur människans syn på sexualiteten har förändrats, från antiken fram till 

idag. Istället för att vara så frisläppta som vi påstår oss vara menar Foucault att vi 

istället har institutionaliserat sexualiteten. För Foucault innehåller begreppet sexualitet 

diskurser och makttekniker som formar våra beteenden. Böckerna har varit användbara 

för mig i förståelsen inför relationen mellan makt och vetande, i förhållande till mina 

informanters berättelser. Chlöe Taylor har skrivit Foucualt’s the History of Sexuality 

(2017) Jag har genom boken kunnat fördjupa och utveckla mina kunskaper i Foucaults 

teorier om makt och sexualitet, vilket varit speciellt användbart i analysarbetet.  

 

 

1.5 Bakgrund och definitioner 
Följande avsnitt, 1.5.1 Historisk inramning, syftar till att bekanta läsaren med ämnets 

problembild samt visa exempel på upplevda föreställningar kring mödomshinnan. 

Därefter följer avsnittet 1.5.2 Medicinska fakta som redogör för fakta om 

mödomshinnan. Därefter följer de två begreppsdefinierande avsnitten, 1.5.3 

Mödomshinnan, hymen och slidkrans, samt 1.5.4 Oskuld, vad är det? under vilka jag 

definierar centrala begrepp för uppsatsen samt förklara hur jag använder dessa.  

  

1.5.1 Historisk inramning  

 

 
Salome, Salome, I have a strange sight to relate to you: a virgin has 

brought forth – a thing which her nature admits not of. Then said Salome 

– As the Lord my God lives, unless I thrust in my finger, and search the 

parts, I will not believe that a virgin has brought forth.3 

 

                                                 
3 http://www.newadvent.org/fathers/0847.htm (2017-02-22) 

http://www.newadvent.org/cathen/15458a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/02408b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/15458a.htm
http://www.newadvent.org/fathers/0847.htm
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Detta stycke är hämtat ur Jakobs protoevangelium, en apokryfisk text författad i slutet 

av 100-talet. Texten berättar om Jesus mor, Jungfru Marias tidiga liv. I texten återges 

mödomshinnan som bevis på hennes oskuld. Även om flertalet bibliska referenser talar 

för att Jesus hade syskon har Marias jungfrudom fått ett stort kulturellt inflytande samt 

framkallat ett svåruppnåeligt kvinnoideal. Jungfru Maria förkroppsligar det som enligt 

den katolska och ortodoxa traditionen anses vara vackert i en kvinna, att vara jungfru 

och moder. I takt med Mariakultens växande popularitet implementerades idén om att 

vaginan måste skyddas från alla typer av penetration.4  

     I mitten av 1800-talet och i takt med gynekologins utveckling blev de gynekologiska 

instrumentens tillträde till kvinnans innersta snabbt kontroversiella. Det fanns en rädsla 

över att de nya undersökningsteknikerna kunde hota ogifta kvinnors jungfrudom.5 

Enligt 1800-talets kvinnobild skall kvinnan vara ovärldslig och dygdig. Oskuld och 

älsklighet betonas medan hennes motsats blir horan, den syndiga kvinnan.6 Vetenskapen 

växer fram som en ofelbar auktoritet där läkare och vetenskapsmän framhåller sig som 

experter. Kvinnans sexualitet började medikaliseras och den kvinnliga cykeln blev ett 

objekt för medicinsk övervakning där kvinnosjukdomarna ofta kopplades samman med 

könen och själen. I takt med samhällets förändlighet har många av dessa 

kvinnosjukdomar försvunnit.  

     Kvinnan ansågs stå i närmare relation med naturen medan mannen befann sig 

närmare kulturen. Kvinnans sexualitet krävde därav kontroll och disciplinering.7 

Vetenskapen blev ett verktyg för att identifiera kvinnans kropp på det sättet som 

samhället krävde. Läkarens auktoritet i biologiska vetenskapstermer formade sanningar 

och stred i kampen mot kvinnans frigörelse.8  

     Flera fabricerade dokumentationer har gjorts över den så kallade mödomshinnans 

antagna utseende och funktion. 1868 beskriver läkaren Dr. O. Reuth mödomshinnan 

som det enda organ vars fysiologiska betydelse består i att på mekaniskt vis blir förstört. 

Han fortsätter beskriva att mödomshinnan bildar en tillslutande halvmåneformad hinna. 

Den har en konkav kant som gör att mensblodet kan rinna igenom. Efter att den spruckit 

rullar den ihop sig och bildar köttiga vårtor. Dr. O. Reuth skriver att det krävs kraft för 

att förstöra den. Mödomshinnan innehåller blodkärl vilka vid manslemmens inträngande 

kan sönderbrista och förorsaka en bloduttömning. Författaren beskriver att detta blod 

                                                 
4 Kripal 2005:7 081 
5Johannisson 2013:179  
6 Johannisson 2013:18 
7 Johannisson 2013:64 
8 Johannisson 2013:243 
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hos flera kulturer ses som enda bevis på en kvinnas jungfrudom och att uteblivet blod 

kan ogiltigförklara ett äktenskap. Dock kan mödomshinnan spricka innan första 

samlaget, till exempel av hästridning, om kvinnan rider som en karl eller ägnar sig åt 

annan kraftfull rörelse. Avsaknaden av mödomshinnan kan också bero på yttre skada, 

bildningsfel, infektionsmaskar eller onani. Mödomshinnan beskrivs finnas i flera olika 

varianter, den ringformade som befinner sig i upptill i slidan, eventuellt i mitten, den 

sållformiga, som har flera öppningar samt den som är helt förslutande. Hans kollega 

rapporterar att manslemmen vid inträngande inte alltid förstör mödomshinnan totalt 

utan i vissa fall endast får den att lossna från sitt fäste. Författaren tillägger att ”absolut 

fulhet hos ägarinnan är den säkraste borgen för mödomshinnans intakthet”.9 Det verkar 

enligt mig som att denna fabricerade kroppsdel anses vara av manligt innehav tills 

sönderbristningen sker vid mannens inträngande.  

     Andra evolutionsmässiga teorier har spekulerat i om mödomshinnan är en rest från 

människans tidiga utveckling i vatten eller en embryonal kvarlämning från 

fosterstadiet.10 Kravet på kvinnlig oskuld innan äktenskapet är fortfarande närvarande i 

flera kulturer världen över. Fram tills tidigt 80-tal, då DNA-test regelbundet började 

utföras för att säkerställa faderskap har det varit praktiskt omöjligt att garantera att den 

förmodade mannen är barnets far.11 Detta har resulterat i extrema kulturella åtgärder i 

form av oskuldskontroller, bortgifte av förpubertala flickor och manlig övervakning av 

det kvinnliga könet.12 Idag vet vi att det biologiskt sett inte går att se om en kvinna är 

oskuld eller inte. Bevisligen är heller inte slidöppningen täckt av en hinna som går 

sönder vid penetration.13 Jag anser att det är troligt att dessa fabricerade föreställningar 

om kvinnans biologi har vuxit fram ur en binär genusordning, där kvinnlig sexualitet 

blivit ett manligt innehav, i ständigt behov av kontroll och övervakning.   

 

 

1.5.2 Medicinska fakta 

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid 

Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att öka kunskapen om 

mäns våld mot kvinnor.14 År 2010 ombads de av regeringen att skriva en rapport med 

                                                 
9 Dr. O. Reuth 1868:11-fff 
10 Christianson & Eriksson 2010:319 
11 https://dnacenter.com/history-dna-testing/ (2017-05-18) 
12 Kripal 2005:7 078 
13 Christianson & Eriksson 2010:322 
14 http://www.nck.uu.se/om-nck/ (2017-02-22) 

https://dnacenter.com/history-dna-testing/
http://www.nck.uu.se/om-nck/
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handledning till hälso- och sjukvårdspersonal med riktlinjer i bemötandet av patienter 

som söker sig till sjukvården med frågor rörande oskuldsproblematik eller 

rekonstruktion av den så kallade mödomshinnan. I deras rapport beskrivs hymen på 

följande sätt:  

 

Hymen är ett membranliknande veck som omger vaginalöppningen 

någon centimeter in i slidan. Hymen ses hos alla nyfödda flickor och är 

vanligen rund eller lite fransig men normalvariationen är stor och en 

skiljevägg eller flera öppningar kan förekomma. Om hymen helt täcker 

slidöppningen som ett membran (hymen imperforatus) klassas detta som 

en missbildning. Hymen förändras efter födseln och blir mindre täckande 

i takt med stigande ålder och könsutveckling; en hymen med rund 

öppning kan till exempel bli mer halvmåneformad med tiden.15 

 

 

Som det framkommer i NCK:s rapport är mödomshinnan ingen hinna, utan istället 

slemveck som förekommer i varierande form och storlek. Om hymen är helt eller till 

stor del sluten klassas det som missbildning och kräver operativ åtgärd.16  

     Att genom gynekologisk undersökning fastställa om en kvinna har haft samlag går 

inte.17 De studier som gjorts om blödningsfrekvensen vid första samlaget har visat 

varierande resultat. Mindre än hälften av alla kvinnor blöder inte vid första samlaget. De 

kvinnor som blöder gör oftast detta för att de inte är tillräckligt upphetsade.18 

     Enligt NCK:s rapport är de patienter som söker sig till vården med 

oskuldsproblematik nästan alltid oroliga över att de inte skall blöda vid första 

samlaget.19 Det finns flera olika åtgärder för att framkalla blödning; skära sig i 

underlivet, kapslar med syntetiskt blod som förs in i vaginan eller operativ åtgärd i form 

av en så kallad hymenrekonstruktion. Hymenoperationer journalförs som vaginalplastik 

och därför finns det ingen statistik över hur många operationer som utförs i Sverige. 

Operationen går till så att stygn sätts i slidöppningen i hopp om att framkalla blödning 

när stygnen går sönder vid penetration. Blodet ses som bevis på att kvinnan är oskuld. 

Enligt sjukvårdens riktlinjer får operationen bara utföras om det finns fara för kvinnans 

liv. Operationen är omdebatterad och väcker frågor som i vilka situationer det är rimligt 

att utföra operationen, om den skall ses som livräddare eller en snabb lösning på sociala 

                                                 
15 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-

2_Att_mota_patienter_www.pdf Sida: 23 (2017-02-22) 
16 Christianson & Eriksson 2010:318 
17 Christianson & Eriksson 2010:322 
18 Knöfel Magnusson 2009:11 
19 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-

2_Att_mota_patienter_www.pdf Sida: 32 (2017-06-11) 

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-2_Att_mota_patienter_www.pdf
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-2_Att_mota_patienter_www.pdf
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-2_Att_mota_patienter_www.pdf
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-2_Att_mota_patienter_www.pdf


 

13 

 

och kulturella problem, där kvinnan tvingas foga sig efter omgivningens önskemål. 

Hymenoperationer görs utan medicinsk indikation, något som också blivit ifrågasatt om 

det är etiskt försvarbart.20    

 

1.5.3 Mödomshinna, hymen och slidkrans 

Eftersom ordet mödomshinna indikerar att slidöppningen skulle vara täckt av just en 

hinna har slidkrans introducerats som ett nyare och mer korrekt begrepp att använda. 

2009 publicerade RFSU (Riksförbundet För Sexuell Upplysning) ett informationsblad 

med information om det kvinnliga könet och fakta om slidkransen (Vaginal corona: 

Myths surrounding virginity: Your questions answered). Slidkransen finns ca 1-2 cm 

upp i slidan och består av veck som ser olika ut på alla kvinnor.21 Jag finner det 

intressant att det kanske är först nu som benämningen slidkrans har börjat få 

genomslagskraft. Begreppet mödomshinna är seglivat och refereras fortfarande till i 

folkmun och i populärkultur som en artikel i Sydsvenskan från 2015 ger exempel på.22  

     På engelska kallas mödomshinnan hymen och är en benämning som även används i 

svenskan. Hyʹmen är senlatin, av grekiskans hymēʹn som betyder hinna, skin eller hud.23 

I grekisk mytologi är Hymen äktenskapets gud. Han beskrivs som en vacker ung man 

som enligt myten är närvarande vid bröllopsceremonier. Enligt legenden förälskar sig 

Hymen i en jungfru. När jungfrun blir bortrövad av sjörövare befriar Hymen henne och 

vinner därefter hennes hand. När han på bröllopsnatten bär sin brud över tröskeln 

rämnar husets väggar samman och Hymen blir upphöjd till gudom och väljs som 

beskyddare över äktenskapet och skötet.24  

 

1.5.4 Oskuld, vad är det? 

Begreppet oskuld kan ha flera olika betydelser. I Nationalencyklopedin benämns oskuld 

på följande vis: ”Spec. om avsaknad av sexuell erfarenhet: hon förlorade sin ~ efter 

dansen på midsommarafton. Person som saknar sexuell erfarenhet vanl. om (ung) 

kvinna: ~en från landet; hon var ~”25 Denna beskrivning är enligt mitt tycke 

                                                 
20 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-

2_Att_mota_patienter_www.pdf Sida: 31(2017-06-11) 
21 Knöfel Magnusson 2009:6ff 
22 https://www.sydsvenskan.se/2015-10-10/den-seglivade-myten-om-modomshinnan (2017-06-11) 
23 Ne.se (sökord: hymen)  
24 Christianson & Eriksson 2010:319 
25 Ne.se (sökord: oskuld) 

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-2_Att_mota_patienter_www.pdf
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-2_Att_mota_patienter_www.pdf
https://www.sydsvenskan.se/2015-10-10/den-seglivade-myten-om-modomshinnan
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problematisk då den indikerar att oskuld är något som främst gäller flickor. Inte heller 

specificeras vad som menas med ”sexuell erfarenhet”.  Jag har i det här arbetet valt att 

inte använda mig av uttryck som ”förlorade oskulden” eller ”blev av med oskulden”, 

just därför att de indikerar att det är någonting i kroppen som försvinner. I populärkultur 

så som låttexter och filmer är uttrycket ”att ta” någons ”oskuld” vanligt. Det för 

tankarna till att sexualitet är ett ting som kan ges bort till någon annan för att innehas 

och förvaltas. I den här uppsatsen kommer begreppet oskuld syfta på en person som inte 

har haft vaginalt samlag. 

 

1.6 Tidigare forskning  
Att skriva om problematik kring kvinnlig oskuld och mödomshinnan har gjorts förut. 

De senaste tio åren har ett relativt stort antal artiklar, uppsatser och andra vetenskapliga 

skrifter publicerats, både inom genusvetenskaplig, sociologisk och medicinsk forskning. 

Ämnet är omdiskuterat och aktuellt i olika media så som radio, webben, TV och 

debattartiklar. I Sverige har forskningen framförallt inriktat sig på hedersrelaterat våld 

bland flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Dock har jag inte hittat mycket 

tidigare forskning som undersöker hur synen på kvinnlig oskuld och föreställningar om 

mödomshinnan har förändrats över generationer.  

     Två kvinnor som har varit i förgrunden för informationsspridning och forskning om 

mödomshinnan är barnmorskorna Carola Eriksson och Monica Christianson.  Eriksson 

och Christianson har publicerat ett antal artiklar, haft föreläsningar på skolor samt 

medverkat i SVTs dokumentärfilm, Myten om mödomshinnan (2011).26 Deras 

ståndpunkt är att mödomshinnan är en sociokulturell konstruktion som placerar kvinnor 

i en underordnad position gentemot män.27 Jag skall härnäst presentera fyra artiklar av 

Eriksson och Christianson, som visar att det finns en bred spridning av föreställningar 

och myter kring kvinnlig oskuld och mödomshinnan, både bland ungdomar och 

yrkeskunniga. Därefter kommer jag att presentera en femte artikel, en amerikansk studie 

som under 23 år har samlat in data om mäns och kvinnors olika känslomässiga 

upplevelser vid första samlaget. 

     A Girl Thing: Perceptions Concerning the Word “Hymen” Among Young Swedish 

Women and Men (2011), är en studie där 198 elever mellan 17-18 år fått svara på en 

enkätfråga: ”Vad tänker du på när du hör ordet mödomshinna?”. Studien gjordes under 

                                                 
26 https://urskola.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan  
27 Christianson & Eriksson 2013:54 

https://urskola.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan
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en sex- och jämlikhetsdag på en gymnasieskola i Umeå. Majoriteten av ungdomarna 

som medverkade var etniskt svenska. Materialet analyserades genom en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod och kodades i följande åtta huvudteman: en del av den 

kvinnliga kroppen, ett tunt membran, någonting som går sönder, något äckligt, första 

samlaget, bevis på oskuldsfullhet, tvekan samt en myt.  Resultatet visar att de flesta, 

både tjejer och killar associerade mödomshinnan med ett tunt membran i slidan som går 

sönder vid penetration. Bara 9 % av tjejerna och 6 % av killarna ifrågasatte 

mödomshinnans existens. Artikeln drar slutsatsen att mödomshinnan fortfarande är en 

liknelse och symbol för kvinnlig oskuld.28 Genom kultur, seder och traditioner förs 

myten vidare och skapar ojämlikheter. Företeelser som oskuldsintyg och 

(re)konstruktion av mödomshinnan genom operation är två exempel på extrema åtgärder 

som myten bär med sig.  

     I artikeln Myths and misconceptions: Midwives’ perception of the vaginal opening or 

hymen and virginity (2013) undersöks föreställningar om mödomshinnan, blödningen 

som sägs uppstå när den brister samt dess kopplingar till fysisk aktivitet, samlag och 

oskuldscertifikat bland en internationell grupp barnmorskor vid en konferens i Glasgow. 

480 barnmorskor från fem världsdelar medverkar i studien. Majoriteten av dem kommer 

ifrån Europa. En online-enkät med 16 frågor skickades ut till barnmorskorna som 

anmält sig till konferensen. De första sju frågorna rörde kvinnans anatomi, om oskuld 

går att verifieras, huruvida blödning alltid uppstår vid första samlaget samt 

förställningar om mödomshinnan. Fråga 8-16 berör barnmorskornas erfarenheter och 

inställningar till så kallade oskuldscertifikat och (re)konstruktion av mödomshinnan.       

     Studien visar att 66 % av de medverkande barnmorskorna var av uppfattningen att 

flickor föds med en heltäckande hinna i slidan som brister vid första vaginala samlaget, 

52 % tänkte sig att hinnan kunde brista vid fysisk aktivitet, 15 % sammankopplade 

blödning vid första vaginala samlaget och 21 % menade att kvinnlig oskuld kan bli 

verifierad genom fysiologisk undersökning.29 Yngre barnmorskor samt de barnmorskor 

som var bosatta utanför norden hade större benägenhet att uppfatta mödomshinnan som 

ett bristande membran. Dock var majoriteten av de medverkande av uppfattningen att 

slidan är täckt av en hinna, vilket i sig indikerar på en allmän bristande uppfattning om 

kvinnans anatomi, även i en yrkesgrupp som arbetar med kvinnor.30   

                                                 
28 Christianson & Eriksson 2011:171 

 
29 Christianson & Eriksson 2013:56f  
30 Christianson & Eriksson 2013:59 
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     Artikeln Acts of violence: Virginity control and hymen (re)construction (2014) är en 

fortsättning på föregående artikel och fokuserar på barnmorskornas svar på fråga 8-16, 

alltså deras erfarenheter och inställningar till så kallade oskuldscertifikat och 

(re)konstruktion av mödomshinnan. Av 480 medverkande svarade 10 % att de varit i 

kontakt med kvinnor som haft frågor angående oskuldcertifikat eller (re)konstruktion av 

mödomshinnan. Majoriteten av de tillfrågade menade att dessa företeelser är en 

våldshandling mot kvinnan.31 Globalt sätt har det skett en ökning av patienter som 

önskar (re)konstruktion av mödomshinnan. Majoriteten av de medverkande 

barnmorskorna uttrycker att barnmorskeutbildningen bör innehålla element som berör 

bemötandet av patienter med frågor om oskuldsproblematik, så som (re)konstruktion av 

mödomshinnan och utfärdandet av oskuldsintyg.32  

     Promoting women’s human rights: A qualitative analysis of midwives’ perceptions 

about virginity control and hymen reconstruction (2014) är Christianson och Erikssons 

tredje artikel som bygger på samma studie som beskrivs i de två föregående artiklarna. 

Genom en online enkät ombads 480 barnmorskor att svara på 16 frågor, varav den 16 

frågan löd:  Do you think that it is a responsibility of midwives to work against virginity 

examination and hymen operations? Av de 480 medverkande barnmorskorna ansåg 305 

att barnmorskor har ett visst ansvar att informera och arbeta mot oskuldskontroller och 

(re)konstruktion av mödomshinnan. Av dessa 305 var det 266 personer (varav 4 var 

män) som valde att svara på den uppföljande frågan: If YES, What is the most important 

thing midwives can do to work against unhealthy practices concerning the hymen? Av 

dessa 266 barnmorskor var det 11 % som någon gång mött patienter som haft frågor 

angående oskuldcertifikat eller (re)konstruktion av mödomshinnan.33 Även om få av de 

medverkade hade varit i direkt kontakt med patienter som sökt vård av 

oskuldsproblematiska skäl visade sig ämnet vara ett område som upprör och engagerar. 

Medverkande föreslog bland annat utbildning, internationella debatter, samarbete 

mellan sjukvård och lagstiftning för att arbeta förebyggande och emot dessa företeelser. 

Majoriteten av de medverkande uppfattade oskuldsproblematik, så som 

oskuldscertifikat och (re)konstruktion av mödomshinnan som misogyni och 

upprätthållande av patriarkala strukturer. Det fanns även en bred uppfattning om att 

oskuldsproblematik bara angick ”andra kvinnor” eller ”kvinnor från mindre utvecklade 

                                                 
31 Christianson & Eriksson 2014:254 (Acts of violence) 
32 Christianson & Eriksson 2014:261 (Acts of violence) 
33 Christianson & Eriksson 2014:183 (Promoting women’s human rights) 
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kulturer”. Etniska grupper, speciellt kvinnor med muslimsk bakgrund ansågs av de 

tillfrågade vara en mer utsatt grupp.34  

     Erikssons och Christiansons fyra artiklar är inte avsedda att spegla ett allmängiltigt 

resultat, representativt för alla elever och barnmorskor, men ger oss en viktig indikation 

om spridningen av föreställningar kring mödomshinnan och kvinnlig oskuld, även i en 

yrkesgrupp som arbetar med kvinnors hälsa. De fyra artiklarna drar också en gemensam 

slutsats: Oskuld är en fråga som i huvudsak berör kvinnor, inte män. Termen ”vara 

oskuld” är inte ett fysiskt tillstånd men något som kvinnor förväntas vara fram tills 

giftermålet i flera samhällen och kulturer. Detta bidrar till upprätthållandet av 

patriarkala strukturer, förtryck av kvinnlig sexualitet och självständighet.  

     En annan studie med relevans för min uppsats är Evidence of Change in Men’s 

Versus Women’s Emotional Reactions to First Sexual Intercourse: A 23-year Study in a 

Human Sexuality Course at a Midwestern University (2014). Under en 23-årsperiod har 

forskare vid Midwestern University, Illinois, undersökt 5769 studenters känslomässiga 

upplevelser av samlagsdebuten. Genom att låta elever inskrivna på en kurs i sociologi 

besvara ett frågeformulär undersöktes mäns respektive kvinnors upplevelser av 

känslorna oro/ångest, njutning och skuld (anxiety, plesure och guilt) samt de 

förändringar som skett i känsloupplevelserna över åren. Frågorna i formuläret 

identifierade elevernas upplevelser genom en sjugradig skala. Till exempel:”At the time, 

how pleasurable was this first sexual intercourse experience for you?” 1= not at all, 7= 

A great deal. Med all data insamlad jämfördes materialet. Resultat från 22 av de 23 

delproven (delproven basers på året av insamlad data) visar att kvinnor upplever 

betydligt mer skuld vid samlagsdebuten än män. 17 av de 23 delproverna visar att män 

upplever betydligt mer oro/ångest än kvinnor.35 Största skillnaden mellan könen var 

upplevelsen av njutning där män upplever betydligt mer njutning än kvinnor.36  

    När delprovernas resultat jämfördes med varandra visade de att endast små 

förändringar skett över åren: Kvinnor upplevde något mer njutning och mindre skuld, 

samt en liten ökning i upplevelsen av oro/ångest. Männens resultat visade endast mindre 

upplevelse av oro/ångest.37 Förändringarna i den kvinnliga upplevelsen av första 

samlaget, ökad njutning och minskad skuld tyder på att den sociala regleringen av 

kvinnlig sexualitet generellt har minskat. Dock fortsätter upplevelsen av första samlaget 

                                                 
34 Christianson & Eriksson 2014:185 (Promoting women’s human rights) 
35 Sprecher 2014:468 
36 Sprecher 2014:470 
37 Sprecher 2014:469 
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att vara mer positiv för män än för kvinnor. En möjlig förklarning till att kvinnor är mer 

benägna att koppla negativa känslor till första samlaget är att kvinnor utsätts för ”sexual 

double standard”, det vill säga att mäns sexualitet är uppmuntrad medan kvinnors 

sexualitet är förtryckt och mer socialt reglerad.38 Resultaten visar att de känslomässiga 

förändringarna över åren var större för kvinnor, medan mäns upplevelser var mer 

stabila. Detta överensstämmer med teorin om att kvinnors sexualitet i högre grad är mer 

föränderlig i takt med samhällets utveckling och skiftningar i kulturella normer.39 

Sammanfattningsvis kan sägas att män har mer positiva känslor kopplade till första 

samlaget än vad kvinnor har. Både idag och historiskt. Dock visar resultaten att de 

skilda upplevelserna mellan könen har jämnats ut något de senaste årtiondena.40 

 

 

1.7 Teoretiska utgångspunkter 
Jag vill inleda med att göra en beskrivning av teoriavsnittets disposition. Därefter 

redogör jag för de teorier/ teoretiker som förankrar uppsatsens analysenhet.  

     I det första avsnittet, 1.7.1 Släktskapssystem och arbetsfördelning, beskrivs de teorier 

som används som tolkningsverktyg främst i uppsatsens första analysavsnitt, 2.2 

Släktskapssystem och reciprocitet, för att förstå mödomshinnans roll i 

släktskapsystemet. Rubriken därefter avsnitt, 1.7.2 Att göra kön, beskriver enligt 

postmodern feministisk teori hur vi konstruerar verkligheten utifrån rådande 

maktpositioner. Under teoriavsnittets tredje och sista rubrik, 1.7.3 Hur makt skapar 

sanningar, redogör jag för Michel Foucaults panoptikonschema samt hur makt skapar 

kunskap enligt Foucault och poststrukturalistisk teori. I analyskapitlets övriga avsnitt 

anser jag att växelverka och återanknyta till samtliga av dessa teoretiker/ teorier.  

 

1.7.1 Släktskapsystem och arbetsfördelning  

Enligt Nationalencyklopedin söker strukturalismen universella strukturer som ligger till 

grund för alla vetenskapliga föreställningar. Först när de bestämmande strukturerna 

uppmärksammats kan enskilda fenomen förstås. Enligt ett strukturalistiskt 

tolkningsperspektiv kan enskilda element inte analyseras isolerat, utan bestäms av 

                                                 
38 Sprecher 2014:470  
39 Sprecher 2014:471 
40 Sprecher 2014:466 
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bredare regelbundenheter, därför är verkligheten strukturerad.41 Claude Lévi-Strauss 

grundade den strukturalistiska inriktningen inom antropologin. Genom fältstudier 

påvisade han att människan intellektuellt sett är enhetlig och att skillnader mellan de 

moderna, urbaniserade samhällena och enklare samhällen, så kallade natur- eller 

stamfolksamhällen beror på tillgång till material i den naturliga och kulturella miljön, 

snarare än en kunskapsmässig skillnad.42  

     Lévi-Strauss observerade i sina fältstudier hur arbetsfördelningen i olika samhällen 

delades upp mellan män och kvinnor. En intressant observation var att en syssla som av 

ett samhälle ansågs vara kvinnornas syssla, i ett annat samhälle kunde vara männens. 

Hur sysslorna var fördelade verkade inte vara betydelsefullt, det var att dom fördelades 

mellan könen som verkade vara av betydelse. En differentiering i arbetsfördelningen 

förstärkte de sociala könskategorierna.43 Syftet att kategorisera arbetet mellan män och 

kvinnor avser att skapa olikheter och göra könen beroende av varandra, i ett vidare syfte 

att vilja skapa familjekonstellationer där både man och kvinna behövs.44 

     Lévi-Strauss undersökningar av familjeförhållanden i så kallade natur- eller 

stamfolks samhällen visade att gåvor har en fundamental roll i ordnandet av 

släktskapssystem. Genom gåvan stärks familj/vänskapsband mellan släkter och klaner. 

Den är kittet som håller ihop samhället. Gåvan cirkuleras i familjer och klaner precis 

som ord mellan individer. Lévi-Strauss menar att kvinnan ges bort genom äktenskapet 

och därigenom blir den dyrbaraste gåvan.45 Kvinnor kan betraktas som 

betydelsebärande enheter som cirkuleras eller kommuniceras mellan enheter.46 

Omedvetet påvisar Lévi-Strauss i sin teori om släktskapssystem att samhällets sätt att 

organisera sexualitet och familj producerar förtryck av kvinnan.47 Istället för att begära 

skall hon svara på andras sexualitet. Hon är den som blir bortbytt, underordnad och får 

sin vilja begränsad.48 Dessa strukturer produceras i alla mänskliga samhällen enligt 

teorin.49   

 

                                                 
41 Ne.se (sökord: strukturalism)  
42 Ne.se (sökord: Claude Lévi-Strauss) 
43 Gemzöe 2015:90 
44 Gemzöe 2015:90 
45 Gemzöe 2015:93 
46 Asplund 1973:19 
47 Gemzöe 2015:92 
48 Gemzöe 2015:90 
49 Gemzöe 2015:93 
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1.7.2 Att göra kön   

Postmodern feminism är influerad av poststrukturalismen som har rötter i den 

strukturalistiska traditionen. Teoriutvecklingen bygger på en vidareutveckling av 

språkfilosofin, lingvistiken och psykoanalysen.50 Postmodern feminism intresserar sig 

för det kulturella förståelsesystemet och för hur kön och makt kommer till uttryck.51 Till 

exempel anses begreppet kvinna vara en språklig konstruktion.52 Teorin kritiserar den 

västerländska vetenskapens tro på en objektiv sanning och menar att det finns flera 

subjektiva sanningar. En skildring av verkligheten reflekterar bara en specifik grupps 

uppfattning av verkligheten.53 Vetenskapen har antagits vara objektiv men istället har 

den visat sig gynna de med mest makt. Denna strukturella ojämlikhet visar sig både i 

den offentliga och i den privata sfären och kan inte reduceras till att endast gälla delar 

av samhället.54 

     Den ”västerländska” kulturen är präglad av manliga tänkare som Aristoteles, Kant 

och Hegel som alla på sitt sätt uttryckte kvinnors underlägsenhet. Kvinnan skildras i 

historian och vetenskapen som det annorlunda eller avvikande, vilket gör att kvinnligt 

deltagande ständigt måste motiveras.55 Judith Butler är en central företrädare för den 

postmoderna feminismen.56 

 

Diskurser 

Verkligheten skapas genom språket och genom erfarenheter. Det betyder enligt teorin 

att det inte går att inta ett objektivt utgångsläge. Det är språket som formar vår 

uppfattning av världen och om oss själva. Verkligheten uttrycks genom diskurser som 

bygger vårt förhållande till verkligheten. En diskurs kan beskrivas som vårt förhållande 

till verkligheten inbäddat i ord, vi är så präglade av dem att det de utgör vår verklighet.57 

Till exempel kan konflikt eller missförstånd uppstå mellan personer som befinner sig i 

olika diskurser. Diskurser formar sammanhang och ger orden innehåll och värde. Den 

rådande maktordningen i samhället bestämmer de härskande diskurserna. Genom att 

                                                 
50 Gemzöe 2015:135 
51 Ne.se (sökord: postmodern feminism) 
52 Ne.se (sökord: postmodern feminism)  
53 Gemzöe 2015:135 
54 Gemzöe 2015:22 
55 Hagberg 2000:82 
56 Ne.se (sökord: Postmodern feminism) 
57 Ne.se (sökord: diskurs) 
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kritiskt undersöka ord och ordens innebörd inom en viss diskurs kan diskursen 

upplösas.58 

     Postmodern feminism strävar efter att lyfta fram grupper och minoriteter som 

tidigare varit uteslutna. Teorin har kritiserats bland annat för att den motsätter sig flera 

av feminismens grundtankar. Till exempel kan patriarkatet eller andra feministiska 

ståndpunkter inte ses som riktigare ”sanningar” än andra ”sanningar”. Ett svar på denna 

kritik kan vara att perspektiv på sanningen väger tyngre med makt.59  

 

Queerteori  

En av den postmodernistiska feminismens grundtankar är att kvinnligt och manligt kön 

framförallt är sociala och språkliga konstruktioner, istället för biologiska attribut. Det 

finns en strävan efter att frigöra sig ifrån dessa könsidentiteter samt dekonstruera 

föreställningarna om manligt och kvinnligt. På så sätt kan de konstruerade gränserna 

som finns mellan könen upplösas, till exempel när det handlar om beteenden och 

sexualitet. En grundtanke är att betona det lokala framför det universella, det finns inte 

bara en sanning utan flera upplevelser av verkligheten. Det viktiga är inte att skapa en 

homogen samhällsbild eftersom det bidrar till förtryckande kategorier.60 

     Enligt Judith Butler är det våra upprepade handlingar som skapar oss till kvinnor och 

män. Från dagen vi föds genusbestäms människan och ett attribut med föreställningar 

läggs uppå individen, enligt Butler är det genus som gör våra kroppar mänskliga.61 

Vidare är vi inte kvinna och man, vi gör kvinna och man genom upprepade handlingar. 

Handlingarna återkommer som naturliga och självklara.62 Uppdelningen mellan kvinna 

och man finns men är inte naturlig eller biologisk, därav också föränderlig.63  

 

1.7.3 Hur makt skapar sanningar  

Poststrukturalismen har rötter i den strukturalistiska traditionen och undersöker 

fenomen utifrån sin kontext. Poststrukturalismen hävdar att det inte går att utgå från en 

objektiv sanning och präglas därav av en misstro mot vetenskapliga anspråk.64 På så vis 

                                                 
58 Gemzöe 2015:136 
59 Gemzöe 2015:138 
60 Hagström 2000:202 
61 Butler 2007:184 
62 Butler 2007:186f 
63 Butler 2007:189  
64 Ne.se (sökord: poststrukturalism) 
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anser jag Michel Foucault företräda poststrukturalismen.65 ”Kunskap är makt” är ett 

välkänt citat av Francis Bacon.66 Foucault hävdade istället att ”Makt är kunskap” då 

människor med social och politisk makt alltid är de som bestämmer vad som är att 

betrakta som kunskap. Foucault skildrar i boken Vansinnets historia under den klassiska 

epoken (1983) hur människan under olika epoker bedömt mental sjukdom, 

sinnesförvirring och dårskap för att skilja ut vissa grupper ur den övriga normativa 

gemenskapen. När spetälskan härjade i Europa under 1200-taket sågs sjukdomen som 

ett straff från Gud och smittade människor hölls separerade i speciella kolonier. Nästan 

samma sak hände mer än 700 år senare i AIDS-epidemin. När spetälskan försvann från 

Europa under 1500-talet övertogs den samhällsroll som de spetälska hade haft av 

sinnesförvirrade, så kallade vansinniga och kriminella. Under den klassiska epoken 

inleds vad Foucault kallar de stora inspärrningarna.67 Människor som på något vis 

ansågs avvika från det normativa samhället började att låsas in på institutioner. 

Institutionerna fungerade som administrativ enhet och förvaring av de människor som 

inte ansågs passa in i övriga samhället.68 Institutionerna fick till uppgift att upprätthålla 

ett idealistiskt samhälle med perfekta medborgare.69 Tesen i Foucaults arbete är att 

samhället formar individer och vetenskapen skapar sanningar. Akademiker och experter 

har förlett vår känsla för hur historien skall läsas och skrivas. Genom att utesluta 

specifika grupper ur den normala gemenskapen skiljs dessa ut som annorlunda och i 

behov av korrektion. Föreställningar om vad som anses normalt och onormalt bär vi 

med oss än idag, men rollen som spetälsk eller dåre har axlats av nya grupper. 

Samhällets institutioner var upprättade att korrigera och hålla de avvikande invånarna 

på distans från det övriga samhället. Föreställningarna om vad som anses vara normalt 

och onormalt präglar våra normer än idag. Makt utövas med hjälp av språket, 

beteckningar skapar normer vilkas värderingar och bibetydelser vi fyller orden med. 

Normerna begränsar individen till att handla innanför hens vedertagna roll, vilket gör att 

individen automatiskt fogar sig efter samhällets förväntningar.  

 

Disciplinär makt  

Foucault utvecklade sina teorier om disciplinär makt i Övervakning och straff (2009) 

där straffutvecklingen från 1600-talet fram till dagens moderna fängelser undersöks. 

                                                 
65 Ne.se (sökord: Michel Foucault) 
66 http://fof.se/tidning/2004/4/makt-och-kunskap (2017-05-18) 
67 Foucault 1983:67   
68 Foucault 1983:68  
69 Foucault 1983:90  
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Straffet var under 1600-talet ett skådespel där allmänheten bjöds in att medverka. 

Brottslingar som visade ånger bemöttes ofta av medlidande, och de som genomlevde 

tortyr med stolthet visade att ingen makt kunde sätta sig över dem.70 Under 1700-talet 

sker dock ett skifte i rättsväsendet. Den offentliga bestraffningen hade skapat utrymme 

för protest. Efter påtryckningar från allmänheten kom offentlig bestraffning att 

förbjudas och förskjutas bakom lyckta dörrar och fängelset blev ett generaliserande 

straff för alla brottslingar. Genom korrektion, skolning och hård träning skulle de 

straffade underkasta sig samhället. Brottslingen blev samhällets ägodel, ett uppvisande 

av samhällets moral. Genom oavbruten bevakning och underkastelse av fängelsets 

disciplin görs en förändring av hela fången.71 Bestraffningen var ett sätt att ta personen 

och kroppen i pant, makten blev en ekonomisk underkastelse som gjorde kroppen till 

produktionskraft.72 Disciplin alstrar undergivna kroppar som samhället på olika sätt kan 

dra nytta av.73 Bestraffning blev en institution och vetenskap där makten fick autokrat 

roll.74 Det hot brottslingen utgör mot övriga samhället när hen väjer att inte smälta in 

blir på så sätt av intresse för vetenskaplig objektifiering: fången granskas och utreds av 

olika intressenter till dessas gagn. Institutionerna kom att spridas till andra delar av 

samhället vilka gjorde disciplinorganisationen fullkomlig. Inte bara fångar utan också 

elever och sjuka förvarades i byggnader där de drillades i disciplin som genomsyrar hela 

den underkastades liv.  

 

Panoptikon  

Foucault utvecklade den brittiska filosofens Jeremy Benthams idé om 

panoptikonfängelsets funktion som ”osynligt allseende”. Panoptikonfängelset består av 

en rund byggnad, indelad i celler. I mitten av byggnaden står ett torn där en vakt kan 

observera fångarna utan att fångarna kan avgöra om de blir observerade eller inte. 

Teorin bakom panoptikonfängelset är att fångarna antar att de blir observerade, därför 

agerar de utifrån detta, vilket i sin tur gör att det behövs få eller inga vakter. Genom 

panoptikonprincipen blir makten fullkomlig och behöver inte utövas, fångarna i 

panoptikonfängelset uppbär själva maktsituationen.75 Det är oviktigt att veta vem som 

utövar makten vilket gör den avindividualiserad och automatisk. Makten sköter sig själv 

                                                 
70 Foucault 2009:70 
71 Foucault 2009:126 
72 Foucault 2009:120 
73 Foucault 2009:140 
74 Foucault 2009:63 
75 Foucault 2009:202 
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och effektiviteten är total.76 Foucault menar att tillämpningarna av panoptikonet är 

mångahanda: 

 

Varje gång man har att göra med en mångfald individer som man måste 

påtvinga en uppgift eller ett beteende kan det panoptiska schemat 

användas.77 

 

 

Ett mer allmänt exempel på panoptikonets funktionalitet är övervakningskameran, 

vilken skall verka avskräckande. Om kameran verkligen finns där är mindre viktigt, 

graffitimålaren är troligtvis mindre benägen att måla oavsett. Dess närvaro påverkar oss. 

Övervakning i olika former har till uppgift att se till att samhällets regler efterföljs men 

får enligt Foucault negativa konsekvenser för individen. Övervakning skapar 

enhetlighet och disciplin, vilket leder till att individer i rädsla för att bli utpekade eller 

straffade fogar sig efter varandra. Foucault kallar denna effekt för Dynamic 

Normalization. Dynamic Normalization kan betraktas som något fundamentalt 

odemokratiskt då det på sikt utrotar den fria viljan och självständigt tänkande, vilket i 

sin tur skapar ett robotsamhälle. Genom övervakning vingklipps individen och 

instinkten att tänka självständigt eller bete sig spontant marginaliseras.78   

 

Disciplineringen av sexualiteten  

Den disciplinära makten och skapandet av normer tog sig in i individens mest privata 

rum. Den kvinnliga sexualiteten och könet har kopplats ihop med synd och blivit något 

vi försöker gömma undan. Vi har kommit att bli skyldiga gentemot vårt kön.79 Istället 

för att anta att samhället har blivit mer öppet och frispråkigt menar Foucault att 

vetenskapen har institutionaliserat sexualiteten. Den fokus som i tidigare kulturer 

riktades mot lust och njutning kom vetenskapen att beröva. Folket ses som samhällets 

resurs och könslivet börjar att regleras på olika sätt i samhällskroppen och blir ett 

offentligt problem.80 Läkarvetenskapen och psykiatrin börjar tala om 

mentalsjukdomarnas rot i könet och lusten blev ett svek mot avlandet. Könet och 

sexualiteten omges med en ständigt närvarande fara, vilken skapar behov av att tala om 

det, undersöka det och upprätta en moral omkring könslivet. Samhället, har enligt 

                                                 
76 Foucault 2009:203  
77 Foucault 2009:206 
78 https://library.macat.com/books/discipline-and-punish-analysis Videolänk (2017-06-11) 
79 Foucault 1980:16 

80 Foucault 1980:35 
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Foucault skapat en sexualmoral som bara ryms inom tvåsamhetens heterosexuella 

ramar. Denna sexualitet lämnas ifred medan de kriminellas, dårarna och de 

homosexuellas sexualitet lämnas till undersökning.81 Avvikelser i sexualiteten 

kopplades samman med mentalsjukdom och det uppstod en klar skiljelinje om vad som 

ansågs naturligt och onaturligt.82 Genom läkarvetenskapen, lärar- och 

samhällsvetenskapen blev könet en angelägenhet för hela samhällsapparaten, i ständigt 

behov av kontroll och beskydd. Det uppstår en rad diagnoser för sexuellt avvikande som 

människor tvingas söka läkarvård för. Foucault skriver:  

 

 

Denna nya jakt på de perifera sexual-företeelserna medför en införlivning 

av perversiteterna och en ny specificering av individerna. Den 

homosexuelle hade i slutet av 1800-talet blivit en personlighet med ett 

förflutet, en barndom en historia, han blev en karaktär och en livsform. 

Hans sexualitet genomsyrade hela hans person.83  

 

 

Genom att ringa in det normala utmärktes det onormala. Foucault menar att kvinnan 

sätts i en slags organisk förbindelse med samhälls- och familjekroppen då hon generera 

fruktsamhet och moderskap. Moderns motbild, den nervösa kvinnan ses som det 

onaturliga.84 Äktenskapet är rummet för barnalstring och inställningen till njutning blir 

misstänksam.85 Samhället förskjuter problemet om sexualitet till kvinnan och hennes 

kropp och jungfrudom blir ämne för etik och moral.86 Kvinnans sexualitet 

problematiserades och blev tätt sammankopplad med läkarvetenskapens utredningar. 

Genom vad Foucault kallar Medical Gaze avpersonifierades individen under medicinens 

lupp: 

 

Att ordna, namnge, bedöma, utdöma. Individen skulle kartläggas, 

omslutas, inneslutas i en synlig rationell ordning.87 

 

 

Genom läkarens Medical Gaze, utsätts individen för vetenskaplig objektifiering. Könet 

blev till ett objekt, en angelägenhet för medicinsk kontroll. Foucault skriver att det 

kvinnliga könet kom att definieras på tre sätt: att det antingen är mannens egendom och 

                                                 
81 Foucault 1980:52 
82 Foucault 1980:51 
83 Foucault 1980:57f 
84 Foucault 1980:132 
85 Foucault 2016:171 
86 Foucault 2013:227 
87 Johannisson 2013:26 
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saknas hos kvinnan, att det tillhör mannen och kvinnan gemensamt eller att det endast 

tillhör fortplantningen.88 Objektifieringen av kvinnan formar och övervakar henne. 

Hennes uppförande innan äktenskapet blir ett moraliskt och socialt problem för både 

henne och hennes familj.89 Oskulden blir ett objekt som är i ständig fara för andras 

sexuella lust. Den kvinnliga oskulden kom att betraktas som en högre form av existens, 

en förberedelsefas som uppnår sitt fullständiga värde i samlaget mellan man och 

kvinna.90   

 

 

1.8 Arbetsgång och metodologi  
Min ursprungliga uppsatsidé var att göra intervjuer med gymnasieelever för att 

undersöka elevernas föreställningar om kvinnlig oskuld och mödomshinnan. Genom 

min handledare kontaktade jag rektorn på en högstadieskola i Stockholm. Hon var 

positiv till studien och genom henne skickades samtycksblanketter ut för att få 

vårdnadshavarnas underskrifter. Dock var det bara två samtyckesblanketter som kom 

tillbaka påskrivna. Genom telefon och via mail kontaktade vi några gymnasieskolor 

men utan positiv respons. Anledningarna till att de inte ville medverka varierade från att 

det inte fanns utrymme under lektionstid eller ämnets karaktär och sensitivitet. Jag 

övergav idén med skolklasserna då jag insåg att projektet skulle ta längre tid att planera 

och organisera än jag tidigare hade räknat med. Under planerandets gång hade jag 

ventilerat mina tankar med både vänner och familj och tyckte märka en skillnad på hur 

äldre personer pratade om mödomshinnan gentemot yngre. Jag började fundera över om 

det i en yngre generation kunde ha skett det som Foucault kallar för diskursbrott. Det 

vill säga att ett ämne som tidigare varit mer eller mindre tabubelagt nu går att prata om 

och diskutera. I dessa tankar började ett nytt projekt att utformas, med fokus på 

kvinnors personliga upplevelser och tankar kring kvinnlig oskuld och mödomshinnan. 

Mitt huvudsakliga intresse låg i att se vilka eventuella förändringar i synen på 

mödomshinnan och kvinnlig oskuld som skett över generationer samt belysa kvinnornas 

egna upplevelser och försöka förklara dessa genom de valda teorierna. Ämnets 

sensitivitet var en faktor även här och det var till en början svårt att hitta informanter. 

Nu i efterhand tänker jag att det även kan bero på hur jag inledningsvis presenterade 

projektet. De är möjligt att de tillfrågade uppfattade att studien skulle fokusera på 

                                                 
88 Foucault 1980:192 
89 Foucault 2013:187 
90 Foucault 2016:214 
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informanternas sexuella erfarenheter. Eventuellt tackade flera nej för att de trodde att 

frågorna skulle vara av ännu mer privat karaktär. Jag valde tillslut att tillämpa ett så 

kallat snöbollsurval, något som förklaras mer ingående under rubriken Urval.  

 

Kvalitativ metod  

Analysenheten i det här arbetet består huvudsakligen av tolv kvalitativa intervjuer. Jag 

avser också att koppla ihop uppsatsens tidigare avsnitt, 1.5.1 Historisk inramning och 

1.6 Tidigare forskning i analysdelen med resultaten från intervjuerna. Kvalitativ 

forskning skiljer sig från kvantitativ på det sätt att fokus ligger på ord istället för på 

siffror.91 Kvalitativ forskning är också förenlig med feminismen på ett helt annat plan 

än kvantitativ forskning då individen och hens egna berättelser oftast står i centrum.92 

Alan Bryman (2011) menar att den kvantitativa forskningen tenderar att objektifiera 

kvinnor än mer då de medverkande i en studie göms bakom siffror och statistik.93 Jag 

har i det här arbetet strävat efter att sätta informanternas egna berättelser i fokus. 

Kvalitativa intervjuer möjliggör också ett givande och tagande, mellan forskare och 

informant, under fältarbetets gång, vilket minskar exploateringen av de medverkande.94  

     Genom att lyssna på informanterna och sätta deras berättelser i centrum tycker jag att 

jag kunnat minska asymmetrin mellan forskare – informant. Genom intervjuer är det 

möjligt att samla in rik och detaljerad data, vilka kan vara extra användbara i kvalitativa 

studier. Anna Davidsson Bremborg (2014) skriver att kvalitativa intervjuer inriktar sig 

på individens egna upplevelser och tolkningar och lämpar sig väl för att förstå och tolka 

människors tro, tankar och föreställningar.95 Intervjuerna har varit semistrukturerade, 

det vill säga att intervjufrågorna varit mer allmänt formulerade än vid strukturerade 

intervjuer. Intervjufrågornas ordning har även varierat och ibland har följdfrågor 

ställts.96 Samtliga intervjufrågor presenteras under rubriken 1.8.4 Intervjuernas 

tillvägagångssätt och reflektioner kring intervjuerna.  
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Hermeneutisk tolkningsmetod 

I tolkandet av textkällorna och det transkriberade materialet har jag antagit en 

hermeneutisk tolkningsmetod och förhållningsätt. Friedrich Schleiermacher menade att 

hermeneutiken kunde betraktas som samverkan mellan förståelse för ord, meningar, 

textstycken och materialet i sin helhet.97  Genom hermeneutiken kan den mänskliga 

existensen tolkas genom språket.  Hermeneutiken är en öppen förståelsemodell där 

forskaren intar en öppen, subjektiv roll.98 Vidare menar hermeneutiker att det genom 

språket går att skapa sig kunskap om det fundamentalt mänskliga. Genom att tolka hur 

människan kommer till uttryck i det skrivna språket kan människans livssituation 

förstås. Forskarens roll är att anta ett holistiskt förhållningssätt och se 

forskningsproblemet utifrån dess helhet.99 Min användning av hermeneutiken har varit 

speciellt framträdande i läsning och tolkning av transkriberat material. Jag har först läst 

och tolkat de transkriberade texterna i sin helhet för att sedan bryta ner den i mindre 

delar för att skaffa mig förståelse för dessa. Genom att pendla mellan ett holistiskt 

synsätt och plocka isär materialet har jag kunnat sätta delarna i relation till varandra. 

Varje läsning har givit mig en djupare och ny förståelse för texten. Genom att sätta mig 

in i problemet och försöka anta mina informanters synvinkel, har även maktförhållandet 

mellan forskare och informant planats ut. Genom ny förståelse och nya tolkningar 

uppstår den så kallade hermeneutiska cirkeln. En text kan läsas på flera olika sätt och 

varje gång uppkommer ny information för läsaren.  

 

Abduktiv ingång  

Jag har antagit ett abduktivt förhållningsätt för att relatera teori och empiri. Ett abduktivt 

förhållningsätt kännetecknas av en kombination av induktion och deduktion. Med 

induktion som arbetssätt kan forskaren studera forskningsobjektet utan att först ha 

grundat undersökningen i en teori. Forskaren skall i empirin upptäcka något som kan 

utformas i en teori.100 Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas istället av att 

undersökningens utgångspunkt ligger i en redan befintlig teori. På så sätt kan teorin dra 

slutsatser om enskilda fall.101 Kombinationen av dessa arbetssätt kallar abduktion och 

förklaras i Runa Patel och Bo Davidssons bok Forskningsmetodikens grunder (2011) på 

följande sätt:  

                                                 
97 Gilhus 2014:281 
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Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt 

mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till en teoretisk 

djupstruktur. Detta första steg kännetecknas av att vara induktivt. I nästa 

steg prövas denna hypotes eller teori på nya fall. I detta andra steg 

arbetar forskaren deduktivt. Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan 

då utvecklas för att bli mera generell. Detta abduktiva arbetssätt har den 

fördelen att det inte låser in forskaren i så hög grad vilket kan bli fallet 

om man arbetar strikt deduktivt eller strikt induktivt.102 

 

 

Mitt arbetssätt kan bedömas abduktivt då jag utifrån fallet skapade mig ett preliminärt 

teoretiskt ramverk som sedan utvecklades i ett samspel mellan empiri och teori. 

Riskerna med ett abduktivt förhållningssätt är att forskaren väljer sitt studieobjekt 

utifrån tidigare erfarenheter och formulerar en teori som gör att alternativa tolkningar 

utesluts. När jag utformade studien var mitt kriterium att samtliga informanter var 

kvinnor och uppväxta i samma geografiska område, Bohuslän. På så vis avgränsades 

också undersökningen. Jag hade inte någon tidigare uppfattning om informanternas 

eventuella erfarenheter och åsikter, inte heller hur resultaten skulle skilja sig mellan 

generationsgränserna. På så vis kunde jag hålla en öppen attityd inför informanternas 

berättelser. Då studien handlar om kvinnors berättelser tror jag att det spelade stor roll i 

kommunikationen med informanterna att jag själv är kvinna.  

 

1.8.1 Analysens tillvägagångssätt 

Materialet har transkriberats och granskats genom tematisk analys. Genom att läsa det 

utskrivna materialet flera gånger har det blivit möjligt att identifiera mönster och 

strukturer som sedan har organiserats i huvudsakliga teman.103 Redan under intervjuerna 

framkom mönster som var svåra att bortse ifrån. Dessa blev allt mer tydliga under 

transkriberingsprocessen och under genomläsningar av utskrivet material. I den första 

bearbetningen valde jag att färgkoda de utskrivna transkriptionerna med penna. Därefter 

gjorde jag ännu en färgkodning, denna gång i ett Word-dokument. Successivt växte tre 

huvudkategorier fram:  

Skillnaden mellan könen, Mödomshinnan och disciplin, Diskursbrottets skede. Ur dessa 

tre huvudrubriker växte fem tematiska rubriker fram. Dessa temakategorier har 

analyserats genom teorierna och sammanställts under rubrikerna: 2.2 Släktskapssystem 

                                                 
102 Patel & Davidsson 2011:24 
103 Bryman 2011:528 
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och reciprocitet, 2.3 Ett verktyg för enhetlighet och disciplin, 2.4 Ett klassperspektiv 2.5 

Makt är kunskap samt 2.6 Diskursbrott. Det är under dessa rubriker som uppsatsens 

frågeställningar besvaras.   

 

1.8.2 Det exemplifierande fallet   

Studien är en kvalitativ intervjustudie där 12 kvinnor i åldrarna 17-88 år medverkar. 

Alla är etniskt svenska och uppväxta i mindre städer i Bohuslän. Informanterna är födda 

-29, -39, -45, -48, -65, (två personer), -68, -73, -89 (tre personer) och -97.  

     Studien kan betecknas fallstudie då den inhämtat material empiriskt och undersöker 

ett fenomen i dess verkliga kontext.104 Initialt har jag formulerat ett forskningsproblem 

och därefter valt ut en grupp informanter som analysenhet. Fallstudier är speciellt 

lämpliga i undersökningen av sociala processer i specifik miljö, i detta fall mindre 

samhällen i Bohuslän.105  

     De som utgör fallets huvudsakliga analysenhet är informanternas personliga 

berättelser och erfarenheter om normer kring kvinnlig oskuld och föreställningar om 

mödomshinnan. Dessa berättelser har jag tagit del av genom semistrukturerade 

intervjuer. Min avsikt är inte att göra några generaliserande anspråk, istället vill jag 

belysa just detta specifika fall.   

 

1.8.2.1 Urval av informanter   

Då studiens ämne av många uppfattas som känsligt, tabubelagt eller privat var det först 

svårt att få tag på informanter. Jag använde mig därför av så kallat snöbollsurval.106 

Initialt tog jag kontakt med ett mindre antal människor som jag antog skulle vara 

lämpliga att medverka i undersökningen. Jag ansåg dem som lämpliga då de befann sig 

inom ramen för studiens kriterium, kvinna och uppväxt i Bohuslän. Därefter använde 

jag dessa för att få kontakt med ytterligare informanter. På så sätt lyckades jag finna 12 

kvinnor som ville medverka i studien. 

     Min relation till kvinnorna varierar från att vara barndomsvänner, vänner till familjen 

eller vänners vänner. Vissa av informanterna är släkt med varandra i tre rakt 

nedstigande generationer, andra är mor och dotter, vänner med varandra eller med mig. 

                                                 
104 Backman 1998:49 
105 Bryman 2011:74 
106 Bryman 2011:196 
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Jag tror att faktorn att jag inte var helt främmande inför kvinnorna ökade deras 

förtroende för mig och bidrog till ett mer öppet och innehållsrikt samtal. Det gjorde 

också relationen forskare – informant mindre asymmetrisk. Det som kan vara en 

nackdel med att använda sig av bekanta informanter är att samtalen kan bli alltför intima 

då interna situationer kan uppstå, vilka kan vara svårtolkade i ett utifrånperspektiv. I 

mitt fall hände det att gemensamma minnen ledde mig och informanten på sidospår. Jag 

anser att den huvudsakliga effekten av detta var en längre intervju. En annan nackdel 

kan vara att informanten eventuellt finner det svårare att tala om privata upplevelser då 

det finns en relation till intervjuaren.   

 

1.8.3 Anonymisering och etiska överväganden  

I alla studier som inkluderar människor har forskaren krav på sig att garantera de 

medverkande konfidentialitet.107 Inom religionsforskningen finns det idag ingen speciell 

yrkeskodex men tre grundläggande etiska principer som bör tas hänsyn till är en ärlig 

och objektiv kommunikation mellan observatör, subjekt och publik, ansvarsfull 

värdering av information samt att respektera integritet och värdighet hos subjekten.108 

Samtliga som medverkat i studien har blivit informerade om studiens syfte och deras 

rätt att när som helst under studien avbryta sin medverkan.109 Informanterna är över 15 

år och har samtyckt till att medverka.110 Jag har ändå bett den 17-åriga informantens 

vårdnadshavare att signera en samtyckesblankett som informerar om studiens innehåll 

på grund av att ämnet av vissa uppfattas som känsligt. All information som skulle kunna 

röja mina informanters identiteter är anonymiserad. Personnamn och specifika städer är 

censurerade, så även i transkriberingarna. Informanterna har tilldelats slumpmässigt 

valda namn som följer med årtalet de är födda. Ljudupptagningarna och 

transkriberingarna har under studieperioden förvarats på privat diktafon och dator.111  

     I transkriptionerna har jag eftersträvat att återge intervjuerna så noggrant som 

möjligt, skratt, tystnad eller tvekan är utmärkta inom parantes. Harklingar eller 

upprepningar av ord har vissa gånger uteslutits då de inte är relevanta för studien. 

Samtliga transkriberingar finns tillgängliga för granskning.  

 

                                                 
107 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (sida 12) 
108 Bird & Lamoureux Scholes 2014:84 
109 Bryman 2011:131 
110 http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml (§18) 
111 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (sida 14) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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1.8.4 Intervjuernas tillvägagångssätt och reflektioner kring intervjuerna 

Jag kontaktade inledningsvis tio av de tolv informanterna över telefon för att presentera 

studien och fråga om de ville medverka. De övriga två kontaktades direkt av 

medverkande informanter som de kände. Två intervjuer skedde över Skype och telefon, 

tre intervjuer tog plats på en informants arbetsplats och de övriga sju intervjuerna i 

informantens hem. Vid samtliga tillfällen har informanterna fått bestämma tid och plats 

för intervjun, detta för att från min sida skapa en tryggare och mer bekväm miljö för de 

medverkande. Samtliga intervjuer skedde i enrum, spelades in med diktafon och 

transkriberades efteråt av mig. Transkriberingarna skedde oftast samma dag som 

intervjutillfället. Intervjuerna har varat mellan 10 och 40 minuter. Vissa har svarat kort 

och koncist på frågorna medan andra har givit längre och mer målande svar. Följande 

sju frågor har ställts till samtliga informanter enligt semistrukturerad modell:  

 

1. Minns du vilka normer som fanns kring begreppet oskuld när du var ungdom?  

 

2. Upplevde du att det fanns känslor som skam eller skuld sammankopplat med 

normerna? 

 

3. Var normen den samma för tjejer som för killar?  

 

4. Visste du att mödomshinnan var en myt? (berätta om myten) 

 

5. Vad tänker du om det? 

 

6. Vad tänker du på när du hör ordet mödomshinna? 

 

7. Hur har du förvärvat den kunskapen?  

 

Fråga 4 har formulerats på detta vis för att de som hade en felaktig uppfattning om 

mödomshinnan eventuellt skulle kunna känna sig tillrättavisade eller ”lurade” av mig 

om jag istället formulerat frågan som att mödomshinnan fanns. Vid vissa tillfällen har 

följdfrågor ställts då det varit relevant och ibland har jag bett informanterna att utveckla 

sina svar. Några informanter har uttryckt att de varit nervösa innan intervjutillfället. När 

jag har frågat vad de varit nervösa inför har det varierat från nervositet över frågornas 

intima karaktär till en uttryckt oro över att inte kunna svara på mina frågor tillräckligt 

bra och på så sätt inte kunna vara till nytta i studien. Innan intervjuerna ägt rum har även 
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några varit oroliga över att inte minnas tillräckligt väl. När intervjun väl är igång så 

verkar denna oro ha försvunnit och samtliga samtal har flutit på utan problem. Ibland 

har samtalen halkat in på sidospår, jag har då valt att följa med i sidospåret en stund för 

att sedan återgå till ämnet. 

      Den första intervjun gjorde jag med Linn89 över Skype då vi inte hade möjlighet att 

mötas upp. Vi känner varandra väl och jag upplevde samtalet som avslappnat och öppet. 

Nina68 och jag träffades på hennes arbetsplats där jag även träffade Jenny97. Intervjun 

med Nina68 ser jag som extra givande då hon tog sig god tid att berätta och fyllde på 

med egna tankar och reflektioner. Jag uppfattade att Nina68 var genuint intresserad av 

ämnet. Jenny97 som är den yngsta medverkande, var öppen till frågorna och avslappnat 

inställd. Hon svarade koncist och verkade inte ha problem med det privata ämnet, även 

om vi inte känner varandra sedan innan.   

     Rosa39 och jag träffades i hennes hem över fika. Jag var lite nervös innan vårt möte, 

både inför åldersskillnaden oss mellan och för att vi inte setts på länge. Nervositeten 

lade sig snabbt när vi satt oss ner i hennes vardagsrum. Jag uppfattade att Rosa39 tyckte 

om att dela med sig av sina minnen och uppmuntrade mina studier.  

     Ebba45 verkade ganska nervös innan intervjun, kanske för att vi inte känner varandra 

så väl samt ämnets sensitivitet. Hon delade med sig av personliga minnen som jag på 

olika sätt uppfattade som emotionella för henne.  

Jag träffade Ann65 i hennes hem. Inledningsvis uppfattade jag situationen som lite 

nervös från bådas håll. Vårt samtal blev dock ett av de längre. Ann65 var den som 

uttryckte starkast att hennes medverkan kanske inte skulle bli användbar på grund av 

hennes bristande minne. Min uppfattning var dock att vi hade ett mycket innehållsrikt 

samtal. Ann65 övervägde noggrant hur hon skulle svara på mina frågor för att ge mig så 

utförliga svar som möjligt.  

     Intervjun med Astrid65 hölls i hennes hem. Vi hade inte sett varandra på länge och 

därför blev det inledande samtalet av ganska intern karaktär. Under själva intervjun 

hade Astrid65 svårt att minnas eller uttrycka svar på vissa av frågorna, hon 

kompletterade istället dessa svar i slutet av intervjun. Jag tolkar det som att Astrid65 

ville ge mig så korrekta svar som möjligt genom att inte förhasta sig.  

     Åsa48 är akademiker och väl medveten om min roll som forskare. Vårt samtal blev 

ett av de längre. Hon delade med sig av minnen från hennes ungdomstid och samtalet 

var öppet och avslappnat. Meli29 är den äldsta medverkande i studien. Jag förstod att 

Meli29 var besvärad över samtalets privata karaktär men hon svarade ändå på alla 
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frågor. Stina73 och jag hade ett långt samtal hemma hos henne. Jag upplevde att 

Stina73 kände sig bekväm med mina frågor och hade inga problem att minnas eller 

uttrycka sig. Vårt samtal präglades av öppenhet och hon var rakt på sak. Jag fick 

känslan av att Stina73 tyckte om att prata med mig och kom ofta in på sidospår eller 

gjorde utsvävningar. Tack vare hennes öppenhet och pratsamhet ser jag vår intervju som 

en av de mer innehållsrika.  

     Jag och Sara89 känner varandra mycket väl. Jag hade därför övervägt extra noga om 

att be om hennes medverkan med rädsla över att intervjun skulle bli alltför intern. Vårt 

samtal skedde på ett bullrigt ställe vilket gjorde att vi båda påskyndade intervjun som 

blev en av de kortare. Sista intervjun gjorde jag med Klara89 över högtalartelefon då vi 

inte hade tillfälle att träffas. Även vi känner varandra väl. Samtalet var innehållsrikt 

men tenderade också att övergå i privat karaktär när gemensamma minnen dök upp. 

Sammanfattningsvis tycker jag att samtliga intervjuer har gått bra. Informanterna har 

varit villiga att svara på mina frågor och positivt inställda till intervjuerna och mitt 

arbete. 

     Jag kommer härnäst att redogöra för generella mönster och de mer övergripande 

teman som jag funnit i det transkriberade materialet från intervjuerna.  

 

1.8.5 Generella mönster i intervjuerna  

Det har varit möjligt att utläsa återkommande mönster präglade av kvinnornas 

ålderskategorier. Dessa mönster i generationsskiftningarna, vilken syn som präglade 

kvinnlig oskuld och hur föreställningarna om mödomshinnan förändrats skall jag 

redogöra för härnäst. 

     Det som präglar intervjuerna med de äldre generationerna, Meli29, Rosa39 och 

Ebba45 är främst rädslan över att bli gravid. En oönskad graviditet betydde att du var 

tvungen att gifta dig och i många fall avsluta studierna i förtid. Även Åsa48 minns hur 

hennes mammas väninna frågat om grannens dotter gifte sig frivilligt eller för att hon 

var gravid: 

 

Åsa48 Om man skulle bli med barn, då var det ju skuld eller skam rättare 

sagt, som vi nyss pratade om det här med ” hon är väl inte tvungen?” 

 

 

Meli29 som är den äldsta i studien förtydligar att fokus inte var att vara oskuld på 

bröllopsnatten, att vara förälskad eller gå ut med pojkar var inget märkvärdigt. Det var 
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rädslan över att bli med barn. Hon berättar vidare att en pojke från hennes hemstad tog 

livet av sig efter att ha blivit mobbad för att varit född utomäktenskapligt.  

     Både Meli29, Rosa39 och Ebba45 växte upp i en tid då abort var olagligt och 

preventivmedel otillgängligt. Sexualupplysning var knapp och inget som diskuterades i 

hemmen. Flickorna skulle ”hålla på sig”, vara "ordentliga" och vänta på ”den rätte”. Två 

av de tre äldsta hade sedan tidigare läst i tidningar om myten om mödomshinnan, men 

hos alla tre fanns trots det misstänksamhet och motvillighet mot att det verkligen skulle 

stämma att den inte finns. Under intervjuerna med de tre äldsta repeteras ”försiktighet” 

”rädsla”, ”skam” och ”oönskad graviditet”. Jag förstår, både genom deras berättelser 

och kroppsspråk att kvinnlig sexualitet är ett svårdiskuterat ämne som fortfarande är 

känsligt och fyllt med tabu.  

     Åsa48 minns när hon gick i gymnasiet 1964 och p-pillret lanserades i Sverige. Ingen 

i medelålderskategorin, 40-50åringarna nämnde rädslan över att bli gravid men det var 

fortfarande viktigt att vara ”ordentlig” för att undvika rykten. Ett rykte kunde leda till 

utfrysning eller att andra ”såg ner” på en. Att vara helt sexuellt oerfaren beskriver 

många visserligen som töntigt och ”oskuld” kunde ibland användas som skällsord. Dock 

var det en hårfin linje från töntig, till att betraktas som lösaktig. Under deras uppväxt 

ingick allt färre par äktenskap och att föda barn utanför äktenskapet började således att 

normaliseras. Myten om mödomshinnan levde ändå kvar och många kvinnor från 

medelålderskategorin berättar att tjejer som höll på med ridning eller andra sporter 

sällan förmodades ha en intakt mödomshinna. En vanlig uppfattning inom 

medelålderskategorin var även att vissa mensskydd inte gick att använda av oskulder, 

eller att mödomshinnan behövdes göras hål på innan användning. Alla kvinnorna i 

medelålderskategorin hade föreställt sig att en sprucken mödomshinna skulle innebära 

smärta och blod.  

     I ålderskategorin 20-30 år levde föreställningarna om mödomshinnan också kvar, 

dock hade samtliga informanter på senare år, genom olika media fått information om att 

mödomshinnan är en myt. Dessa kvinnor beskriver unisont deras föreställning om 

mödomshinnan, innan upplysning av media, som ett skinnlock eller en geléhinna som 

utgör en skiljevägg i slidan. Denna generation av kvinnor berättar att ”bli av med 

oskulden” var lite som en tävling i kompisgängen och det förekom att tjejer ljög om 

sexuella erfarenheter. Att ha en pojkvän eller att vara sexuellt aktiv var tecken på 

mognad och popularitet. Dock var det även i denna generation risk för tjejerna att få 
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dåligt rykte kallas skällsord. Två av tre informanter i ålderskategorin 20-30 berättar att 

de någon gång varit oroliga för ryktesspridning.  

     Yngsta medverkande i studien är Jenny97. Hon berättar att det anses ”fint” att som 

tjej vara oskuld. Om en tjej har sex med ”fel person” eller är väldigt ung anses det 

skamligt. Detta är inte applicerbart på killarna enligt henne. När Jenny97 var i yngre 

tonåren berättade hennes mamma för henne om mödomshinnan. Bara några år senare, 

när Jenny97 börjar högstadiet arrangerar skolan en föreläsning med representanter från 

ungdomsmottagningen där de får lära sig att mödomshinnan är en myt. För Jenny97, 

och kanske också flera av hennes klasskamrater är mödomshinnan någonting 

gammalmodigt som de trodde på förr. 

     Ingen av kvinnorna i studien har ansett att begreppet ”oskuld” har samma innebörd 

för killar som för tjejer. Alla kvinnor som jag intervjuat har någon gång under sin 

uppväxt trott att mödomshinnan varit en heltäckande hinna i slidan. Flera av dem har på 

senare år, genom olika media eller upplysning i skolan fått insikt i att mödomshinnan 

inte är någon hinna. Min tolkning av informanternas uttalanden tyder på att 

föreställningen om mödomshinnan än idag är levande men på väg att dö ut i den 

undersökta kontexten. Dock har begreppet oskuld ännu olika betydelse för kvinnor och 

män. Jag vill påminna om att undersökningen är avgränsad till att inkludera kvinnor 

som är födda och uppväxta i ett specifikt geografiskt område, därav skall resultaten inte 

ses som generella.   

 

 

2. Analyskapitel  
Härnäst följer min analys. I uppsatsens analyskapitel diskuteras materialet genom 

selektivt valda delar av teoriernas/ teoretikernas centrala begrepp.  Det är också i detta 

avsnitt jag avser att svara på uppsatsens frågeställningar. Inledningsvis vill jag göra en 

kort beskrivning av analysens disposition 

 

 
2.1 Inledning 
Rubrikerna som följer är: 2.2 Släktskapssystem och reciprocitet, 2.3 Ett verktyg för 

enhetlighet och disciplin, 2.4 Ett klassperspektiv, 2.5 Makt är kunskap, 2.6 Diskursbrott 

samt 2.7 Sammanfattning av analysen. Under första avsnittet diskuteras valda delar av 

materialet, främst genom Lévi-Strauss teorier om släktskapssystem för att försöka spåra 

idén om mödomshinnan.    
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     Därefter appliceras poststrukturalistiska teorier och Foucaults teorier om 

panoptikonschemat. Sambandet mellan makt och disciplin sätts i relation till materialet 

och undersöker hur uppfattningar om mödomshinnan påverkar beteendet. Därefter 

tolkas delar av materialet ur ett klassperspektiv och Foucaults teorier om hur normer 

berör olika samhällsklasser på olika vis appliceras.    

     Vidare analyseras mödomshinnans fäste i kulturen och hur auktoriteter och 

språkanvändningar skapar sanningar. Mina informanters uppfattningar av 

mödomshinnan som fysiologisk kroppsdel tolkas genom postmodernistiskt 

förhållningsätt och Foucaults teorier om makt och vetenskaplig objektifiering 

appliceras. Därpå beskrivs den förskjutning av bilden av mödomshinnan över 

generationsgränserna som jag kunnat tolka utifrån mina informanters berättelser. Under 

kapitlets sista rubrik sammanfattas analysen och uppsatsens frågeställningar besvaras 

mer koncist.   

 

 
2.2 Släktskapssystem och reciprocitet  
De flesta av mina informanter har berättat om den allmänt kända föreställningen, att 

kvinnlig oskuld är något som bör skyddas och som signalerar status, medan män 

uppmuntras att utforska sin sexualitet, det vill säga vad som kallas Double Standard.  

     Enigt Levi-Strauss släktskapsteori utgör gåvan en fundamental roll i 

samhällsstrukturen. Genom gåvan skapas sociala allianser och reciprocitet, det vill säga 

en förväntan om att en handling besvaras med en liknande handling.112 Gåvor kan därför 

betraktas som cirkulerande enheter mellan släkter och olika sociala grupperingar.113  

     Några av de vanligaste berättelserna som mina informanter delade var att en kvinna 

som har haft sex utanför ramen av äktenskapet eller parförhållandet devalveras och 

förlorar status. En faktor som uteslutande gäller för kvinnor.  

Nina68 berättar följande om sina upplevelser av skillnaden mellan manlig och kvinnlig 

sexualitet: 

 

 
Nina68 En kille som har vart med många tjejer [Tvekan] då är han lite 

mer utvald, medan en tjej som har vart med många killar är liksom 

billig. Förstår du? Det är mer fräckt för en kille om han hade varit 

tillsammans med fler tjejer, men en tjej, nej det var inte fräckt. 

 

 

                                                 
112 Ne.se (sökord: reciprocitet) 
113 Asplund 1973:19  
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Kvinnan anses i gåvoteorin att vara den mest värdefulla gåvan. Genom giftermålet 

skapas nya släktskaper och allianser, vilka öppnar upp till nya möjligheter till 

koalitioner och samarbete. En symbolisk och vanlig handling i äktenskapsceremonin, 

som lever kvar än idag är att bruden överlämnas till den blivande maken av hennes far. 

Hon utbyts mellan två män, om än så symboliskt. Astrid64 beskriver den upplevda 

skillnaden mellan manlig och kvinnlig sexualitet på ett liknande sätt som Nina68:  

 

 

Astrid64 Det var nog mer skamligt, som jag tänker att det fortfarande är 

idag. Det är mer fräckt för killar om dom skulle ha många tjejer, men om 

en tjej hade vart med för många killar då blev det fult eller skamligt… 

det är inte lika fritt som tjej 

 

 

Både Nina68 och Astrid64 berättar att de upplevde att en kille med många partners 

vinner status medan en tjej med många partners förlorar status. Astrid64 upplevde att 

hon som tjej inte har haft samma frihet som killar, dessutom berättar hon om en skam 

som tjejer som bröt mot normen riskerade att bli straffade med. I enlighet med 

gåvoteorin kan Nina68s och Astrid64s upplevelser bero på kvinnor och mäns olika 

grundförutsättningar i släktskapssystemet. Systemet i släktskapsteorin fungerar 

lämpligast om den kvinnliga sexualiteten inte själv uttrycker behov utan istället endast 

finns tillgänglig för andras – mäns, behov.114  

Jag vill ge ett annat exempel på hur Ebba45 upplevde normen kring kvinnlig kyskhet:  

 

 

 

Ebba45 Tjejerna skulle hålla på sig, sen kunde killarna vara hur pågåliga 

som helst. Tjejer var väl fostrade så att de skulle hålla på sig, att de skulle 

akta sig för killar när de går ut och låt dom inte övertala dig till någonting 

som inte sades i ord och klartext då, utan det skulle man veta, att man 

skulle inte släppa till för pojkar. Det var väldigt viktigt. Nej, jag tror inte 

att dom (killarna) hade samma krav eller att det var så med killar.  

 

 

Ebba45 berättar att tjejerna var fostrade att bete sig på ett annorlunda sätt, gentemot 

killarna. I släktskapssystemet är kvinnan parten som blir utbytt, därav också den som får 

sin vilja förtryckt. Det förutsätts därför att hon är anpassningsbar. Strukturen baseras 
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och upprätthålls genom olikheter mellan mäns och kvinnors grundförutsättningar. 

Genom att förstärka de sociala könskategorierna skapas en beroendeställning mellan de 

manliga och de kvinnliga sfärerna, för att på så sätt uppmuntra familjebildningen. 

Genom att kopiera beteendemönster som anses kvinnligt eller manligt reproduceras 

könen i kulturen. Enligt teorin skiljer sig inte människans sätt att organisera sig och 

skapa samhällen nämnvärt åt mellan så kallade enkla samhällen, som Lévi-Strauss 

studerade, och de moderna urbana samhällena.115 De samhälleliga strukturerna 

reproduceras oberoende av geografisk och etnografisk härkomst.116 Vi kan därför, i 

enlighet med släktskapsteorin säga att både Nina68s, Astrid64s och Ebba45s berättelser 

avspeglar en reproduktion av släktskapsteorins strukturer att organisera samhälle, 

sexualitet och släktskap.  

     Härnäst kommer jag att undersöka mödomshinnan och blodets betydelse vid 

samlagsdebuten i enlighet med släktskapsteorin och poststrukturalistiska idéer.   

 

Blodsutgjutelsen – En oskuldsförsäkran 

Som texten från Jakobs protoevangelium visar, har föreställningen om att det kvinnliga 

könet är täckt av en hinna funnits under lång tid. Likaså har alla mina informanter någon 

gång trott att mödomshinnan är en del av den kvinnliga kroppen. När jag bad 

informanterna att beskriva mödomshinnan rent fysiologiskt var den allmänna 

uppfattningen att det är en hinna som fungerar som skiljevägg. Följande citat är ett 

exempel från Linn89:  

 

 

Linn89 Det var en skiljevägg kan man säga, en rund skiljevägg inne i 

vaginan som var där. Så länge man vara oskuld så var det som ett stopp 

där 

 

 

Enligt Linn89s uppfattning utgjorde mödomshinnan en skiljevägg i slidan som brister 

vid första samlaget. Av citatet kan vi anta att Linn89 föreställde sig att kvinnlig oskuld 

var något som genom gynekologisk undersökning kan verifieras. Det sägs att blod 

uppstår vid första samlaget och att blodet är bevis på kvinnans oskuld. Ändå är det färre 

än hälften av alla kvinnor som faktiskt blöder.117 Resultatet från artikeln Myths and 
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misconceptions: Midwives’ perception of the vaginal opening or hymen and virginity, 

visade att 15 % av de medverkande barnmorskorna sammankopplade blödning med 

första vaginala samlaget. Majoriteten av mina informanter hade någon gång trott att 

mödomshinnan var en del av kvinnokroppen som skulle gå sönder och då gjorde det ont 

och började blöda.  

     Enligt släktskapsteorin kan en kvinnas oskuld ses som en del av gåvan (kvinnan) 

som ges bort i bröllopsalliansen. Om kvinnan inte är oskuld innan bröllopet anses gåvan 

(kvinnan) som mindre värd därför att det inte finns någon garanti för att den tilltänkta 

maken verkligen är fadern till hennes barn.  

I följande citat berättar Stina73 att kvinnan devalveras om hon anses ha haft för många 

sexuella förbindelser:  

 

Stina73 Man såg ju ner på tjejer som hade många killar gentemot killar 

som hade många tjejer. Han var ju bara åtråvärd om man säger så, det är 

en jättestor skillnad, det är toppen mot botten. Det är en fruktansvärd 

skillnad, där är det mycket tuffare. För tjejerna ses det ju inte som en 

merit eller erfarenhet 

 

  

 

Stina73 berättar att manlig sexualitet betraktades som en merit eller erfarenhet medan 

kvinnlig sexualitet utgjorde motsatsen. Alla medverkande informanter uttrycker, 

oberoende av ålder att en kvinna som haft många sexuella relationer anses vara smutsig, 

lösaktig, ofin, eller dålig, ingen ansåg att detta kunde gälla män.  

    Genom informanternas berättelser kan vi i enlighet med släktskapsteorin tolka att 

gåvan (kvinnan) nervärderas då hon blir sexuellt aktiv, hon anses ”använd”.  En kvinna 

som inte tidigare haft samlag värderas högre i gåvosystemet då det garanterar mannen 

att avkomman är hans och blir den enda i släktledet.  

     Kvinnans sexualitet, hennes naturliga cykel och förmåga att föda barn har av 

samhället ansetts kräva kontroll och disciplinering. I takt med Jungfru Mariakultens 

växande popularitet började den kvinnliga oskulden att värderas allt högre. Kvinnlig 

oskuld kom att kräva bevis i form av ett mer visuellt tecken. Jag menar att 

blodsutgjutelsen har blivit synonymt med kvitto på kvinnans förmodade oskuld och i sin 

tur har mödomshinnan, som antagits orsaka blodet, blivit en markör som symboliserar 

intakthet och högre gåvostatus.  

I följande citat vill jag återge en del ur min och Rosa39s konversation:  
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Rosa39 Det var väldigt viktigt förr att det skulle vara blod på lakanet 

efter bröllopsnatten. 

(Jag frågar om det skulle bevisa brudens oskuld) 

Rosa 39 Ja, att hon var oskuld, inte han! (För pojkar) fanns det inga 

restriktioner, det var bara för flickor, förr tidigare än min ålder tror jag.  

(Jag frågar om det var någonting som förekom i Bohuslän, det här med 

blod på lakan) 

Rosa39 Jag tror att det har varit överallt. Lakanet skulle visas efteråt för 

att man skulle se om det fanns blod, men det är före min tid  

 

 

Historiskt sett har utebliven blodfläck (det blod som sägs uppstå när mödomshinnan 

brister) på brudlakanen kunnat leda till att äktenskapet ogiltigförklaras. Blodets 

symboliska värde beskrivs även i doktor O. Reuths bok, Menniskans fortplantning 

beroende af båda könens fria vilja, från 1868 som en viktig del av ett fullbordat 

äktenskap. Äktenskapet var traditionellt en erövring som innefattade blodsutgjutelse. 

Mannen och samhället accepterade bara den nya föreningen om kvinnans blod var 

synligt.118 Enligt Foucault blev likaså äktenskapets ritual och firandet av årsdagar ett 

sätt att regelbundet åberopa familjens auktoritet och hållfasthet.119  

     Enligt min förståelse av släktskapsteorin kan uppfattningar om mödomshinnan tolkas 

som en social konstruktion, för att garantera mannen att kvinnan är oskuld vid bröllopet. 

Blodsutgjutelsen blir en del av riten, tecknet på att den kvinnliga oskulden är ”tagen” 

eller ”bortgiven” till mannen. Det är troligt att blodets betydelse, i takt med 

samhällsutvecklingen och kvinnlig frigörelse har reducerats allteftersom. Två av mina 

äldsta informanter nämner traditionen med blodet på lakanet, men berättar att de inte var 

tillräckligt gamla för att ha upplevt det själva i sin ungdom. Däremot beskriver flera av 

de äldre informanterna den kvinnliga oskulden som mycket betydelsefull:    

 
 

 

Ebba45 Ja, då var det ju så att när man gifte sig, så skulle man vara 

oskuld, det var ju så, jag är född 45-, alltså 72 år och det har hänt mycket 

på 50 år.  

Forts. Det var väldigt…[Tvekan] Jag kan säga att det var en skamkänsla 

att inte… [vara oskuld]   

 

 

Även om de flesta av de äldre informanterna inte upplevde att vara oskuld på 

bröllopsnatten var ett krav, lever idén om mödomshinnan och att kvinnans sexualitet 
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kan kontrolleras kvar. Flera av mina informanter har dock på senare år, genom media 

eller undervisning tillgodogjort sig den nya informationen om att mödomshinnan är en 

myt. Många har uttryckt att de känner sig lurade, vissa informanter, speciellt från de 

äldre generationerna har haft svårt att tro på detta nya faktum. Flera frågar varför vi trott 

på en kroppsdel som inte finns och dessutom haft en sådan tydlig bild av hur den ser ut.  

     Ett poststrukturalistiskt svar skulle kunna vara att våra kroppar frambringas ur 

kulturella rester. Kön är en del av en föreskriven praktik som producerar kroppen som 

den reglerar. Efter generationer av upprepningar och imitationer har vi lärt oss att vara 

män och kvinnor. Mödomshinnan kan ses som ett extremt exempel på hur vi genom 

normer och upprepade handlingar skapat oss upplevda föreställningen om en kroppsdel 

som inte finns. Även om kvinnan idag, i mina informanters kontext, inte utgör en 

gåvoenhet kan strukturerna kring denna samhällsorganisation leva kvar. I mina 

informanters kontext finns myten om mödomshinnan kvar men intervjuerna visar att 

mytens innehåll så sakteliga håller på att avvecklas.  

     Jag anser att det är högst troligt att myten om mödomshinnan formades för att 

säkerställa att kvinnan som cirkulerades mellan olika släkter verkligen var oskuld och 

på så vis kunde den tilltänkta mannen säkerställa sin avkomma.  

 

 

2.3 Ett verktyg för enhetlighet och disciplin  
Genom släktskapsteorin kan vi tolka kvinnlig oskuld, med den intakta mödomshinnan 

som en gåva med högt värde till mannen. Det framgår, genom mina informanter att 

mödomshinnan och oskulden, på olika sätt för de olika generationerna, uppfattats som 

något med ett egenvärde. Det verkar också finnas en allmängiltig tanke om att vaginan 

är en del av den kvinnliga kroppen som skall hållas outforskad eller är i behov av 

manlig hjälp för att utforskas.  

     Foucault menar att panoptikons makt är en makt som människorna, direkt och fysiskt 

utövar över varandra.120 Övervakning genererar disciplin och den disciplinära makten 

upprätthålls genom sociala normer. Genom normerna blir makten något som vi alla 

utövar över varandra. Foucault skriver:  

 

Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it 

comes from everywhere.121 
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Makt är inte något vi innehar, kan beslagta, dela eller förlora. Vi är snarare i ett ständigt 

skiftande utbyte av maktpositioner.122 Jag kommer härnäst att utveckla dessa tankar och 

visa hur mödomshinnan kan tolkas som ett redskap för disciplin i det panoptiska 

schemat.  

     Även om de flesta av mina informanter, som jag har påpekat förut, inte har upplevt 

oskuld som ett krav på bröllopsnatten, berättar några av mina äldre informanter att 

kvinnlig oskuld var viktigt i det gamla Bohuslän. Om blödningen ansågs som så 

betydelsefull, att om den uteblev kunde det ogiltigförklara äktenskapet, måste det 

funnits rädsla, att som kvinna, bli utpekad eller straffad om blodsutgjutelsen inte skulle 

uppstå. Jag anser att det är troligt att denna rädsla fått kvinnan att avstå från aktiviteter 

som sagts kunna få mödomshinnan att brista. Det är därför möjligt att betrakta 

mödomshinnan som ett slags ”allseende öga”, då den sägs utgöra ett fysiskt bevis för 

den kvinnliga oskulden. 

     I följande citat reflekterar Nina68s kring mödomshinnan efter hon fått veta att det är 

en myt:  

 

Nina68 Spontant nu när jag vet så kan jag känna att det är ännu en sak 

som hittas på för att hålla tillbaka kvinnor från att uttrycka sig, sexuellt 

om inte annat eller glatt, utmanande, ta plats, för det är ju det de handlar 

om, att jag ska hålla mig på min kant för tänk om, tänk om någonting 

skulle hända som gör att mödomshinnan spricker. Inte spring för fort, det 

måste ju ha funnits hur mycket saker som helst som har tutats i unga 

tjejer som har varit lite spralliga  

 

 

Nina68 beskriver rätten att uttrycka sig och ta plats. Tidigare handlingar och beteenden 

kan finnas kvar utan att vi reflekterar över dem. Foucault skriver att själen är kroppens 

fängelse. Genom att disciplinera och forma människans innersta följer automatiskt 

kroppen efter. Myten om mödomshinnan kan ha uppstått enligt panoptikonprincipen 

som en följd av viljan att disciplinera den kvinnliga sexualiteten.  

     Både mina informanter och den tidigare forskningen visar att det varit en allmän 

föreställning att mödomshinnan kan brista vid olika fysiska aktiviteter. I artikeln Myths 

and misconceptions: Midwives’ perception of the vaginal opening or hymen and 

virginity, som behandlades i den tidigare forskningen trodde hela 52 % av studiens 

medverkande barnmorskor att mödomshinnan kunde spricka vid fysisk aktivitet, en 
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föreställning som de delade med flera av mina informanter. Följande två citat visar att 

ridning har varit en aktivitet som länge förmodats kunna få mödomshinnan att brista. 

Doktor O. Reuth beskriver följande i din läkarbok från 1868:  

 

 

Att ett fall med utspärrade ben, ett språng från betydlig höjd eller ridande 

på karlsätt skulle kunna ha en förstörning af mödomshinnan till följd.123  

 

 

Nina68 beskriver liknande tankegångar:  

 

 

Nina68 Särskilt tjejer som red kommer jag ihåg att det var en grej, att 

tjejer som rider dom har nästan aldrig sin mödomshinna kvar, för det är en 

sådan våldsam sport 

 

  

 

Även om det är 100 år mellan Nina68 och det år då Doktor O. Reuth författade sin 

läkarbok, har de båda liknande föreställningar om hur mödomshinnan kan brista vid 

fysisk aktivitet, i det här fallet hästridning. För att inte sönderbristningen skulle ske i 

förtid kan vi tänka oss att flickor och kvinnor blev tillsagda att bete sig på ett visst sätt, 

att avstå från idrott eller kraftfulla aktiviteter eller hålla sig borta från att utforska den 

egna kroppen. Enligt Foucault kan det panoptiska schemat användas för att påtvinga en 

uppgift eller ett beteende hos en grupp individer.124 Genom att få flera kvinnor att agera 

efter önskat beteende, behålla sin oskuld, i förlängning vara till lags och formbara för att 

släktskapssystemet skall fungera som bäst, kan flera kvinnor giftas bort i form av den 

mest eftertraktade gåvan, vilket skulle uppfattas som fördelaktigt i enlighet med 

grundsystemet i släktskapsteorin. Makten fungerar enligt Foucault automatiskt genom 

tron på övervakningen och får permanent effekt även om den i sitt utförande är 

diskontinuerlig.125 Makten blir så total att den inte behöver utövas, den är oberoende 

och skapar ett maktförhållande som uppbärs av individerna själva. Genom disciplinen 

skapas en förändring av hela individen. Det som uppstår är vad Foucault kallar Dynamic 
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Normalization, individens fria vilja och självständiga tänkande förtrycks.126 

Mödomshinnan förhindrar individen då instinkten att tänka självständigt eller bete sig 

spontant marginaliseras. Det är möjligt att uppfattningar om mödomshinnan är en social 

konstruktion, vars funktion återspeglas i termer av disciplinering och bidrar till 

upprätthållandet av maktasymmetrier. Makten genereras mellan individer och genom 

tron på övervakaren, i det här fallet mödomshinnan. Genom denna tolkning kan 

kvinnlig kyskhet vara en social norm som upprätthålls genom disciplinärt 

maktutövande. Mödomshinnan är ett verktyg för enhetlighet och disciplin. Enligt 

Foucault upprätthålls disciplinen i den panoptiska maskinen och individen utgör dess 

kugghjul.127  

 

 

 

2.4 Ett klassperspektiv  
Ett återkommande svar på min första intervjufråga, Minns du vilka normer som fanns 

kring begreppet oskuld när du var ungdom? var att normerna berodde på uppväxt och 

ansågs särskilt av medelålderskategorin, 40-50åringarna, även vara en klassfråga. Enligt 

Foucault rör sig inte makt i en direkt riktning, uppifrån och ner, utan är i ständig 

cirkulation. Inte sällan är det de grupper som försöker att utöva makt som först blir 

utsatta för makten. Till exempel utsätts fängelsevakten för omfattande övervakning, 

innan hen själv kan övervaka.  

     Ann65 är uppväxt i de finare delarna av staden. I hennes skola hade de sociala 

grupperingarna varit mycket tydliga. Hon minns att grupperingarna i skolan berodde på 

vilken stadsdel eleverna växte upp i. Följande reflekterar Ann65 när jag frågar henne 

om normer kring oskuld under hennes uppväxttid: 

 

Ann65 Jag har en känsla att det berodde en del på samhällsklass. Jag tror 

det. Dem jag umgicks med då, vi bodde i villor. Medelklassen kan man 

säga, och vi hade annat för oss, det var på ett annat sätt än de som bodde 

i hyreshusen, det var indelat så tydligt. Dom eleverna dom rökte ju, det 

gjorde inte vi, dom började röka när de gick i sexan, dom var ute och 

drack alkohol och dom hade nyckel runt halsen, och det var dom som var 

tidiga i allting, vi umgicks inte med dom, det var de som var de bråkiga i 

klassen, högljudda och bråkiga 
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Hon minns barnen från de mer utsatta bostadsområdet som stökigare. De rökte, drack 

och hade pojk- och flickvänner långt tidigare än barnen som växte upp i de finare 

bostadsområdet. Ann65 fortsätter:  

 

Ann65 Ja, det var deras värld, dom tyckte väl inte att det var konstigt 

kanske, och vi reagerade inte heller, det var bara så det var, och för min 

egen del kan jag inte komma ihåg att man skulle gå ut och festa och 

träffa killar, vi höll på med annat. Jag och min bästa kompis vi höll på 

med musik och hästar, sen var man ju kär i killar och så också men det 

var inte där på det planet… konstigt egentligen 

 

 

Även Stina73, tror att normer kring oskuld är något som beror på klassförhållanden och 

uppväxt. Hon berättar att hon under tonårstiden växte upp med sin mamma. De hade 

flyttat in i en lokal efter föräldrarnas skilsmässa och hade det ekonomiskt tufft under en 

period. Hon var nyinflyttad i staden och beskriver ett behov av att komma in i 

vuxenvärlden snabbt, men samtidigt fanns det risk att bli retad för att ha haft olika 

killar: 

 

Stina73 Då blev det skitsnack mot mig då för att jag hade haft olika 

killar, och dom (tjejerna) blev heliga Madonnor, dom blev liksom 

oskuldsfulla och fina flickor igen.   

 

 

För henne blev killarna hon träffade en bekräftelse, kanske var det också ett sätt att visa 

egenmakt. Även Stina73 berättar att hon trodde att normerna kring oskuld berodde på 

hemförhållanden. Vi har genom Ann65 och Stina73 kunnat tolka att sexualmoral var en 

fråga om klass och att det fanns tydliga fraktioner mellan elever från olika 

samhällsklasser. 

     Enligt Foucaults teorier tillfogas inte makt enbart uppifrån och ner. Med 

kapitalismens spridning riktades sexualmoralen i första hand mot medelklassen själv 

och arbetarklassen undslapp för en längre tid den restriktiva sexualmoralen. Foucault 

menade att de högre samhällsklasserna under en längre tid utsatt sig själva för 

vetenskaplig granskning. Medelklassen exponerade den sociala klassens egna barn och 

kvinnor för en disciplinär makt genom psykiatriska och pedagogiska inrättningar. 

Foucault skriver:  
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Man kunde säga detsamma om familjen som kontrollinstans och sexuellt 

centrum: det var i den ”borgerliga” eller ”aristokratiska” familjen som 

barn-och ungdomssexualiteten först problematiserades; det var i den som 

den kvinnliga sexualiteten kopplades till läkarvetenskapen; det var den 

som först blev uppmärksammad på könets eventuella patologi, behovet 

att övervaka det och nödvändigheten att hitta på ett förnuftigt 

straffsystem.128 

 

 

Medelklassen skickade inte sina arbetare till psykologer för att förhindra dom från att 

anta en ”promiskuös” livsstil, det var den egna samhällsklassen som skulle utredas och 

uppfostras.129 På så sätt slapp de lägre samhällsskikten under längre tid undan det 

restriktiva sexualitetsmönstret. Denna tes skulle också stämma överens med mina 

informanters berättelser. Genom omflyttningar och succesiva maktskiftningar har 

moralen framkallat specifika klasseffekter.130 Det vetenskapliga studiet och 

undersökningen av sexualiteten utsatte de högre samhällsklasserna för deras egen 

disciplinära makt, långt innan arbetarklassen. Enligt Foucault är på så sätt 

sexualitetsmönstret historiskt sett borgerligt.131  

 

 

2.5 Makt är kunskap  
Jag finner det intressant hur mödomshinnan fått en sådan stor plats i vår kultur att den 

till och med manifesterat sig som en kroppsdel, full av innebörder och sociala koder. 

Enligt poststrukturalistismen uttrycks och skapas verkligheten genom diskurser. Vi blir 

till genom diskurser och lever igenom dem. Diskurserna flätas ihop med historier som 

medför effekter. Dessa föreställningar materialiseras enligt Hagström (2000) i 

intuitioner, handlingar och praktiker.132 Diskurser formar orden och fyller dem med 

innehåll och värde, vilken blir vår verklighet. De inbegriper tal och praktiker som 

producerar något och på så sätt ger de också effekter. Enligt poststrukturalistiska teorier 

tyder resultaten från mina intervjuer på att mödomshinnan kan vara en diskurs som 

blivit till genom sociala normer. 

     Jag vill härnäst analysera mödomshinnans sociokulturella infiltration och ge exempel 

på hur mödomshinnan kan ha reproducerats i språket och i sjukvården, enligt mina 

informanters berättelser. 

                                                 
128 Foucault 1980:126 
129 Foucault 1980:126  
130 Taylor 2017:19 
131 Taylor 2017:19 
132 Hagström 2000:166 
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Språket skapar vår verklighet   

Även om det inte finns någon mödomshinna och ingen av informanterna kan erinra sig 

om var eller hur de förvärvat kunskapen, är ändå myten om mödomshinnan fylld med 

antagna föreställningar. Mödomshinnan har betraktats som en naturlig del av 

kvinnokroppen, ändå har ingen sett den och ingen verkar heller veta var kunskapen 

kommer ifrån. Utifrån mina informanters berättelser är det troligt att den har traderats i 

en blandning av populärkultur, mellan ungdomar och senare i skolundervisning och 

sjukvård snarare än via generationer.  

     Många av mina informanter berättade att deras tro på mödomshinnan levde vidare 

genom språket. Själva ordet mödomshinna indikerar på att något skulle sitta i vägen och 

berätta om mödomen är i ”behåll” eller inte.  I följande citat berättar Nina68 om den 

bilden hon hade av mödomshinnan och varför: 

 

 

Nina68 Min bild utav det hela har ju vart nästan som en köttbit med en 

sena, som skall genomtrycktas på något sätt… för det var ju alltid det att 

de kommer göra ont. Vad har vi hinnor på? Den hinna jag har tänkt på, 

var en sådan sena som på en köttbit som man skär bort. 

 

 

Nina68s föreställning om mödomshinnan var en vit, tunn hinna, jämförbar med en 

sådan som finns på en köttbit. Denna föreställning hade hon därför att det var den enda 

typ av biologisk hinna hon kände till, därför blev det den naturliga föreställningen för 

henne. Vi lever våra liv i ett samhälle där diskurser är starka, Hagström (2000) skriver 

att det som definieras som manligt värderas högre än det som värderas som kvinnligt 

och därmed disciplineras kvinnors kroppar på ett hårdare sätt än mäns kroppar.133  

Sara89 ger följande exempel på hur språket genererar föreställningar om vår upplevda 

verklighet:  

 

Sara89: Man fick ju ibland höra, ”Du kanske spricker första gången” eller 

”Man spricker första gången man har sex”  

 

 

Att spricka låter både smärtsamt och skrämmande. Något som bör undvikas så länge 

som möjligt.  

                                                 
133 Hagström 2000:208f 
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     Enligt genusteoretikern Judith Butler är det våra upprepade, performativa handlingar 

som gör oss till män eller kvinnor. Butler menar att våra kön är socialt konstruerade från 

dagen vi föds. Med könet kommer föreställningar som vi förstår oss själva och våra 

kroppar igenom. Butler skriver:  

 

 

If on the other hand, sex is a contrived premise, a fiction, then gender 

does not presume a sex which it acts upon, but rather, gender produces 

the misnormer of a prediscursive ”sex” and the meaning of construction 

becomes that of linguistic monism, whereby everything is only and 

always language.134  

 

 

Enligt Butlers teorier är kön en bieffekt av genus och något som producerats fram 

genom vetenskapliga diskurser för att gagna sociala och politiska intressen. Kulturella, 

sociala och politiska diskurser har format subjektet till objekt utifrån våra performativa 

handlingar.135 Enligt min tolkning kan mödomshinnan ha skapats genom diskurser för 

att disciplinera kvinnans sexualitet.  

     I artikeln Myths and misconceptions: Midwives’ perception of the vaginal opening or 

hymen and virginity, som presenteras i den tidigare forskningen, framkommer det att 

hela 66 % av studiens medverkande barnmorskor var av uppfattningen att flickor föds 

med en heltäckande hinna i slidan som brister vid första vaginala samlaget och 21 % av 

barnmorskorna trodde att kvinnlig oskuld kan verifieras genom undersökning. Två av 

mina informanter berättar hur de i kontakt med läkarvården fått sina föreställningar om 

mödomshinnan bekräftade.  

Klara89 berättar följande om ett gynekologbesök: 

 

 
Klara89 Jag trodde att det var mödomshinnan som hade spruckit och 

tyvärr hade jag inte så informativa gynekologer runt omkring mig som 

kunde förklara att det inte var en mödomshinna och dom korrigerade väl 

inte den tanken hos mig heller. (forts.) det var ju det man hörde liksom, 

att det är ett lock rätt över hela könet 

 

 

                                                 
134 Butler 2011: xv 
135 Ne.se (sökord: Judith Butler) 
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 I ett samtal med gynekologen används begreppet mödomshinnan, vilket Klara89 minns 

som en bekräftelse på att den finns. En liknande upplevelse beskriver även Stina73 efter 

kontakt med vården.  

     Foucault menar att vi blivit bundna till vad doktorer säger om oss därför att vi ger 

dem diskurser och auktoritet.136 När läkarvetenskapen utvecklades under 1700-talet fick 

doktorn en alltmer auktoritär roll. Vi tror på vad de säger och accepterar deras etiketter 

på grund av deras utbildning och doktorslicenser. Vetenskapen bestämde genom 

etiketteringen vad som skulle anses som normalt och vad ansågs stå utanför normen.  

     Det som samhället beskrev vara en ny och modern sexuell öppenhet menade 

Foucault var motsatsen. Enligt honom hade vi förflyttat fokus från njutning till att 

dissekera och institutionalisera sexualiteten. Genom vad Foucault kallar Medical Gaze 

avpersonifierades individen under medicinens lupp. Istället för att se patienten utifrån 

ett holistiskt perspektiv skapas en distans mellan patient och vårdare vilket ger utrymme 

till objektifiering. För Foucault har alltid läkarvetenskapen handlat mer om moral och 

sociala normer än vetenskap.137 Läkarvetenskapen fick makt att bestämma vad som var 

sjukt, vad som var normalt eller avvikande. Det möjligt att mödomshinnan 

frambringades ur läkarvetenskapens Medical Gaze, för att upprätthålla de sociala 

normer, den moral och den disciplin som vi i tidigare kapitel har tolkat mödomshinnan 

som större representation av. Enligt artikeln Myths and misconceptions: Midwives’ 

perception of the vaginal opening or hymen and virginity och två av mina informanter 

verkar myten om mödomshinnan bland annat ha reproduceras inom lärkavetenskapen.   

     De två aritklarna, Acts of violence: Virginity control and hymen (re)construction, och 

Promoting women’s human rights: A qualitative analysis of midwives’ perceptions 

about virginity control and hymen reconstruction, visar att majoriteten av de 

medverkande barnmorskorna tycker att de i sin yrkesroll har ett visst ansvar att förse 

sina patienter med information om mödomshinnan samt efterfrågar mer utbildning i 

ämnet, då främst för att bemöta kvinnor som sökt vård relaterat till oskuldsproblematik.  

     De två artiklarna visar att problematiken kring kvinnlig oskuld och mödomshinnan 

är ett ämne som upprör och väcker känslor, något som jag också märkte av vid 

intervjutillfällena med mina informanter. Majoriteten av de medverkande 

barnmorskorna och mina informanter uttrycker att kvinnlig oskuldsproblematik och 

                                                 
136 Taylor 2017:36  
137 Taylor 2017:37 
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mödomshinnan är frågor som bottnar i misogyni och upprätthållande av patriarkala 

strukturer.  

     Jag tror att uppfattningar om mödomshinnan är en social konstruktion som har 

befästs inom medicinen som en vetenskap, samt genom hur vi använder språket. 

Kvinnan har materialiserats som subjekt i det kontextuella då hon genom repetitiva tal 

och handlingar framträder genom den omgivande makten. I dessa fall är de repeterande 

talen, hur vi har använt mödomshinnan språkligt och handlingarna hur till exempel 

läkare verifierat patienters felaktiga föreställningar om mödomshinna. Genom 

upprepade handlingar förstår människan sig själv och sin omgivning.  

     Enligt ett postmodernistiskt förhållningssätt är det omöjligt att inta en objektiv 

position när något undersöks eller studeras. Det som verkar vara en avspegling av hur 

det är, är en materialisering av normer.138 Vi präglas alltid av vår bakgrund och den 

specifika samhällsgrupp vi anser oss tillhöra. De individer som befinner sig i positioner 

med mer makt, innehar också verktyg att skapa kunskap.  

     Vidare är inte kunskap konstant utan i ständig förändring under nya 

maktförskjutningar. Enligt Butler frambringas våra kroppar genom en föreskriven 

praktik som producerar kroppen som den reglerar. Efter generationer av upprepningar 

och imitationer har vi lärt oss att vara män och kvinnor. Handlingarna är inte naturliga 

utan naturaliserade, därför är de också föränderliga.139 Det är just denna föränderlighet 

jag har kunnat tolka i berättelserna om mödomshinnan. Jag har utifrån mina 

informanters berättelser, samt den tidigare forskningen, märkt skillnad på 

föreställningar kring mödomshinnan och upplevelser av den kvinnliga kyskhetsnormen 

baserat på ålderskategorier. Detta har jag tolkat som att ett bestämt diskusbrott har skett.  

 

2.6 Diskursbrott  
Diskursbrott innebär att ett ämne som tidigare varit tabu att prata om, plötsligt blir 

möjligt att samtala om, samt att tidigare föreställningar plötsligt omvärderas och 

förnyas. Jag vill i detta avsnitt visa hur just detta skett med mödomshinnan.  

     Enligt mina äldre informanter, Meli29, Rosa39 och Ebba45 var kvinnlig sexualitet 

och det kvinnliga könet något som förknippades med stor tabu och skam. Karin 

Johannisson beskriver att det under 1800-talet växter fram en snäv binär kvinnobild där 

moderskapet och dygdighet betonades, hennes motsats blev skökan och den syndiga 

                                                 
138 Hagström 2000:10 
139 Butler 2007:88 
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kvinnan. Det kvinnliga könet började kallads för ”det skamliga stället” eller ”det 

hemliga stället”.140 Vi skulle kunna tänka oss att skammen inför den egna kroppen 

skapade en ovilja att utforska den, även på egen hand. Skammen och relationen till den 

egna kroppen, som mina informanter berättar om, var en diskurs de föddes in i och 

därav inte ifrågasatte. Åldersgruppen 70-90åringarna, har alla upplevt att det var viktigt 

för flickan/ kvinnan att ”hålla på sig”, det vill säga att inte ha samlag innan äktenskapet 

eller utanför det heterosexuella parförhållandet och för samtliga var mödomshinnan en 

reell kroppsdel.  

     Bland medelåldersgruppen, 40-50åringarna, har tron på en mödomshinna betytt att 

undvika olika typer av mensskydd samt har det funnits en oro över att det skall spricka 

och göra ont vid första samlaget, det var också flera som trodde att mödomshinnan 

kunde gå sönder i samband med idrottsaktiviteter. Ann65 berättar följande:  

 

 

Ann65 Ja, det var som en hinna som man måste peta hål på när man skall 

använda till exempel mensskydd, då måste man göra hål på den hinnan för 

att man ska kunna använda det   

 

 

De yngre generationerna, 20-30åringarna, menade att det var i första hand genom 

språket som mödomshinnan hölls levande, medan studiens yngsta medverkande 

Jenny97, ifrågasätter mödomshinnan som något gammalmodigt. I den yngre 

ålderskategori berättar också några av kvinnorna hur det under högstadietiden gjordes 

försök att försvara den egna sexualiteten gentemot killarna. De började ifrågasätta 

killarna varför de hade självklara rättigheter till sin sexualitet medan tjejerna fortfarande 

var reglerade.  Detta är inget som tidigare generationer nämner och kan möjligen tolkas 

som tecken på kvinnlig frigörelse. Mina informanters berättelser överensstämmer med 

Susan Sprechers studie från 2014, Evidence of Change in Men’s Versus Women’s 

Emotional Reactions to First Sexual Intercourse: A 23-year Study in a Human Sexuality 

Course at a Midwestern University, där resultaten visar att senare generationer kvinnor 

upplever mer njutning och mindre skuld vid samlagsdebuten.  

     Av studiens 12 medverkande informanter var det 5 stycken som på senare år genom 

media eller skolundervisning blivit informerade om att det inte finns någon 

mödomshinna. Av dessa 5 tillhörde 2 stycken ålderskategorin 70-90 år och 3 stycken 

den yngre generationen. Linn89 berättar: 
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Linn89 Jag har faktiskt läst på senare år att det här med mödomshinnan 

som spricker när man är oskuld och så vidare och att det är därför det 

kommer blod, inte stämmer, sen har jag inte gått in mer exakt på varför 

det har varit en myt eller var de kommer ifrån, men jag har förstått på 

senare år att mödomshinnan inte finns [Skratt] men jag har trott det! så 

länge som… kanske tills jag blev 23  

 

 

Resultat från studien A Girl Thing: Perceptions Concerning the Word “Hymen” Among 

Young Swedish Women and Men, från 2011 visade att endast 9 % av tjejerna och 6 % av 

killarna ifrågasatte mödomshinnans existens och att den fortfarande sågs som en symbol 

för kvinnlig oskuld. Dock är Christiansons och Erikssons studie i skrivandets stund sex 

år gammal och det finns en möjlighet att det är först nu på senare år som diskursbrottet 

verkligen tagit fart. Det kan givetvis också vara så att just mina informanter varit 

speciellt upplysta i ämnet, eller att det skulle kunna finnas en bakomliggande regional 

skillnad.  

     Genom att jämföra Ebba45 och Jenny97s svar på min fråga vad de tänker om 

mödomshinnan märker vi dock en tydlig generationsmässig skillnad:   

 

 

Ebba45 Det var ju någonting som vi tjejer var födda med och som fanns, 

nästan som ett pessar. Om du tänker dig var ett pessar sitter, så har 

mödomshinnan vart där, som en liten hinna.  

 

Jenny97 Alltså, det känns som att det här är så gammalt, att man inte har 

koll och det kommer bara från förr, när man inte var tillräckligt 

informerad eller upplyst om hur det faktiskt är 
 

 

Kunskap är i ständig förändring och är allt annat än sammanhållen och konsistent. 

Poststrukturalistiska teorier presenterar en syn på människan som ständigt växlande 

mellan olika diskurser.141 I enlighet med dessa teorier kan vi också förstå myten om 

mödomshinnan. Det som en gång varit en vedertagen föreställning har genom 

omförskjutningar av makt blivit något som Jenny97 beskriver som gammalmodigt. 

Genom att granska ordens innebörd inom en viss diskurs kan diskursen på så vis 

upplösas.   

 

                                                 
141 Hagström 2000:186 
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2.7 Sammanfattning av analysen  
I detta avsnitt sammanfattas analysen och uppsatsens frågeställningar besvaras mer 

koncist.  

• Vad kan mödomshinnan vara ett uttryck för enligt mina informanter och utifrån 

de valda teorierna/ teoretikernas tolkningsperspektiv?  

I intervjuerna framkom det att mödomshinnan är mer än en tilltänkt kroppsdel. Den har 

för vissa inneburit en livsstil som innefattat regler och förhållningssätt. Den har 

representerat normer och disciplin och sätt att uppföra sig på. Några av de vanligaste 

berättelserna från intervjuerna var att en kvinna som haft sex utanför äktenskapet eller 

parförhållandet devalveras, medan en man vinner status. I släktskapsteorin utgör 

kvinnan en gåvoenhet som cirkuleras och investeras för att skapa allianser och 

släktskap. För att detta skall vara möjligt krävs det att den kvinnliga sexualiteten är 

restriktiv och svarar på andras behov, istället för att själv uttrycka behov. 

     Alla mina informanter har någon gång trott att mödomshinnan varit en del av den 

kvinnliga kroppen. Vanligtvis har informanterna sammankopplat mödomshinnan med 

blod eller något som spricker och kan göra ont. Blodet som uppstår har traditionellt varit 

en försäkran på att kvinnan inte tidigare har haft samlag. Enligt släktskapsteorin kan den 

kvinnliga oskulden ses som en del av gåvan (kvinnan) som ges bort i bröllopsalliansen. 

Det är möjligt att en kvinna som är oskuld värderas högre i gåvosystemet, då hennes 

oskuld kan garantera mannen att deras barn är hennes enda avkomma. Blodet på 

bröllopslakanet har varit en del av bröllopsriten och hade symboliskt värde.  

     Uppfattningar om mödomshinnan kan tolkas som en social konstruktion då kvinnans 

sexualitet, i gåvosystemet krävde kontroll och disciplinering. Enligt teorin produceras 

dessa strukturer i alla samhällen. Även om kvinnan i mina informanters kontext inte är 

gåvoenheter kan alltså den inre uppbyggnaden för dessa mönster finnas kvar, men 

förändras i takt med samhällsutvecklingen.    

     Förr var blodet på bröllopslakanet en sådan kraftfull symbol att uteblivet blod kunde 

ogiltigförklara ett äktenskap. Vi kan tänka oss att det skulle innebära stor skam för 

bruden och leda till att kvinnor avstod från fysisk aktivitet för att förhindra att 

mödomshinnan skulle brista i förtid. Flera av mina informanter sammankopplade 

mödomshinnan och kvinnlig oskuld med begrepp som ”frihet” och ”rätten att uttrycka 
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sig och ta plats”. Det blir därigenom möjligt att tyda ett kränkt egenvärde av 

sexualiteten. 

     Jag har tolkat mödomshinnan som ett panoptikon då den sägs vara bevis för den 

kvinnliga oskulden. Mödomshinnan har genom tiderna skapat beteenden som begränsar 

den fria viljan. Enligt mina informanter sammankopplas än idag kvinnlig oskuld med 

något som är fint eller värdefullt. Enligt Foucaults teorier kan panoptikonschemat 

användas för att framtvinga ett beteende eller uppgift hos en grupp individer. Genom att 

fler kvinnor behåller sin oskuld, avstår från aktiviteter och från att uttrycka sig sexuellt, 

formas ett kvinnoideal som uppfattas som fördelaktigt, enligt grundprinciperna i 

släktskapssystemet. Det som skapas är vad Foucault kallar Dynamic Normalization, 

instinkten att handla spontant marginaliseras, individens fria vilja och självständighet 

förtrycks. Mödomshinnan kan utifrån Foucaults panoptikonschema vara ett verktyg för 

att disciplinera den kvinnliga sexualiteten, för att skapa en homogenitet som skulle vara 

gynnsam i gåvosystemet.    

     Utifrån mina informanters berättelser var det möjligt att uppfatta att normer kring 

kvinnlig oskuld delvis berodde på klasstillhörighet. Några av mina informanter berättar 

att det fanns grupperingar mellan elever från medelklassfamiljer och elever från 

arbetarklassfamiljer. Min informant från medelklassfamiljen berättar att det var eleverna 

från arbetarklasshemmen som var först med att skaffa pojk- och flickvänner och först 

med att ha sexuella relationer. En liknande uppfattning, att det berodde på 

hemförhållanden, hade en annan av mina informanter som växt upp i ett 

arbetarklasshem.  

     Enligt Foucault är det ofta grupper som utövar makt som själva först utsätts för den. 

Makt utövas inte uppifrån och ner, utan cirkuleras ständigt. Sexualmoralen riktades i 

första hand mot den över samhällsklassen. De utsatte sig själva för vetenskaplig 

granskning och disciplinär makt för att förhindra ”promiskuös” livsstil.  På så sätt 

undslapp arbetarklassen sexualmoralen.  

• Har myten om mödomshinnan etablerats hos mina informanter? I så fall hur? 

Myten om mödomshinnan har etablerats hos mina informanter. Enligt mina 

informanters berättelser och i enlighet med teorierna kan föreställningen om 

mödomshinnan ha reproducerat i språket och inom sjukvården. Enligt 

poststrukturalismen blir verkligheten till genom diskurser. Det är diskurser som formar 

tal och praktiker. Ordet mödomshinna, indikerar att det skulle finnas en hinna i slidan 
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som kan berätta om kvinnan är oskuld eller inte. Utifrån mina informanters berättelser 

har vårt sätt att använda språket bidragit till att mödomshinnan traderats i populärkultur 

och mellan ungdomar. Uttryck som ”du kan spricka” eller ”du kanske spricker första 

gången” befästs sig i språkbruket och formar vår upplevda verklighet.  

     I två av artiklarna från den tidigare forskningen, samt berättelser från två av mina 

informanter kan vi tolka att mödomshinnan också har reproducerats inom sjukvården.    

Individer som befinner sig i positioner med mer makt innehar verktyg att skapa 

kunskap. Felaktiga uppfattningar om mödomshinnan har i maktförskjutningen mellan 

läkare – patient bidragit till att verifiera patienters föreställningar om mödomshinnan. 

Genom språkanvändning och genom läkarvetenskapens autokrati är det möjligt att 

mödomshinnan har fått fäste i vår kultur.  

• Går det att se några förskjutningar i bilden av mödomshinnan och synen på 

kvinnlig sexualitet över generationsgränserna? 

Genom att studera informanternas berättelser utifrån deras olika ålderskategorier har jag 

kunnat tolka att ett diskursbrott har skett. Uppfattningen om mödomshinnan och normer 

kring kvinnlig oskuld har tydligt omvärderats. För samtliga informanter i den äldre 

kategorin har kvinnlig sexualitet varit starkt sammankopplat med skam. De var 

uppväxta i en tid då preventivmedel var otillgängligt och abort olagligt. Rädslan över att 

bli gravid utanför äktenskapet eller bryta mot den restriktiva sexualmoralen var 

överhängande teman i alla intervjuer med de äldre. I intervjuerna med 

medelålderskategorin fanns inte samma upplevelse av skam och skuld. Sexualiteten var 

godkänd men endast inom ramen för den heterosexuella tvåsamheten. Det fanns också 

en oro över att som tjej bli utsatt för dåligt rykte. I intervjuerna med de yngre 

generationerna fanns oron över det dåliga ryktet kvar.  

     Även om idén om mödomshinnan har förekommit hos samtliga informanter, har 

flera på senare år informerats genom media om de allmänt förekommande felaktiga 

föreställningarna om mödomshinnan. För studiens yngsta medverkande ingick denna 

upplysning i en informationsdag i skolan. För mig beskriver hon mödomshinnan som 

något gammalmodigt som folk trodde på förr, medan de äldsta i studien hade svårare att 

ta till sig den nya informationen. Genom omförskjutningar av makt kan vi genom se att 

kunskap är i ständig förändring och växelverkar mellan olika diskurser. Normer kring 

kvinnlig sexualitet verkar vara mer föränderlig och beroende av samhällets utveckling 

och skiftningar i kulturella normer. 
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     I följande kapitel jämförs studiens resultat med tidigare forskning utan teoretiska 

analysverktyg och förslag på vidare forskning inom ämnet ges.  

 

3. Diskussion och vidare forskning 
Forskning om upplevda föreställningar av mödomshinnan är ett relativt outforskat 

område. De publikationer som jag har hittat belyser främst mödomshinnans problematik 

i samband med hedersrelaterat våld. De senaste tio åren har dock ett stort antal 

publikationer från myndigheter och organisationer, som till exempel RFSU, arbetat med 

informationskampanjer för att implementera det mer korrekta ordet slidkrans.  

     Jag anser att mer forskning om upplevda föreställningar av mödomshinnan, samt 

mödomshinnans relation till kvinnlig sexualitet behövs då den idag är bristfällig. Ämnet 

är viktigt och aktuellt utifrån både ett individ- och samhällsperspektiv. Olika 

forskningsmetoder för framtida studier är önskvärda. Då den här studien hämtat in data 

genom kvalitativ metod skulle en liknande kvantitativ studie, vara ett önskvärt 

komplement.   

    Resultat från mina intervjuer samt resultat från tidigare forskning tyder på att normer 

kring sexualmoral förändras i högre grad för kvinnor än för män i takt med samhällets 

föränderlighet.142 Även om jag inte haft möjlighet att undersöka mäns upplevda normer 

kring sexualitet, har alla mina informanter berättat att de upplevt en stor skillnad mellan 

kvinnors och mäns sexualmoral, även om skillnaden har varierat från generation till 

generation. Genom att jämföra resultat mellan generationer har jag kunnat se en tydlig 

skillnad mellan de upplevda normerna om kvinnlig sexualitet, medan de manliga 

normerna verkar vara mer konstanta. Enligt resultaten från studien Women’s Emotional 

Reactions to First Sexual Intercourse: A 23-year Study in a Human Sexuality Course at 

a Midwestern University från 2014, upplever kvinnor idag mindre skuld än för 20 år 

sedan. Ett liknande resultat kan jag också tolka utifrån mina informanters berättelser.  

Denna tes, att kvinnors sexualmoral skulle förändras i högre grad med samhällets 

utveckling än mäns, är ett perspektiv på framtida forskning inom ämnet som jag skulle 

vilja se mer av. Tillexempel skulle det vara intressant att studera upplevda skillnader 

mellan kvinnors och mäns sexualmoral i små och stora städer för att sedan jämföra 

resultaten.    

    Studiens yngre informanter har alla genom media eller information från skolan blivit 

informerade om att mödomshinnan inte är ett heltäckande membran. Dock var det 

                                                 
142 Sprecher 2014:471 
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endast 9 % av tjejerna och 6 % av killarna i Erikssons och Christiansons studie, A Girl 

Thing: Perceptions Concerning the Word “Hymen” Among Young Swedish Women and 

Men (2011) som ifrågasatte mödomshinnans existens. Erikssons och Christiansons 

studie är gjord i Umeå, medan den här studien geografiskt avgränsar sig till Bohuslän. 

Det skulle därför även vara intressant att studera om de upplevda föreställningarna om 

mödomshinnan kan skilja sig åt regionalt. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka om eventuella skillnader kunde gå att koppla till arbeten med lokal 

informationsspridning.  

     Den här studien visar att upphöjandet av kvinnlig oskuld och myten om 

mödomshinnan lever kvar trots informationsspridning och debatter. För flera av mina 

informanter har det varit svårt att inse att mödomshinnan, som ett heltäckande membran 

aldrig har funnits och den nya informationen har ibland tagits emot med skepsis. I 

arbetet med den här studien har jag insett att det finns sparsamt med internationell 

forskning som belyser upplevda föreställningar om mödomshinnan och synen på 

kvinnlig sexualitet. När jag har diskuterat ämnet med vänner från andra delar av 

världen, så som Nordamerika och Asien har jag generellt blivit mer ifrågasatt, om det 

verkligen kan vara så att mödomshinnan inte finns. I amerikansk populärkultur är 

tillexempel uttrycket ”pop the cherry”, ett vanligt uttryck för att spräcka 

mödomshinnan. Det skulle vara mycket intressant att göra en bredare, internationell 

kartläggning av upplevda föreställningar om mödomshinnan, samt på vilka olika sätt 

dessa kan tänkas vara befästa i kulturen. På så sätt skulle det ge indikation om vart det 

skulle vara lämpligt att rikta informationsspridning. Resultat från denna studie har visat 

att föreställningarna har reproducerats inom kvinnovården. Även om de uttalanden som 

mina informanter fått höra av sjukhuspersonal inte varit entydiga påståenden om att det 

finns en mödomshinna, så har de inte heller problematiserat eller 

ifrågasatt den uppfattningen. Detta, har enligt mina informanter bidragit till att deras tro 

på mödomshinnan levt vidare. Dessa resultat kan kopplas till Erikssons och 

Christiansons studie från 2013, där 480 barnmorskor från världen över deltog. Deras 

resultat visade att 66 % av de medverkande barnmorskorna trodde att flickor föds med 

en heltäckande hinna i slidan som brister vid första vaginala samlaget och 21 % trodde 

att det genom undersökning går att slå fast om en kvinna är oskuld eller ej.  

     Intressant nog reproduceras alltså föreställningarna om mödomshinna inom 

kvinnovården, kanske på just det stället där vi antagit att kunskap skulle finnas i 

överflöd. Vi har sedan tidigare sett hur läkarvetenskapen använt sin makt för att 
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identifiera kvinnokroppen på det sättet som samhället krävde. Läkarens licens och 

vetenskapliga termer formade sanningar som reproduceras institutionellt än idag. 

Genom kultur och normer, som bland annat vetenskapen anammat och gjort till allt 

”sannare sanningar” har mödomshinnan länge funnits med i våra föreställningar om 

kvinnokroppen. Dock berättar den yngsta kvinnan i min studie att hon och hennes 

klasskamrater genom undervisning fått lära sig att mödomshinna är en myt som vi 

trodde på ”förr”. Hon förklarar för mig, att hon tror att vi genom feminismen blivit mer 

upplysta och påstår att kvinnomyter, så som mödomshinnan är något gammalmodigt. 

Kanske är idén om mödomshinnan på väg att lösas upp och glömmas som en konstig 

osanning? 

     I slutet av varje intervjutillfälle har jag frågat mina informanter om de har något att 

tillägga. Flera har uttryckt att mödomshinnan och frågor om kvinnlig oskuld inte är 

något som rör kvinnor från Sverige. Av samma uppfattning var barnmorskorna som 

medverkade i Erikssons och Christiansons studie, Promoting women’s human rights: A 

qualitative analysis of midwives’ perceptions about virginity control and hymen 

reconstruction (2014). Deras studie visade att det fanns en bred uppfattning om att 

dessa frågor bara angick ”andra kvinnor” eller kvinnor från andra etniska grupper, 

speciellt kvinnor med muslimsk bakgrund ansågs av de tillfrågade vara en mer utsatt 

grupp.143 Jag tror att detta och liknande anspråk leder till differentieringar mellan 

kvinnor och bidrar till skapandet av ett ”vi och dom-samhälle”. I arbetet för ett jämställt 

samhälle tror jag att det är ytterst viktigt att inte peka ut specifika grupper som de enda 

bärarna av misogyna strukturer, utan inse vikten av att lyfta fram och problematisera 

företeelser även i det egna samhället.  

 

3.1 Osäkerhetskällor och aktuell forskningskontext 
Härnäst vill jag diskutera några eventuella osäkerhetskällor och därefter studiens 

resultat i relation till den aktuella forskningskontexten.  

     Under arbetet med det insamlade materialet har jag insett att det skulle vart önskvärt 

att ha haft fler informanter från den yngsta, respektive den äldsta åldersgruppen. Att 

dessa åldersgrupper endast representeras av en person kan ses som en av uppsatsens 

svagheter och en negativ inverkan på studiens resultat, då möjligheten att jämföra 

erfarenheter sinsemellan ålderskategorierna inte blir möjligt. En fördelning på 

förslagsvis tre personer från varje ålderskategori skulle ha gjort studien mer balanserad. 

                                                 
143 Christianson & Eriksson 2014:185 (Promoting women’s human rights) 
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Nu i efterhand kan jag se att det var en kombination av studiens tidsram och svårigheter 

från min sida att rekrytera informanter från de specifika ålderskategorierna som gjorde 

att antalet informanter i åldersgrupperna inte blev jämnare. 

     Mitt urval av informanter är gjort med ett så kallat snöbollsurval vilket både kan ses 

som en styrka och en svaghet för studien. När jag övervägde på vilka sätt min relation 

till informanterna kunde påverka intervjuerna var min största oro att informanten skulle 

ha svårare att öppna upp sig för mig om vi sedan tidigare kände varandra. Det är såklart 

också möjligt att argumentera för att det i vissa fall kan vara svårare att samtala om 

privata ämnen med en totalt okänd forskare. Vad som stämmer i mitt fall är svårt att 

säga, men det var även i detta fall tidsramen för kursen som fick mig att tillämpa 

snöbollsurvalet. När ser tillbaka tror jag att intervjuerna med de äldre informanterna 

skulle ha varit mer öppen om jag inte kände dem sedan tidigare, medan jag istället tror 

att jag kom närmare de yngre informanterna, just därför att vi kände varandra.  

     Avsnittet i analyskapitlet som analyserar sambandet med några av kvinnornas 

klasstillhörighet och deras syn på kvinnlig oskuld var för mig ett helt oväntat spår. När 

jag under arbetet med kodning av intervjuerna kunde detektera social klass och 

sexualitet som ett eget tema önskar jag att hade frågat samtliga informanter om deras 

sociala bakgrund. Under intervjuerna var det istället några av informanterna själva som 

kopplade ihop social klass och sexualitet och det var först i efterhand som jag kunde 

koppla Foucaults teorier till min egen studie. Det jag skulle kunnat göra annorlunda i 

den situationen är att ringa upp samtliga informanter och över telefon kompletterat 

intervjuerna med en fråga om upplevd klasstillhörighet. På så vis skulle avsnittet 2.4 Ett 

klassperspektiv kunna utvecklats ytterligare och diskussionen underbyggas mer.  

     Jag har använt mig av teorier som inte är vetenskapligt förankrade, vilket i sig kan 

ses som en osäkerhetskälla. Detta är igenkommande problematik för studier inom 

humaniora. Till skillnad från naturvetenskapliga teorier kan teorierna som förankrar den 

här studien inte mätas eller valideras. Med detta menar jag att valda teorier har använts 

som tolkningsinstrument och bekräftar inte en absolut sanning. Studien kan ses som 

exempel på hur valda teorier kan användas för att finna en djupare förståelse för 

mänskliga företeelser. Teorierna är komplexa vilket också ger utrymme för större 

tolkningsmöjligheter för mig som forskare. Det är möjligt att jag med min förförståelse 

av problematiken kring mödomshinnan och kvinnlig oskuld har påverkat studiens 

resultat. Jag har dock genom hela arbetet haft denna problematik i åtanke efter 

erfarenheter från tidigare studier. Som författare har denna insikt gjort mig påmind om 
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att teorierna alltid bör sättas i relation till problembildens egen kontext. I enlighet med 

teorierna beror verkligheten på vem som har ordet, i det här fallet jag som forskare, 

därför blir även dessa resultat en tolkning, med mina egna upplevelser som 

förförståelse. Avslutningsvis vill jag positionera studiens resultat i förhållande till den 

rådande forskningskontexten.  

     Erikssons och Christiansons artikel, Myths and misconceptions: Midwives’ 

perception of the vaginal opening or hymen and virginity (2013) har visat att okunskap 

om kvinnans anatomi var en relativ vanlig företeelse inom den undersökta 

barnmorskegruppen. Likaså framkom det av mina informanter att myten om 

mödomshinnan reproduceras inom kvinnovården. Genom att applicera Foucaults teorier 

om makt på Erikssons och Christiansons resultat har denna studie skapat en större 

förståelse för hur maktförskjutningar sker och hur auktoriteter, som i det här fallet 

läkare och sjukvårdspersonal, skapar vår aktuella kunskap. Studien har på så vis tillfört 

en djupare förståelse för hur myten om mödomshinnan kan ha etablerats. Kunskap 

befästs genom auktoriteter och för att dessa strukturer skall upphöra måste bildning ske 

där den rådande makten finns. Som även majoriteten av barnmorskorna i Erikssons och 

Christiansons artikel nämner, är det önskvärt med mer utbildning i problematiken kring 

mödomshinnan inom läkar- vårdutbildningar. Denna studie bidrar med ett nytt 

perspektiv på strukturella företeelser i samband med mödomshinnans problembild och 

resultaten skulle därför kunna användas i framtagandet av framtida utbildnings och 

informationsmaterial.  

     Resultat från Christiansons och Erikssons studie, A Girl Thing: Perceptions 

Concerning the Word “Hymen” Among Young Swedish Women and Men (2011) visar 

att myten om mödomshinnan var väl etablerad bland elever i svenska skolan. Då deras 

artikel i skrivandets stund är sex år gammal kan min studie ses som en form av 

vidareutveckling av tidigare resultat, då även jag undersöker svenska förhållanden. 

Christiansons och Erikssons informanter var 17-18 år när de deltog i undersökningen 

vilket idag gör dem jämngamla med mina informanter från den näst yngsta 

ålderskategorin, 20-30åringarna. Samtliga av mina informanter i den nämnda 

ålderskategorin har haft liknande föreställningar om mödomshinnan, men berättade 

också att dom på senare år tagit del av ny information om mödomshinnan. Jag menar att 

mina resultat indikerar att det på senare år skett en positiv kunskapsmässig förändring 

på relativt kort tid, vilket betyder att informationsspridning om mödomshinnan når fram 

till kvinnor i den undersökta kontexten. Till skillnad från Christiansons och Erikssons 
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studie visar alltså min studie, som är gjord sex år senare att mödomshinnan börjar 

ifrågasättas i den undersökta kontexten och att unga vuxna och ungdomar på senare år i 

allt högre grad tillgodosett sig nya fakta. Dessa resultat är i sig viktiga men kan även 

användas för att kartlägga hur ny kunskap når ut till allmänheten. Mina informanter har 

i de allra flesta fall nämnt media, så som radioprogram och dokumentärer som de 

främsta faktaspridarna. Studiens resultat kan ses som ett bidrag till att förstå hur 

kunskap sprids och mottags, vilket är väsentligt i arbete med framtida 

informationsspridning och utbildning.  

     Den amerikanska studien, Evidence of Change in Men’s Versus Women’s Emotional 

Reactions to First Sexual Intercourse: A 23-year Study in a Human Sexuality Course at 

a Midwestern University (2014) visar att kvinnliga sexualitetnormer är mer föränderliga 

i takt med samhällets utveckling, än vad mäns är. I denna studie framkom det även att 

strukturalistiska teorier kan användas för att förstå denna förändring och det som kallas 

the double standard, skillnaden mellan mäns och kvinnors sexualmoral. Genom att se 

närmare på the double standard genom Levi-Strauss släktskapsystem har en bredare 

förståelse för hur fenomenet har kunnat uppstå och vidmakthållits uppnåtts. Jag tror att 

dessa bakomliggande djupstrukturer är nödvändiga att uppmärksamma i arbetet för ett 

jämställt samhälle. Genom att anlägga nya perspektiv på myten om mödomshinnan blir 

det möjligt att bilda sig en mer holistisk bild av problematiken vilket den här studien 

givit flera exempel på.  
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