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Abstract  
This paper interprets the myth of the hymen through the archetypal theory of Carl Gustav 

Jung. Today it has been proven that there exists no hymen that breaks at a woman’s first 

intercourse. Nonetheless, the myth of the hymen lives on – creating enormous consequences 

for girls and women. In several cultures the hymen symbolizes purity and a gift to be offered 

to the man on the wedding night. According to the theories of C. G. Jung, the human psyche 

contains archaic remains that run cross cultures within the whole of humanity. These remains, 

called archetypes by Jung, hold special functions within the subconscious, and have been 

expressed in religions, myths and fairytales since the beginning of mankind, according to 

Jung. In this paper, tales and collectively held ideas about the hymen will be examined and 

analyzed. The archetypes found in the material will be identified and their functions 

presented. The object of the paper is to try to gain a better understanding of how a belief in a 

nonexistent part of the body has been able to survive. According to my interpretation of Jung's 

theories, the hymen can be seen as a result of emotionally charged functions in the human 

psyche, which contributed to the creation of myth of the hymen.  

 

Keywords: Analytical psychology, Archetypes, C. G Jung, Hymen, Virginity 
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Inledning  
Den tidiga läran om Jesus jungfrufödsel implementerade ett ideal om kvinnan som både 

oskuld och moder. I takt med det växande Jungfru Mariaidealet utvecklades också den kristna 

heligheten över oskuld, renhet och skyddandet av vaginan från alla typer av penetration.1 

Samma mönster går att finna både inom islam, katolicismen och den judiskortodoxa 

traditionen, där kvinnan också ses som oren under menstruationen, då hon inte är fertil och 

där samlaget endast ska syfta till att generera avkomma.2 I den katolska traditionens ögon 

förkroppsligar Jungfru Maria allt som anses vara vackert i en kvinna, att vara jungfru och 

moder. Hon är ren och utom all skuld, hon är syndfri.3   

 

Disposition  
I uppsatsens inledande kapitel, Inblick i den så kallade mödomshinnans problematik samt 

Oskuldsutredning – ett regeringsuppdrag presenteras läsaren för det valda ämnet. Allmänna 

myter om mödomshinnan beskrivs samt dess bieffekter för flickor och kvinnor. Därefter läggs 

medicinsk fakta om det som kallas mödomshinnan fram. De kollektiva föreställningarna om 

mödomshinnan knyts därefter samman med Carl Gustav Jungs teorier som beskrivs kortfattat 

i kapitlet Mina tankar utifrån föreställningarna.              

 Sedan följer uppsatsens Syfte & frågeställning där det klargörs vad uppsatsen vill 

undersöka och vilka frågor som den syftar att besvara.             

 Nästföljande kapitel, Mödomshinnan – i berättelser och enligt forskning är det kapitel som 

utgör det huvudsakliga materialet, som längre fram i uppsatsen kommer att dryftas genom 

Jungs arketypteori. Kapitlet är indelat i tre underrubriker: Mödomshinnan beskriven av 

auktoritetsperson, Myten om mödomshinnan samt Forskning om mödomshinnan. Dessa 

stycken belyser var för sig ämnet på olika sätt.  

Därefter följer rubriken Metod & material som är indelat i två underrubriker: Den 

hermeneutiska metoden samt Material. Den förstnämnda beskriver val av metod och förklarar 

innebörden av hermeneutiken som forskningsmetod. Rubriken Material presenterar den 

bakomliggande forskningen som uppsatsens inledande delar grundar sig på. Artiklar och 

böcker som har varit av extra betydelse läggs fram. Dessa verk rör främst mödomshinnan.  

I efterkommande kapitel, Teori redogör jag för de böcker som min förståelse för den 

analytiska psykologin grundar sig på.                  

                                                 
1 Kripal 2005:7 081  
2 Kripal 2005:7 082   
3 http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan (8 minuter in i filmen) 

http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan
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 Därefter under rubriken Jungs arketypteori och Arketyperna enligt Jung beskrivs Jungs 

teorier utifrån min förståelse av den jungianska psykologin. Den förstnämnda rubriken syftar 

till att ge läsaren en gedigen grundförståelse för arketypteroin och för det mänskliga psykets 

konstruktion enligt Jung. Den andra rubriken förklarar de arketyper som är speciellt viktiga 

enligt Jung, samt dessas innebörd och funktion.              

 Kapitlet Analys – Ett jungianskt perspektiv på praxis kring mödomshinnan utgör den 

huvudsakliga analysen. Här analyseras den tidigare forskningen med utgångspunkt i Jungs 

arketypteori. Valda delar av materialet kommer att ventileras, varpå de arketyper som gått att 

identifiera i materialet beskrivs och tolkas utifrån Jungs teorier. Under rubriken Diskussion 

följer diskussion om de slutsatser jag har kunnat göra genom analysen.        

 Under nästkommande rubrik, Slutsats presenteras resultatet utifrån uppsatsens 

frågeställningar samt görs en egen reflektion över arbetet.           

 Sedan följer rubriken Sammanfattning, som sammanfattar hela arbetet.     

 Därefter följer Framtida forskning som ämnar att lyfta fram de områden kring 

mödomshinnan som ännu är outforskade och som enligt mig skulle behöva undersökas mer.   

Därefter följer litteraturlista och källhänvisningar.  

 

Inblick i den så kallade mödomshinnans problematik   
Människans bestående fascination över könen och sexualiteten har haft makt att forma 

religiöst språk, socialt liv och mänskligt tänkande. Fokus på mannens kön har varit dominant, 

då många av mänsklighetens traditioner är formade utifrån patriarkala system. Fram tills 

nyligen har det varit praktiskt omöjligt att garantera att den antagne mannen faktiskt är fadern 

till barnet. Denna omöjlighet för mannen, att helt säkert veta att det är hans släktgren som 

förts vidare har resulterat i flera extrema kulturella åtgärder i form av bortgifte av förpubertala 

flickor, manlig kontroll över flickans eller kvinnans liv och kravet på kvinnlig oskuld innan 

äktenskapet.4 Detta har även bidragit till att göra kvinnlig sexualitet till ett manligt innehav 

som är i behov av skydd och kontroll.  

 

Oskuldsutredning – ett regeringsuppdrag 
Den forskning som går att hitta kring mödomshinnans problematik tyder på att myndigheter 

och regeringen i Sverige har börjat ta itu med problemet genom satsningar på faktaspridning 

och utbildning i ämnet. Problematiken kring kvinnans oskuld är så allvarlig att Nationellt 

centrum för kvinnofrid, NCK år 2010 fick i uppdrag av regeringen att ta fram en 

                                                 
4 Kripal 2005:7 078  
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handledningsplan till hälso- och sjukvården i syfte att ge stöd till flickor och kvinnor som 

söker hjälp för att få ett så kallat oskuldintyg eller önskar göra en rekonstruktion av den så 

kallade mödomshinnan. I NCK:s rapport beskrivs mödomshinnan eller hymen som är dess 

medicinska term på följande vis:     

   

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.5  

 

NCK:s rapport visar alltså att det som kallas mödomshinnan i själva verket är ett 

membranliknande veck som omger vaginalöppningen. Vecken benämns vanligare idag som 

slidkrans.6 De blir mindre täckande i takt med stigande ålder och hos kvinnor med 

heltäckande membran klassas det som abnormalt. Med denna fakta blir det omöjligt att 

kontrollera vem som har haft samlag och vem som inte har haft samlag.7     

 Myten om mödomshinnan ger än idag upphov till många missförstånd och mycket onödigt 

lidande. Faktumet att tusentals flickor och kvinnor över hela världen oroar sig för att inte ha 

en intakt mödomshinna på bröllopsnatten känns med ens än mer absurd. 

 

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK:s rapport från 2010 är det alltid 

blödningskontroll som är det centrala problemet för de flickor och kvinnor som uppsöker 

hjälp inför ett äktenskap.8 Ändå är det långt ifrån alla som blöder vid första samlaget. 

Undersökningar som har gjorts om blödningsfrekvensen vid första samlaget ger inga entydigt 

svar. I en svensk undersökning där 304 kvinnor intervjuades blev slutsatsen att 3 % blödde 

mycket under första samlaget, 29 % blödde lite och resterande 68 % blödde inte alls.9 Den 

blödning som kan uppstå vid första samlaget förklarar Riksförbundet för sexuell upplysning, 

RFSU på följande vis:  

 

Oavsett hur slidkransen ser ut, så är det färre än hälften av alla tjejer som blöder när hon penetrerar slidan 

första gången. Bland dem som ändå blöder är det få som gör det för att slidkransen varit trång, utan av andra 

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

2_Att_mota_patienter_www.pdf sidan 23  
6 http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Praktikor/praktika-slidkransen-09.pdf?epslanguage=sv  
7 Christiansson & Eriksson 2010:319  
8 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-

2_Att_mota_patienter_www.pdf sidan 24 
9 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-

2_Att_mota_patienter_www.pdf sidan 24 

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://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Praktikor/praktika-slidkransen-09.pdf?epslanguage=sv
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
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orsaker. Om man inte varit sexuellt upphetsad utan spänd, nervös och för torr, kan det bli små sprickor i 

slidkransen som kan blöda, men det beror inte på hur många gånger man har haft sex.10 

 

Även om det är långt ifrån alla som blöder vid första samlaget är myten om mödomshinnan än 

idag så etablerad att ett kirurgiskt ingrepp för att rekonstruera något som aldrig funnits där, 

många gånger ses som enda utvägen för de drabbade.11 Det finns olika typer av kirurgiska 

ingrepp för att konstruera en mödomshinna, men forskningen visar att operation många 

gånger är lönlöst eftersom det inte kan garantera den eftersträvade blödningen.12 Det har också 

ifrågasatts om det är etiskt korrekt att rekonstruera något som är klassat som en missbildning. 

 

Att patriarkala strukturer i samhället använder myten i religionens namn för att kontrollera 

kvinnan, får mig att inse vilka starka emotioner mödomshinnan är sammankopplad med och 

hur viktigt det här ämnet är att belysa.  

Begreppsdefinition 

Inom psykoanalysen används ofta begreppet projektion. En projektion är ett reaktionsmönster 

där individen tillämpar egna synsätt och känslor på andra personer eller en grupp. Individens 

egna emotioner ligger alltid i vägen för att göra en objektiv tolkning och kommer att färga av 

sig på individens omgivning. Detta beteende leder ofta till att vi tolkar in egna föreställningar, 

vilka projiceras på andra och kan leda till missuppfattningar och fördomar.13  

Mina tankar utifrån föreställningarna 

Att föreställningen om mödomshinnan inte är befäst enbart i en kultur eller i en religion,14 

ledde mina tankar vidare till Carl Gustav Jungs teorier om att mänskligheten delar ett 

kollektivt omedvetet. Carl Gustav Jung föddes 1875 i Kesswil i Schweiz. Jung var 

psykiatriker, författare och en av grundarna till den analytiska psykologin. Jung födde idén 

om att människans psyke innehåller kollektiva delar, ett kollektivt omedvetet med arketypiska 

strukturer. På samma sätt som människans ärver sitt fysiska attribut ärver hon även en 

gemensam disposition för bilder och symbolspråk.15 Med dessa tankar undrar jag om även 

                                                 
10 http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Praktikor/praktika-slidkransen-09.pdf?epslanguage=sv  
11 Christiansson & Eriksson 2010:320 
12

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

2_Att_mota_patienter_www.pdf sidan 28  

  
13 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=projektion  
14 Cinthio 2014:173 
15Wikström 2012:175  

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Praktikor/praktika-slidkransen-09.pdf?epslanguage=sv
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://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=projektion
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föreställningarna om mödomshinnan kan ligga till grund för omedvetna projektioner av 

arketyper enligt Carl Gustav Jungs arketypteori.   

 

Syfte & frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att studera berättelser och föreställningar om mödomshinnan för att påvisa 

hur dessa kan ligga till grund för omedvetna projektioner av olika arketyper enligt C. G Jungs 

arketypteori.  

 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar:   

 

 Vilka arketyper skulle mödomshinnan kunna vara projektioner av?  

 Vilket symbolvärde kan mödomshinnan ha enligt Jungs arketypteori?  

 

Mödomshinnan – i berättelser och enligt forskning 
Under följande tre rubriker sammanställs och beskrivs olika föreställningar och den 

problematik som mödomshinnan är sammankopplad med.            

 Under den första rubriken, Mödomshinnan beskriven av auktoritetsperson presenteras 

uppfattningen som en svensk läkare hade om mödomshinnan under mitten av 1800-talet. 

Texten är en sammanfattning från boken Menniskans fortplantning beroende af båda könens 

fria vilja. Boken beskrivs som en guide för den som vill lära sig om fysiologi och begripa 

organens verksamhet.                       

 Därefter följer rubriken Myten om mödomshinnan, som också är namnet på den 

dokumentärfilm från 2011 som Lotta Ekelund regisserat. Filmen visades på 

Utbildningsradion, UR i syfte att sprida fakta och kunskap om mödomshinnan. Filmen belyser 

mödomshinnans inflytande över samhälle, individ och religion.         

 Sedan följer rubriken Forskning om mödomshinnan som baserar sig på Hanna Cinthios 

undersökning, You go home and tell that to my dad! Conflicting Claims and Understandings 

on Hymen and Virginity där skolelever intervjuas om deras uppfattningar om begreppet 

mödomshinnan och oskuld.                     

 Det är detta material som senare kommer att dryftas genom arketypteroin i uppsatsens 

analysdel.  Dessa delar har valts ut för att ge läsaren en bred förståelse av mödomshinnan och 

dess problemområden, samt för att de innehåller konkreta berättelser som påvisar mytens 



 

10 

 

inflytande över samhälle, individ och religion.                 

         

Mödomshinnan beskriven av auktoritetsperson 

Föreställningarna om mödomshinnan är många och bilden av denna håller sig levande än 

idag. Det finns olika uppfattningar om dess utseende och funktion. I boken Menniskans 

fortplantning beroende af båda könens fria vilja skriven 1868, beskriver läkaren Dr. O. Reuth 

mödomshinnan som det enda organ vars fysiologiska betydelse består i att på mekaniskt vis 

bli förstört.                           

 Han fortsätter beskriva mödomshinnan objektivt som en tillslutande halvmåneformad 

hinna i slidgången vilken slutar upptill med en konkav kant som lämnar nödvändigt rum för 

mensblodets avrinnande. Efter dess förstörelse ihoprullar de sönderslitna delarna sig och 

bildar ett tjockt lager av köttiga vårtor.               

 Mödomshinnan beskrivs innehålla en ringa mängd blodkärl vilket vid första samlaget 

sönderbrister och förorsakar en bloduttömning. Författaren klargör blodfläckens betydelse och 

förklarar att utebliven blodfläck under bröllopsnatten kan leda till att äktenskap 

ogiltigförklaras, då blodfläcken ses som enda bevis på brudens oskuld. Författaren påtalar att 

det även hos oskulder kan saknas en mödomshinna till följd yttre skada, onani, bildningsfel 

eller infektionsmaskar.16 Detta är ett exempel på hur föreställningen om mödomshinnan sett ut 

i Sverige under mitten av 1800-talet.  

 

Myten om mödomshinnan 

Namnet på uppsatsen, Myten om mödomshinnan är hämtad från Lotta Ekelunds 

dokumentärfilm med samma namn. Den var också den filmen som först väckte mitt intresse 

för ämnet. Ekelunds dokumentärfilm gör upp med de levande föreställningarna om 

mödomshinnan och berättar vilka konsekvenser myten har och har haft för flickor och 

kvinnor.                             

 I filmen intervjuas bland annat Monika Christiansson och Carola Eriksson, forskarna som 

lade fram bevis för att mödomshinnan inte finns och att det också är omöjligt att se om någon 

har haft samlag eller inte. Zubeyde Demirörs Syed, som medverkar i filmen är socionom. Idag 

hjälper hon unga kvinnor bort från hedersförtryck. Hon har själv personliga erfarenheter av 

mödomshinnan, då hon blev bortgift som femtonåring och var tvungen att bevisa sin oskuld 

genom blod på lakanet på bröllopsnatten.                  

                                                 
16 Dr. O. Reuth 1868:11–14 
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 Vi får också möta en plastikkirurg som för 15 000 kronor kan konstruera mödomshinnor på 

kvinnor som vill blöda på bröllopsnatten. Operationen ger ändå ingen garanti för att den 

önskade blödningen uppstår.                       

 I filmen intervjuas svenska ungdomar om deras syn på mödomshinnan och deras samtal 

tyder på att myten fortfarande är levande. Det finns många unga som idag anpassar sina liv 

utifrån föreställningarna om mödomshinnan. I rädsla över att något skall spricka eller gå 

sönder avstår flickorna från att använda tamponger samt från olika former av fysisk aktivitet.

 I filmen medverkar också en katolsk präst som beskriver symbolen av Jungfru Maria, att 

vara både oskuld och moder, och hur denna föreställning implementerades som ett 

kvinnoideal i den katolska tron.                     

 Från samtliga berättelser kan vi dra slutsatsen att myten om mödomshinnan ännu är 

levande och ett högst aktuellt ämne som vi är i behov av att uppmärksamma. Under följande 

kapitel kommer Hanna Cinthios forskning om oskuldsproblematik och mödomshinnan att 

redovisas för.         

 
Forskning om mödomshinnan  

I Hanna Cinthios undersökning intervjuas ett femtontal skolelever om deras uppfattning om 

begreppet oskuld. Eleverna kommer bland annat från Irak, Kurdistan, Pakistan, Somalia, eller 

tillhörde polska romer. Deras religiösa tillhörigheter var, shiaislam, sunniislam, kristen 

ortodoxi och katoliker. Majoriteten av eleverna i studien hade bott i Sverige större delen av 

sitt liv och flera av dom var födda i Sverige. Det enda påtagliga faktorerna som eleverna hade 

gemensamt var att de bodde i samma område och hade gått i samma skola.      

 Resultatet av Cinthios undersökning visar att det finns tydlig skillnad i synen på pojkars 

och flickors oskuld. Begreppet oskuld visar sig vara simplifierat till att endast beröra 

heterosexuella, vaginala samlag och vikten av att vara oskuld på bröllopsnatten är något som 

generellt bara är av betydelse för flickan eller kvinnan.17 
 

Samtliga elever i studien hade uppfattningen att en intakt mödomshinna är av största vikt 

inför bröllopsnatten. Eleverna menade att den kvinnliga oskulden, i förhållande till den 

manliga är så betydelsefull just för att den kan kontrolleras, i form av en intakt mödomshinna. 

Samtliga som intervjuats vittnar om oskuldskontroller före eller under bröllopsnatten samt om 

oskuldskrav från familjemedlemmar. Dessa vittnesmål kommer från tjejer och killar med 

olika etnisk och religiös bakgrund. Cinthios undersökning har givit en viktig förståelse av den 

                                                 
17 Cinthio 2014:178  
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betydelse som mödomshinnan och oskuldsnormen spelar.            

 Ordet oskuld är laddat, att vara utan skuld. Innebörden kan ha en livsavgörande betydelse 

för unga kvinnor. I många kulturer är flickan eller kvinnans oskuld inte bara hennes egen sak 

utan en angelägenhet för hela familjen. Om flickan eller kvinnan inte är oskuld på 

bröllopsnatten anses hon dra skam över familjen. Oskuldsbegreppet associeras med respekt 

för föräldrar, renhet och som bevis på att vara en bra flicka. Den kvinnliga oskulden ses som 

något visuellt, i form av en mödomshinna som går att kontrollera.18        

 Flertalet vittnesmål berättar om oskuldskontroller som utförs på olika sätt, oftast av en 

medicinskt kunnig person eller av en äldre i det religiösa samfundet. Det förekommer i flera 

kulturer att en släkting till brudparet också vakar under bröllopsnatten för att kunna se bevis 

på kvinnans oskuld i form av blod på lakanet.19            

 Konsekvenserna i att ha förlorat oskulden innan bröllopsnatten kan vara förödande. 

Upphävda äktenskap, grovt fysiskt våld, utanförskap eller till och med döden. Följderna är 

många och allvarliga.20 Dessa vittnesmål kommer inte från en homogen grupp utan har 

berättats av flickor och pojkar med olika etnisk och religiös bakgrund.21 

 

Med denna fakta kan slutsatsen dras att den kvinnliga oskulden är speciellt viktigt, då denna 

anses gå att kontrollera, i form av en intakt mödomshinna. Mödomshinnan kan ses som en del 

av ett beteende som manifesterar en icke existerande kroppsdel. Än idag är det så vedertaget 

att prata om mödomshinnan att den har kommit att bli en sanning för många människor.  

 

Metod & material 
I följande kapitel beskrivs den hermeneutiska metoden och hur jag använder mig av den i 

arbetet. Därefter följer rubriken Material, som presenterar källorna till de tidigare skildrade 

berättelserna om mödomshinnan.  

 

Den hermeneutiska metoden 
Jag har i arbetet utgått från den hermeneutiska metoden. Hermeneutik är en tolkningsmetod 

som syftar till att söka förståelse för den mänskliga existensens grundbetingelser.22 

                                                 
18 Cinthio 2014:178 
19 Cinthio 2014:180  
20 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/296/NCK-rapport_2011-

2_Att_mota_patienter_www.pdf sidan 19 
21 Cinthio 2014:173 
22 Patel & Davidson 2011:28  

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 

 

Hermeneutiken står för kvalitativa förståelsesystem där forskaren inte är ute efter en absolut 

sanning utan snarare söker förståelse och kunskap. Syftet är att fånga människans intentioner, 

som yttrar sig i hennes handlingar och språkbruk.23  Det är dessa mänskliga intentioner som 

jag vill tolka för att försöka förstå dess innebörd. Hermeneutikern bejakar ett holistiskt 

förhållningssätt till forskningsområdet och menar att det finns fördelar i att se något utifrån en 

övergripande helhet, istället för att studera det bit för bit. I arbetet har texter, tolkning och 

förståelse överlappat varandra och förändrats under arbetets gång.         

 Mina tolkningar har utvecklats och ändrats i takt med arbete med litteraturstudier, 

handledarmöten och ökad förståelse inför forskningsområdet. Denna process kallas för den 

hermeneutiska spiralen.24 Jag anser denna metod som bäst lämpad för arbetet då uppsatsens 

frågeställningar och syfte söker ett tolkande svar och inte är ute efter en absolut sanning. 

 

Under rubriken som följer presenteras forskningen bakom det material som lades fram 

inledningsvis under rubriken Oskudlsutredning – ett regeringsuppdrag samt forskningen 

bakom kapitlet Mödomshinnan – i berättelser och enligt forskning.  

 

Material 
Följande kommer jag att presentera den bakomliggande forskning som det tidigare kapitlet, 

Mödomshinnan – i berättelser och enligt forskning baseras på. Det är dessa berättelser som 

kommer att tolkas i uppsatsens analysdel. Jag har valt ut dessa berättelser för att de på olika 

sätt skildrar mödomshinnan, både hur den kan beskrivas, vilka problem den skapar och vilka 

emotioner den är sammankopplad med. Därefter presenteras forskningen bakom kapitlet 

Oskudlsutredning – ett regeringsuppdrag.                 

 Jag har medvetet valt att utesluta materialet bakom rubriken Mödomshinnan beskriven av 

auktoritetsperson då det grundar sig på en historisk rapport vars syfte redan finns beskrivet 

under rubriken Mödomshinnan – i berättelser och enligt forskning.  

Dokumentärfilm  

Lotta Ekelunds dokumentärfilm, Myten om mödomshinnan visades av Utbildningsradion, UR, 

för att upplysa och informera allmänheten om fakta om den så kallade mödomshinnan. Filmen 

ger en bred förståelse av begreppet mödomshinnan, då den belyser området från flera olika 

vinklar. Filmen innehåller intervjuer med olika personer som beskriver hur de påverkas av 

                                                 
23 Patel & Davidson 2011:29  
24 Patel & Davidson 2011:30  
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mödomshinnan både privat och i deras yrkesliv. Kritik skulle kunna riktas mot att filmen bara 

återger några få personers åsikter om mödomshinnan och på så sätt ger en all för snäv och 

personlig bild. Materialet har använts på grund av att intervjuerna är gjorda med fackpersoner, 

väl insatta i ämnet och jag anser därför deras kunskap som betydelsefull att lyfta fram i 

arbetet. 

Cinthios artikel  

Hanna Cinthios artikel, “You go home and tell that to my dad!” Conflicting Claims and 

Understandings on Hymen and Virginity är ett kapitel i boken Sexuality & Culture. Boken är 

en samling av texter författade av forskare från hela världen. Den belyser etiska, kulturella, 

psykologiska och sociala frågor som rör sexuella relationer och sexuellt beteende.     

 Forskningen är baserad på intervjuer med skolelever. Intervjuerna skedde både enskilt och 

i grupp för att få igång ett dynamiskt samtal, och för att eleverna skulle få chansen att prata 

om saker i en mer privat miljö. Cinthios artikel belyser ungdomars uppfattningar av begreppet 

oskuld. Det har varit av stor angelägenhet för detta arbete att Cinthios undersökning inte 

begränsas till en homogen grupp ungdomar, utan ger djup inblick i den allmänna uppfattning 

som finns.  

 

Följande rubrik redovisar materialet som kapitlet Oskudlsutredning – ett regeringsuppdrag 

baserats på.  

Christiansson och Erikssons forskning  

Monika Christiansson och Carola Eriksson är två barnmorskor som författat kapitel 29, Myter 

om mödomshinnan – en genusteoretisk betraktelse av mödomshinnans natur och kultur i 

Birgitta Hovelius och Eva E Johanssons bok Kropp och genus i medicinen. Kapitlet belyser 

författarnas egna erfarenheter som barnmorskor av att aldrig ha hittat en intakt mödomshinna. 

De vidhåller att mödomshinnan inte har någon vetenskaplig förankring utan är en social 

konstruktion, bibehållen av den patriarkala hegemonin. Christiansson och Eriksson använder 

både kvantitativa och kvalitativa metoder i sin forskning. De hänvisar till 

enkätundersökningar och studier som gjorts i skolor samt delar med sig av sina personliga 

erfarenheter som barnmorskor.25 Deras forskning har varit en viktig faktabas i mitt arbete då 

resultatet av deras arbete härledde till att mödomshinnan är att betraktas som en myt.  

                                                 
25 Christiansson & Eriksson 2010:137  
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NCK:s rapport  

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) arbetar på regeringens uppdrag med att öka 

kunskapen om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld. 

År 2010 fick NCK i uppdrag av regeringen att skriva en rapport, utformad för att hjälpa hälso- 

och sjukvårdspersonal i deras bemötande av flickor och kvinnor som söker hjälp för att få ett 

så kallat oskuldsintyg eller vill göra en rekonstruktion av den så kallade mödomshinnan.  

NCK:s rapport är uppdelad i fyra delar. Den första delen behandlar bakgrunden till 

hedersrelaterat våld samt den problematik som kvinnlig oskuld är kopplat till. Den andra och 

tredje delen behandlar medicinsk bakgrundsfakta och ska fungera som en handledning till 

hälso- och sjukvårdspersonal. Den fjärde delen belyser den juridiska aspekten av 

oskuldsproblematiken.                      

 Rapporten är skriven av bland annat Elisabeth Rynning som är professor i medicinsk rätt 

vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, Birgitta Essén som är docent och lektor vid 

institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet samt är överläkare på 

kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Även experter med erfarenhet och 

kunskap om oskuldsproblematik från bland annat Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen och 

Svensk förening för obstetrik och gynekologi har medverkat i rapporten. Rapporten har 

framförallt används i denna uppsats som medicinsk faktabas.  

 

Vidare följer uppsatsens teoridel som jag kommer att inleda med att berätta om den kritik som 

riktats mot Jung. 

 

Teori 
Jungs teorier bygger framförallt på empiriska observationer, samt omfattande studier av 

religion och kultur. Jag är sedan tidigare bekant med Jungs teorier men det har varit 

nödvändigt inför den här uppsatsen skapa mig en djupare förståelse för arketypteorin. Den 

analytiska psykologin är vida kritiserad. Många har påpekat att Jungs egen personlighet 

präglar hans teoribildningar. Annan kritik som riktats mot den Jungianska psykologin är att 

teorierna kan vara svåra att förstå och tolka på ett korrekt vis, läsarens förståelse av Jung 

kommer även att färgas av hens egen personlighet. Jung utgår också från en traditionell 

definition av vad som är manligt och kvinnligt, främst i teorierna om anima och animus.26 Det 

                                                 
26 Wikström 2012:184  
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är därför viktigt att förstå teorierna utifrån Jungs kontext för att kunna applicera dem i nya 

sammanhang.27  

De texter som jag har använt mig av och som ligger till grund för arbetets teoridel är valda 

verk av Carl Gustav Jung, samt religionspsykologiska samlingsverk och andra böcker som 

behandlar den jungianska psykologin. Dessa böcker presenteras under kommande rubrik.    

Underrubrikerna som sedan följer är, Jungs arketypteori och Arketyperna enligt Jung. I den 

förstnämnda kommer jag att börja beskriva Carl Gustav Jungs personlighetsmodell av psykets 

uppbyggnad i koncentriska skikt. Arketyperna som är skrivna i kursiv stil presenteras mer 

utförligt i kapitlet Arketyperna enligt Jung. Detta för att ge läsaren en tydligare insikt i Jungs 

teorier och arketypernas speciella funktioner.               

 Jag har medvetet valt att göra sammanställningen av Jungs teorier bred, även om endast 

arketypteroin kommer att dryftas i uppsatsens analysdel. Detta för att ge läsaren en 

grundförståelse av Jungs uppfattningar om det mänskliga psyket, vilket jag anser nödvändigt 

för att vidare kunna förstå arketypteroin. 

 

Teoribildning  
Följande böcker som presenteras har varit av extra betydande för min förståelse av C. G Jungs 

teorier. 

Människan och hennes symboler  

Boken Människan och hennes symboler är ett samarbete mellan Jung och hans fyra lärjungar 

Marie-Louise Von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi och Aniela Jaffé. C. G Jung 

var en av Sigmund Freuds främsta lärjungar och en av grundarna till den analytiska 

psykologin. Boken redovisar grundligt Jungs symbolteorier, drömmars signifikanta betydelse 

samt innebörden av individuationsprocessen.                

 Det första kapitlet Mötet med det okända handlar om drömtolkning. Jung påpekar 

drömmens särskilda betydelse för drömmaren och menar att den både kan varna och vägleda. 

Jung hade rik erfarenhet av drömtolkning som även är viktigt inom psykoanalysen. I 

drömmarnas symbolspråk går återkommande strukturer att skiljas ut. Dessa strukturer och 

symboler återfinns i myter och legender. Jung såg dessa mönster som en väg in till 

människans omedvetna.  

En av de största meningsskiljaktigheterna mellan C. G Jung och Sigmund Freud var 

religionens betydelse för människan. Jung menade att människan var religiös av naturen, 

                                                 
27 Orést 2009:69  
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Homo religiosus. Detta var en tanke som han delade med flera av sin samtid, bland annat 

religionshistorikern Mircea Eliade. Jung beskrev avsaknaden av religiositet i det moderna 

samhället som ett allvarligt problem. Den moderna människan beskrivs som alltför upptagen 

av sitt personligt medvetna att hon tappat kontakten med psykets omedvetna funktioner. Utan 

en själslig förankring i religionen kan människan aldrig känna sig fullkomligt hel. För Jung 

var människans inre, omedvetna delar lika verkliga och betydande som de yttre.     

 I bokens tredje kapitel, Individuationsprocessen tolkar och beskriver Von Franz 

individuationsprocessen. Det är enligt Jung av yttersta vikt för människan att leva i harmoni 

med de underliggande strukturerna i hennes omedvetna då psyket har kompensatoriska 

funktioner. Om individen lägger för stor vikt vid psykets medvetna komponenter kommer de 

omedvetna komponenterna av psyket bli alltmer bortträngda, men också vilja göra sig kända 

med allt större kraft. Detta är enligt Jung roten till många av människans psykiska besvär. 

Målet med individuationsprocessen är att interagera psykets medvetna delar med de 

omedvetna, acceptera dessa och få dem att växelverka. Fokus måste flyttas från personan, 

hennes sociala mask till självet, hennes innersta sanning.  

Den religiösa människan  

Boken Den religiösa människan, beskriver religiösa upplevelser och beteenden utifrån ett 

psykologiskt perspektiv. Kapitlet C. G Jung – om människans behov av myter, är författat av 

Owe Wikström och har vart relevant för arbetet då det ger en lättillgänglig sammanfattning 

över Jungs teorier. Kapitlet ger en biografisk skiss över Jung och beskriver Jungs bild av 

religionens psykologiska betydelse.                 

 Symbolers betydelse för människan och det mänskliga psykets uppbyggnad av medvetet, 

omedvetet och kollektivt omedvetet förklaras på ett grundläggande sätt. Kapitlet ägnar också 

uppmärksamhet mot Jungs teorier om arketyper samt dessas funktioner. Boken har i arbetet 

använts som ett uppslagsverk över Jungs teorier, samt varit till hjälp för att få djupare 

förståelse över den jungianska terminologin.      

Religionspsykologi 2 

Religionspsykologi 2, författad av David M. Wulff, är en väldokumenterad översikt över 

psykologisk forskning om religion. I kapitel fyra, C. G. Jung och den analytiska traditionen 

beskrivs Jungs teorier på ett lättillgängligt och strukturerat sätt. Kapitlet berör både den 

analytiska psykologin, det mänskliga psykets struktur, Jungs väg till självförverkligande samt 

Jungs religionspsykologi. Boken är välstrukturerad och ger en mycket lättillgängligt 
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genomgång av det väsentligaste i Jungs teorier. Boken har används som uppslagsverk över 

jungianska begrepp och arketypernas innebörd och gestaltning.     

Arketyper och drömmar  

Boken Arketyper och drömmar, är en urvalsvolym av Carl Gustav Jung. Boken presenterar 

arketypteorin närmare och belyser förhållandet mellan religion och psykologi. Boken 

beskriver Jungs teori om att alla människor delar ett kollektivt omedvetet och hur detta är fyllt 

av nedärvda föreställningar, vilka Jung kallar för arketyper. Boken innehåller texter där Jung 

förklarar förhållandet mellan människans medvetna psyke och dess omedvetna delar, samt hur 

dessa växelverkar.        

Ondska – individuell och kulturell projektion 

Febe Orésts avhandling, Ondska – individuell och kulturell projektion, lyfter fram människors 

olika tolkningar av självbombare. Studien baserar sig på en undersökning av olika gruppers 

upplevelser av ett filmklipp som visar en man som ska till att utföra ett terrordåd. Personerna 

som har deltagit i Orésts studie har beskrivit sina upplevelser av filmen genom att besvara 

frågorna: Vad såg du? Hur uppfattade filmen? Vad kände du när du såg filmen?   

 Utifrån deras svar har hon med den analytiska psykologin kunnat uttolka vilka stereotypier 

som går att finna och hur dessa ter sig i förhållande till den egna individens personliga 

upplevelser och livserfarenheter. Orést lyfter arketypernas funktion för människan och 

betraktar arketyperna som symboliska bilder för mänskliga funktioner, där kulturen har 

betydande roll i hur de framställs.  

 

Under de två följande rubrikerna sammanställs Jungs teorier för läsaren med utgångspunkt 

utifrån min förståelse av det nämnda materialet som beskrivit Jungs teorier.  

 

Jungs Arketypteori 
Enligt Carl Gustav Jung är psyket uppbyggt av koncentriska skikt. Dessa skikt består av 

medvetna och omedvetna delar som kompletterar varandra. Det yttersta skiktet i människans 

personlighet kallar Jung för det personligt medvetna. Här återfinns vår sociala mask, 

Personan.  Tränger vi djupare in i personligheten finner vi det personligt omedvetna, här 

återfinns arketypen Skuggan. Det personligt omedvetna är unikt för varje människa, då det 

formas utifrån individens egna erfarenheter. Här ansamlas emotionellt laddade affekter vilka 

Jung kallar för komplex. Enligt Jung är inte komplexen i sig negativa, utan dess inverkningar 
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på individen.28 Komplexen kan ses som en ryggsäck av personliga händelser som individen av 

olika anledningar trängt undan. Utöver de personliga komplexen finns också komplex av 

arketypkaraktär. Såhär skriver Jung om arketypiska komplex:  

 

Liksom personliga komplex har sin individuella historia, gäller detta även om gruppens komplex av 

arketypkaraktär. Men medan personliga komplex aldrig medför annat än en personlig avvikelse, skapar 

arketyperna myter, religioner vishetsläror som påverkar och präglar hela folk och hela tidsskeden. Vi 

betraktar de personliga komplexen som kompensatoriska för ensidiga eller defekta livsattityder i det 

medvetna livet. På samma sätt kan myter av religiös natur ses som ett slags själslig terapi mot mänsklighetens 

lidanden och plågor i stort – svält, krig, sjukdom, åldrande och död.29      

 

Jung menade att arketypiska komplex kan skapa masspsykoser som driver människor till 

kollektivt handlande.30 Psyket har kompensatoriska egenskaper vilket innebär att desto 

djupare in i det omedvetna ett komplex befinner sig desto kraftigare blir de emotionella 

reaktionerna vid tillfällen som triggar igång komplexet. Dessa triggers är ofta yttre 

påverkningar som tillexempel karaktärer eller direkta händelsescenarion. 

 

Jung hade uppfattningen om att psykets omedvetna innehåll var mer än bara personliga 

upplevelser och känslor. Det innefattade också en kollektiv sfär, det kollektivt omedvetna. 

Jung återfann situationer och strukturer hos sina patienter som hade slående likheter med 

urgamla myter, religiös konst och omfattande symbolspråk.          

 Det kollektivt omedvetna kan beskrivas som en tvärkulturell reservoar av arketypiska 

bilder och strukturella mönster, förekommande hos alla människor. Arketyperna har format 

myter och folksagor och är i sig oberoende av tradition och kultur. De viktigaste arketyperna 

som återfinns i det kollektivt omedvetna är Anima och Animus, Modern, Barnet och Den 

gamle vise. I det mänskliga psykets innersta återfinns arketypen Självet. Självet representerar 

totalitet och är personlighetens organiserande grundpelare.  

 

Jung kunde hos sina patienter notera en process där de gick från ett splittrat till ett mer 

samspelt psyke. Processen kallade Jung för individuationsprocessen och kan enklast beskrivas 

som människans väg till fullkomlighet och självförverkligande. För att 

individuationsprocessen ska inledas måste fokus flyttas från det medvetna planet, djupare in i 

psykets omedvetna delar. När denna process inleds kommer det omedvetna att uppträda på 

                                                 
28 Sharp 1993:94  
29 Jung 1964:79  
30 Jung 1964:79  



 

20 

 

olika sätt på ett medvetet plan. Målet med individuationsprocessen är att Självet interageras 

med jaget för att kunna samspela i alla delar av psyket. 

 

Arketyperna enligt Jung  
Arketypiska symboler är kopplade till det kollektivt omedvetna. Dessa kan visa sig som en 

omedveten reaktion på en medveten situation. Genom att förankra arketyperna i folksagor, 

sägner, symboler och annat kulturellt material som är typiska uttryck för mänskligheten kan 

de tydas genom ett allmänmänskligt språk och vi får då en djupare förståelse för deras 

innebörd.31 En arketyp är inte en platt bild utan rymmer mer än bara dess uppenbara mening.32 

Man kan betrakta arketyperna som tomma kärl, som fylls på av personliga och kollektiva 

erfarenheter. Arketyperna antar då olika former som variera utifrån individens erfarenheter 

och kulturella kontext. Jungs egen definition av arketyper lyder såhär: 

 
Med den termen avser jag former eller bilder av kollektiv natur, vilka förekommer i stort sett över hela 

jordklotet, de konstituerar myterna och är samtidigt autoktona, individuella produkter av omedvetet ursprung. 

De arketypiska motiven härstammar troligtvis från de präglingar i det mänskliga psyket som inte bara finns 

där på grund av tradition och migration utan också är nedärvda. De sistnämnda är en nödvändig förutsättning, 

eftersom till och med komplicerade arketypiska bilder kan reproduceras spontant utan att det finns någon 

som helst möjlighet att förklara dem som direkt tradition.33 

 

De viktigaste arketyperna är enligt Jung Personan, Skuggan, Anima och Animus, Självet, 

Modern, Barnet och Den gamle vise.34 Dessa arketypers innebörd, gestaltning och funktion 

presenteras här:  

 

 Personan – Personan är vår sociala mask som svarar för att vi uppträder korrekt i 

sociala sammanhang och i relationer till andra människor. Personan är i sig nödvändig 

i relationen till andra människor, men om individen lägger alltför mycket fokus på sitt 

yttre framträdande och sin sociala roll riskerar hen att tappa kontakt med sitt inre.35 

 

 Skuggan – Skuggan är vår primitiva sida och sådant som vi helst inte vill kännas vid, 

som våra aggressioner och djuriska drifter. Den personliga skuggans innehåll formas 

hos individen utifrån hens upplevelser. Dock är det enligt Jung viktigt komma 

underfund med och erkänna sin skugga för att kunna interagera den i psykets 

medvetna delar. Skuggan är förtryckt av personan och därför dennes motsats.  

                                                 
31 Hark 1997:15  
32 Brudal 1986:12  
33 Jung 1995: 260 
34 Orést 2009:63  
35 Wulff 1993:263 
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Ju mer skuggan förtrycks hos individen desto starkare kommer den att vilja 

framträda. Detta kan resultera i skuggprojektioner på omgivningen som egentligen är 

resultatet av individens egna bortträngda skugga. Skuggans arketyp kan manifestera 

sig i bilder av ormen eller djävulen.36              

 Skuggan är både personlig och kollektiv, den kollektiva skuggan kan delas av en 

hel kultur eller vara global. Den är svår att medvetandegöra då den är skapad av 

åsikter, föreställningar och värderingar som har utvecklats under århundraden.  

 

 Anima och Animus – Varje man har i sin personlighet kvinnliga element som Jung 

benämner som anima, likaså innehar kvinnans personlighet manliga element, animus.  

Anima, som är den arketypiska bilden av kvinnan återfinns i varje mansomedvetna. 

Anima formas utifrån mannens egen moder, erfarenheter av kvinnan som partner, 

mannens egna feminina sidor samt, den kollektiva bild av kvinnan som är nedärvd och 

är formad genom mänsklighetens kultur.37 Så länge Aminas arketyp är omedveten 

projiceras den ut på kvinnor, först på mannens egna moder och sedan på hans 

kärlekspartner. Vid förälskelse projiceras omedvetet Animas själsbild på subjektet 

vilket leder till kontakt med mannens egna feminina sidor. Animaarketypen kan 

framträda i många former, som moder, som en god fe, som en häxa eller som horan.38  

 

 Självet – Självet beskrivs av Jung som det gudomliga i människan.39 Självet är 

personlighetens centralpunkt och förblir enligt Jung ogripbart. Självet kan 

representeras av Buddhismens symmetriska konstverk Mandalas, den heliga graal, 

lotusblomman eller gestalter som Jesus, Buddha eller hermafroditen.40    

 

 Modern – Modersarketypen kan kopplas till omsorg och sympati, visdom och 

hjälpsamhet och kan framträda i ett brett spektrum av gestalter och föreställningar. 41 

Bildligt kan modersarketypen gestalta mödrar, gudinnor, Jungfru Maria eller visheten 

hos Gud i den gnostiska traditionen.                

 I opersonliga former kan den symboliseras av havet, skogen eller paradiset.42 

                                                 
36 Wulff 1993:264  
37 Wulff 1993:264  
38 Wulff 1993:264  
39 Sharp 1993:167  
40 Wulff 1993:269  
41 Wulff 1993:266  
42 Wulff 1993:267  
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Modersarketypen kan i negativt aspekt också kopplas till de hemlighetsfulla och 

dolda, något som förleder oss in i mörkret. Detta kan uttryckas i symboler av häxan, 

graven och döden.43 

 

 Barnet – Barnets arketyp representerar människans ursprungliga form. Förhållanden 

under barndomen hos både individen och i mänsklighetens ursprung.44 Barnets 

arketyp påminner det medvetna psyket om dess rötter och hjälper individen att inte 

tappa kontakten med dessa. Arketypen representerar också självförverkligande och 

framtiden. Symboliskt kan barnarketypen ta formen av ett gudabarn, en alv, en apa 

eller en juvel.45    

 

 Den gamle vise – Den gamle vises arketyp kan framträda i form av en präst eller 

doktor, en far, magiker eller annan manlig figur med auktoritet. Arketypen 

representerar intelligens, vilja att hjälpa, förståelse och kunskap. Den negativa 

aspekten av den gamle vises arketyp kan yttra sig i en trolsk personlighet eller som 

en illvillig karaktär.46   

Mina tankar utifrån C. G Jungs teorier i relation till materialet    

Att myten om mödomshinnan är en global företeelse ledde mina tankar till C. G Jungs teorier 

om människans kollektivt omedvetna. Jag har i det valda materialet om mödomshinnan 

försökt att plocka ut berättelser som påvisar att myten om mödomshinnan är oberoende av 

tidsepoker och kultur. Mig veterligen har mödomshinnan aldrig tidigare studerats genom 

jungiansk analys. Den tidigare forskning jag kunnat finna berör främst medicinsk forskning 

samt hedersrelaterat våld. På så sätt kan detta arbete bidra till nya insikter och en djupare 

förståelse av mödomshinnans psykologi samt fungera som grund till vidare studier av 

mödomshinnan. 

 Jag kommer härnäst att använda den beskrivna teorin för att analysera det valda materialet, 

som tidigare har presenterats under rubrikerna Mödomshinnan beskriven av auktoritetsperson, 

Myten om mödomshinnan samt Forskning om mödomshinnan. 

 

                                                 
43 Wulff 1993:267  
44 Wulff 1993:267  
45 Wulff 1993:267  
46 Wulff 1993:268   
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Analys – Ett Jungianskt perspektiv på praxis kring 
mödomshinnan 
I följande kapitel kommer valda delar av den tidigare forskningen att analyseras och dryftas 

genom arketypteorin. De arketyper som gått att identifiera i föreställningarna kring 

mödomshinnan analyseras och beskrivs, deras olika yttringar diskuteras med utgångspunkt i 

Jungs arketypteori. 

 

Den sociala masken  
Jag har i berättelserna om mödomshinnan kunnat identifiera arketypen personan och hur 

denna kan spela sin roll i att befästa myten om mödomshinnan.   

Berättelserna om oskuldskontroller som sker innan bröllopet och som syftar till att bevisa 

flickan eller kvinnans oskuld, utförs oftast av en medicinskt kunnig person eller en äldre inom 

det religiösa samfundet. Följande framkom av intervjuerna i Cinthios undersökning: 

 

Among the students were also those who told of institutionalized virginity checks prior to marriage—

sometimes carried out by medical professionals, sometimes by elders of the religious community (for 

example a female relative of a priest).47  
 

Hos de personer som utför oskuldskontroller, medicinskt kunniga eller äldre inom det 

religiösa samfundet, framträder en persona som jag har tolkat ha utgångspunkt i den 

profession som de innehar. I de äldre svenska texterna som undersökts, beskrivs 

mödomshinnan av en läkare på utförligt anatomiskt vis.48 Enligt Jung skapas vår persona 

utifrån den roll som individen antar i olika sammanhang.49 Personan är enligt Jung vår sociala 

mask som vi anlägger för att göra intryck på andra. Den fungerar som ett skyddande manér. 

Såhär skriver Jung om personan som anlagd mask: 

 

Den som blickar ned i vattnets spegel ser först sin egen bild, det är sant. Den som går till sig själv riskerar 

mötet med sig själv. Spegeln smickrar inte, den återger troget det som tittar in i den, nämligen det ansikte 

som vi aldrig visar för världen, därför att vi döljer det bakom vår persona, skådespelarmasken. Men spegeln 

ligger bakom masken och visar det sanna ansiktet. 50 

 

Vid oskuldskontrollerna antar kontrollanten en roll som domare över flickan eller kvinnans 

oskuld. Kontrollantens auktoritet och ansedda kunskap får då en överordnande roll. Om 

läkarrollen eller rollen som religiös ledare anläggs kommer också allmänheten att identifiera 

                                                 
47 Cinthio 2014: 180 
48 Dr. O. Reuth 1868:11 
49 Orést 2009:64  
50 Jung 1995:124  
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individen i denna roll och förlita sig på hens speciella kunskap. Om allmänheten legitimerar 

den roll kontrollantens persona har antagit, blir utrymme för kritik och invändningar 

begränsad, då någon annan redan anses veta bättre. En effekt av detta skulle kunna vara att 

sanningshalten i myten om mödomshinnan förstärks av allmänhetens tillit till kontrollanten 

eller läkarens auktoritära persona. Då allmänhetens tillit till kontrollanten vilar i dennes 

profession befäster det myten om mödomshinnan ytterligare samt bidrar det till att 

kontrollanten mer och mer identifierar sig med sin persona. 

Jung skrev följande om identifikation med personan:  

 

Possession can be formulated as identify of the ego personality with a complex. Common instance of this is 

identify with the persona, which is the individual’s system of adaptation to, or the manner he assumes in 

dealing with, the world.51 

 

Personan beskrivs här som en funktion som anläggs för att hjälpa individen att hantera 

omvärlden. Personan tenderar att uppfattas äkta i förhållande till subjektets hela personlighet, 

men det finns en signifikant skillnad på vad en människa tycks vara och vem hon egentligen 

är.52 Människor med ett yrke eller en social ställning som tenderar att personifiera dem, har en 

risk att identifiera jaget med personan. Detta kan enligt Jung leda till att individen tappar 

kontakt med sitt omedvetna.53  

 

Eftersom psyket har kompensatoriska egenskaper kan en identifikation med personan leda till 

stora problem. Då det omedvetna vill göra sig hört tränger känsloströmningar och omedvetna 

komplex upp till ett medvetet plan och kan skapa psykiska problem, i detta fall för 

kontrollanten. Om jaget identifierar sig med personan förblir människans inre omedvetet. En 

identifikation med personan hindrar enligt Jung individen från att fullfölja 

individuationsprocessen och därmed nå sin fulla potential.54  

 

Slutsatsen av denna analys blir följande: 

Personer som tros kunna bevisa en flicka eller kvinnas oskuld anses kunna göra det på grund 

av sin yrkestillhörighet, i dessa fall som läkare eller religiös ledare. Enligt Jung är personan 

den mask som vi anlägger för att representera oss själva utåt, den blir ett sätt för oss att 

hantera vår omgivning. Intrycket vi får av en läkare eller en religiös ledare är att deras 

kunskap är riktig och sann. Om dessa personer hävdar att flickan eller kvinnans oskuld går att 

                                                 
51 Jung 1969:122  
52 Wulff 1993:263 
53 Wikström 2012:177  
54Wikström 2012:177  
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kontrollera ger det också näring till myten om mödomshinnan som förblir levande.   

 Följden av allmänhetens legitimation av läkaren eller kontrollantens kunskap blir en 

förstärkt persona hos läkaren eller kontrollanten, då denna ansedda kunskap också skapar ett 

avstånd mellan dem som människor. Enligt Jung kan en identifikation av personan leda till att 

individen tappar kontakten med sitt inre, för att fullt uppgå i sin yrkesroll eller titel. Då 

psykets medvetna och omedvetna delar verkar genom kompensatoriska lagar kan detta i sin 

tur leda till hybris hos individen när det omedvetna vill göra sig hört.  

 

Skuggan – att våga möta sig själv  
Jag kommer under den här rubriken att analysera valda delar av materialet för att påvisa 

arketypen skuggans delaktighet i problematiken kring mödomshinnan. Ur berättelserna om 

mödomshinnan framträder en kollektiv skugga. Så länge skuggan förblir omedveten kommer 

den fortsätta att projiceras ut på sin omgivning.  

 

I många kulturer är det så viktigt att kvinnan är oskuld på bröllopsnatten att hon riskerar ett 

upphävt äktenskap, grovt fysiskt våld, utanförskap eller ibland även döden om hon inte kan 

bevisa sin oskuld.55 Det verkar som att mödomshinnan eller oskulden är det väsentliga för 

kärleken och äktenskapet. Följande uttalanden är hämtade från Cinthios intervjuer med 

skolelever: 

 

The potential consequences of breaking this fundamental rule, of losing one’s virginity in a non-legitimate 

way—were described as ranging from the shame of a nullified marriage to brutal physical violence or even 

death: ‘‘Some families are like that, they couldn’t let her live’’56 

 
The dichotomy of ‘‘good’’ and ‘‘bad’’ girls seems to be a well understood and self-explanatory concept to all 

of the teenagers, however comprehensive and complex it sometimes appears to me. To do the things that 

make you into a ‘‘bad girl’’ means to bring shame upon yourself and your family members. It may affect not 

only your own marriageability but even that of others around you. And as C says, in response to the question 

of what constitutes a ‘‘bad girl’’: ‘‘if she’s lost her virginity, that’s the worst thing. That’s number one.’’57 

 

Kvinnlig oskuld förknippas med att vara en bra flicka och med respekt för familjen. Om 

flickan inte är oskuld på bröllopsnatten anses hon dra skam över hela familjen. Att vara 

oskuld fram tills bröllopsnatten är av största prioritet för flickor och kvinnor som ingår i dessa 

kulturer.   

 

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

2_Att_mota_patienter_www.pdf sidan 19 
56 Cinthio 2014: 180 
57 Cinthio 2014: 180 

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
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Av den här informationen kan slutsatsen dras att idén om mödomshinnan är laddad med 

mycket starka känslor. Cinthios undersökning visar att beteendet kring mödomshinnan och 

oskuldsnormen inte är kopplat till någon speciell etisk eller religiös grupp utan är globalt 

förekommande.58 De starka känslorna som kravet på oskuld väcker, grundar sig också i något.  

Enligt mina tolkningar av materialet utifrån Jungs teorier finns det en möjlighet är att 

mannens rädsla och osäkerhet över att inte vara biologisk fader till kvinnans barn, genom 

generationer av mänsklig historia har ansamlats i mannens omedvetna och bidragit till 

skapandet av en kollektiv skugga, som i det här fallet kan vara idén om mödomshinnan.  

 

I kulturer där oskuld innan äktenskapet värderas högt blir det också till en norm. Jung menade 

att människans yttre upplevelser också är en spegling av hennes inre. Våra upplevelser och 

tolkningar av omvärlden är en reflektion av våra egna omedvetna processer. Såhär skriver 

Jung om kollektivföreställningar:  

 

Kultursymbolerna å andra sidan är de som brukats för att uttrycka ”det evigt sanna”, och som ännu brukas i 

många religioner. De har undgått många förvandlingar, t.o.m. en lång, mer eller mindre medveten process, 

och har på så sätt blivit allmänt vedertagna kollektivföreställningar i våra kultursamhällen.59 

 

Den kollektiva skuggan skapar normer hos en grupp, men dessa normer kan av en annan 

grupp uppfattas som felaktiga. Uppfattningar om vad som är ett korrekt beteende har 

utgångspunkt i de egna upplevelserna av de olika reaktioner som ett beteende väcker bland 

gruppens medlemmar. Den kollektiva skuggans faktorer består av källor som ligger utanför 

individens personliga liv.60 

Jung menar att skuggan är mottaglig för en kollektiva smitta i högre grad än den medvetna 

personligheten. När andra gör primitiva saker är det lätt att bli rädd att anses som dum om inte 

dessa mönster följs.61 Den kollektiva skuggan kan vara svår att medvetandegöra eftersom den 

är så djupt rotad i vårt kulturarv att den blivit till sanning för oss.62  

 

Vårt ego vill gärna tro att vi är felfria och goda människor. Vid situationer i livet då vi känner 

oss sårbara, rädda eller misslyckade försöker vi försvara oss själva och skydda vår identitet. 

Sårbarheten och de negativa känslorna som vi aldrig fick chans att ta itu med förpassas till vår 

skugga, som fungerar som katalysator för jobbiga känslor och situationer.  

                                                 
58 Cinthio 2014: 180 
59 Jung 1964:93 
60 Jung 1964:168  
61 Jung 1964:169  
62 Jung 1964:93  
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Skuggan är en depå av erfarenheter och spelar en stor roll i relationen till dig själv. I det 

här fallet av kollektiv skugga blir de kvinnor som ingår i kulturer med oskuldsnorm per 

automatik utsatta för den kollektiva skuggan.                

 Om vi inte vill vara ett offer för vår skugga måste vi våga erkänna och acceptera den. Om 

skuggan förblir icke-konfronterad kommer vi fortsätta att projicera ut vår egen negativitet på 

andra personer. Dessa projektioner förkroppsligar de egenskaper som vi tycker sämst om hos 

andra. Skuggprojektioner förmörkar synen på våra medmänniskor och gör det omöjligt för oss 

att mötas med objektiv inställning vilket förstör ett sannfärdigt förhållande, människor 

mellan.63  

 

Jung menar att vi ska göra skuggan till vår vän. Ju mindre skuggan ingår i individens 

medvetna liv desto tätare är den i hens omedvetna. För att våga möta sig själv måste 

människan även våga möta sin skugga. Såhär skriver Jung om mötet med skuggan:  

 

Människans möte med sig själv innebär ett en början ett möte med den egna skuggan. Skuggan är förvisso ett 

smalt pass, en smärtsamt trång port, och ingen som stiger ner i den djupa brunnen besparas prövningen att 

träna sig igenom denna passage. Man måste emellertid lära känna sig själv för att få veta vem man är. Ty det 

som kommer efter porten är mot förmodan en gränslös vidd full av oerhörd obestämdhet, där det inte verkar 

finnas något inre och något yttre, något upptill och något nedtill, något här och något där, något gott och 

något ont.64 

  

För att kunna vandra den inre vägen måste vi bli sams med våra skamliga sidor och interagera 

dem på ett medvetet plan. Män som ingår i kulturer där oskuldsnormen värderas högt och där 

mödomshinnan ännu är en absolut sanning är också offer för sin egen kulturs nedärvda 

kollektiva skugga.       

 

Slutsatsen av denna analys blir följande: 

Jag har dragit slutsatsen att myten om mödomshinnan bär en kollektiv skugga som är formad 

utav nedärvda föreställningar och ståndpunkter som blir till moraliska ställningstaganden för 

en hel kultur.                           

 För män som ingår i en kultur med oskuldsnorm är det speciellt viktigt att kvinnan han ska 

äkta är oskuld innan bröllopet. Den kvinnliga oskulden är laddad med starka känslor som 

förkroppsligas av mödomshinnan. De starka känslorna kan ha sitt ursprung i mannens rädsla 

över att inte kunna kontrollera kvinnans sexualitet och på det sättet inte heller säkert veta att 

han är den biologiske fadern till hennes barn.               

                                                 
63 Jung 1964:173 
64 Jung 1995:126 
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 Dessa affekter har samlats i mannens omedvetna och bildat en kollektiv skugga som 

projiceras ut på kvinnan i form av en metaforisk mödomshinna. Så länge skuggan förblir 

omedveten kommer männen att fortsätta projicera ut skuggans egenskaper på kvinnor i sin 

omgivning. Ju starkare mannen förnekar sina rädslor desto större blir konflikten för 

individerna, då det omedvetna följer kompensatoriska lagar.65 Så länge detta fortlöper finns 

det heller ingen möjlighet för mannen att ta ett steg vidare på den egna inre vägen i 

individuationsprocessen.66    

 

Barnet inom oss  
Jag kommer under denna rubrik förklara hur barnarketypen kan projiceras i berättelserna om 

mödomshinnan.  

I berättelserna om mödomshinnan som jag har tagit del av finns en undertryckt rädsla över 

att inte vara biologisk fader till kvinnans barn. Denna rädsla uttrycks genom oskuldskontroller 

för att ge mannen en garanti på att kvinnan han gifter sig med inte har haft samlag tidigare. I 

Cinthios intervjuer med skolelever framkom följande:   

 

In some of the interviews, teenagers told of quite extreme practices framing the wedding. They claimed to 

know this from what older sisters or cousins had been through, and said that the wedding night was not an 

occasion of romantic intimacy between the two newlyweds but rather a physical test where older female 

relatives demanded to be present nearby or sometimes even in the same room to control that the girl actually 

bled. This was then to be proved to the families by demonstrating the stained bed sheet.67 

 

Bröllopsnatten beskrivs av kvinnan som ett psykologiskt test som hon måste genomgå för att 

bevisa sin oskuld. Dessa ritualer hör ihop med att mannen vill säkra sin avkomma och därför 

med säkerhet veta att kvinnan är oskuld på bröllopsnatten. 

 

En av barnarketypens funktioner är att påminna det medvetna psyket om dess rötter och 

ursprung för att upprätthålla kontakten med detta.68 Jung skriver följande om barnarketypens 

funktion: 

 

Det differentierade medvetandet hotas ständigt av rotlöshet, och därför behöver det kompenseras i form av 

det ännu existerande barndomens tillstånd.69  

 

                                                 
65 Wikström 2012:177 
66 Wulff 1993:263  
67 Cinthio 2014: 180 
68 Wulff 1993:267  
69 Jung 1995: 172 
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Oskuldskontrollerna fungerar som trygghet för mannen och han kan genom dom garantera 

sina egna geners fortlevnad samt fortlevandet av den kultur som han lever i och känner helhet 

och samhörighet med. Jung menade att jaget i vissa fall inte kan uppleva sin helhet inom 

ramen för den egna personligheten utan upplever först helhet i en samhörighet med den egna 

kulturen, nationen eller familjen. Dessa personer befinner sig i en omedveten identifikation 

med den egna gruppen.70 När människan kommer i konflikt med barnet inom sig, det vill säga 

med det ursprungliga, skapar hon rituella beteenden för att aktualisera barnarketypen och på 

detta sätt också bevara förbindelsen bakåt.71 I ritualerna som skapats kring 

oskuldskontrollerna projiceras barnarketypens skuggsida, som en bevarare av den tidigare 

kulturen för den kommande kulturen. 

 

Slutsatsen av denna analys blir följande: 

I berättelserna om mödomshinnan finns en rädsla hos mannen att inte vara biologisk fader till 

kvinnans barn. Denna rädsla yttras bland annat i att kvinnan måste bevisa sin oskuld i form av 

blod på lakanet efter bröllopsnatten. Jung beskriver att barnarketypen har som funktion att 

bevara kontakten med individens rötter och ursprung. När människan kommer i konflikt med 

barnarketypen skapas rituella beteenden för att upprätthålla kontakten med hennes ursprung, 

som i dessa fall manifesteras i de rituella beteendena kring oskuldskontrollerna. Mannen 

projicerar omedvetet en skuggsida av barnarketypen för att vidmakthålla förbindelsen bakåt, 

för att garantera både sina geners och sin kulturs fortlevnad.   

 

Animas projektion  
Jag kommer under denna rubrik påpeka vikten av att lära känna sitt anima, samt vilka 

negativa konsekvenser ett ignorerat anima kan ha. Enligt mina tolkningar av Jungs teorier har 

jag kunnat identifiera hur en negativ animaprojektion spelar roll i problematiken kring 

mödomshinnan. 

 

Anima personifierar det feminina i mannens psyke och formas huvudsakligen ur tre viktiga 

källor: utifrån mannens egna upplevelser av kvinnan som partner, mannens egna feminina 

sidor som har sitt ursprung i de kvinnliga gener och hormoner som finns i hans kropp, samt 

den kollektiva bild av kvinnan och som formats fram under århundranden.72 Animaarketypen 

                                                 
70 Jung 1995:175  
71 Jung 1995:171 
72 Wulff 1993:264  
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kan gestaltas på många sätt. Den är ambivalent till sin natur och kan symboliseras av modern 

eller Jungfru Maria, för att i nästa ögonblick framträda negativt, då som häxan eller horan.73  

Jung uppmärksammar att människans subtila och etiska problem inte alltid behöver vara 

orsakade av skuggan. Lika ofta är det anima, i mannen, eller animus i kvinnan som är 

upphovet till problemen.74 Det är enligt Jung av största vikt för individen att göra upp med sitt 

anima. Såhär skriver Jung om uppgörelsen med anima:  

 
Betecknar man det som ett gesällprov att ta itu med skuggan, så är uppgörelsen med anima mästarprovet. Ty 

relationen med anima är, återigen, ett modprov och ett eldprov för mannens andliga och moraliska krafter. 

Man får inte glömma att det just i fråga om anima handlar om psykiska sakförhållanden som så att säga 

aldrig tidigare varit i människans besittning, genom att de i egenskap av projektioner för det mesta har legat 

utanför hennes psykiska sfär.75  

 

När en individs anima försummas kan hon liksom skuggan kräva sin uppmärksamhet genom 

att projiceras på individer i sin omgivning. Mannens anima projiceras på hans kärlekspartner, 

som i berättelserna jag har tagit del av är den kvinna han ska äkta.  

En animaprojektion ger intrycket av att mannens animaarketyp är verkliga egenskaper hos 

den kvinna som blir objekt för hans projektion. På detta sätt uppstår passioner och förälskelser 

enligt Jung. När mannen projicerar ut sin animabild på subjektet, speglas då kvinnan av hans 

eget anima. I en relation kan detta senare leda till konflikter mellan parterna allteftersom 

partnerns verkliga personlighet framkommer bakom den projicerade bilden. 

 

De berättelser som jag har tagit del av handlar om att den så kallade mödomshinnan ska hållas 

intakt fram tills bröllopsnatten för att då ges bort till mannen. I kulturer där oskulden ses som 

viktig blir den till ett kvinnoideal som ska eftersträvas och följas. Från dokumentärfilmen 

Myten om mödomshinnan samt Hanna Cinthios intervjuer framkom det att den kvinnliga 

oskulden i många kulturer betraktas som ett ideal. Skoleleverna i Cinthios undersökning 

berättade följande: 

 
They have told me that only female virginity is charged with significance, that female chastity—as opposed 

to male—is visible and can be controlled, and that only the girls’ virginity is of importance to the family. 

Furthermore, it is only to be lost through ‘‘legitimate’’ sexual activity, which means no earlier than on the 

night of the wedding, within the boundaries of matrimony.76 

 

                                                 
73 Wulff 1993:264  
74 Jung 1964:177 
75 Jung 1995:137  
76 Cinthio 2014:178  
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Från den här texten kan slutsatsen dras att det endast är flickan eller kvinnans oskuld som är 

av betydelse, samt att oskulden ska förloras tidigast på bröllopsnatten inom äktenskapets 

ramar. Oskuldsnormen gäller inte mannen då manlig oskuld, inte går att bevisa.  

Dokumentärfilmen Myten om mödomshinnan beskriver hur flickor och kvinnor anpassar 

sina liv utifrån föreställningarna om mödomshinnan. I rädsla över att mödomshinnan ska gå 

sönder avstår flickorna från att använda tamponger samt från olika former av fysisk aktivitet.77 

Detta för att kunna leva upp till oskuldsidealet, att ha en intakt mödomshinna fram tills 

bröllopsnatten. I filmen intervjuas en katolsk präst som berättar att Jungfru Maria i den 

katolska tron representerar ett kvinnoideal som visar sig vara synonymt med det som 

mödomshinnan representerar: renhet och kvinnlighet. Jag citerar följande uttalande från den 

katolska prästen: 

 

”Katolska kyrkan har en stor uppskattning av Jungfru Maria. Hon förkroppsligar allt det som är vackert i en 

kvinna, nämligen att vara jungfru och att vara moder. I våra ögon är hon som en drottning, värdefull och 

upphöjd, den främsta av alla människor. Hon är den rena. Hon är utan all skuld. Hon är syndfri.”78 
 

Utifrån mina tolkningar av Jung skulle mödomshinnan kunna representeras av Jungfru Maria 

idealet, som projektion av mannens animabild, då mannens anima bland annat är skapat 

utifrån nedärvda föreställningarna som finns om kvinnan.  

 

Enligt Jung framkallade den idealiserade bilden av kvinnan sin motsats, tron på häxor och 

andra onda kvinnogestalter. När anima projiceras har hon en benägenhet att splittras i en 

dubbel aspekt om bilden av henne är rakt igenom positiv, tillexempel som Jungfru Maria och 

horan.79 

Jung skriver såhär om animas dubbla natur:  

 

Längre fram övergavs emellertid den individuella och personliga inriktningen på förhållandet till anima, 

nämligen när hennes sublima åsyn sammansmälte med den Heliga Jungfruns gestalt, som nu i stället blev 

föremål för gränslös hängivenhet och lovprisning. När anima i Jungfruns gestalt uppfattades som helt igenom 

positiv, tog sig animas negativa aspekter uttryck i tron på häxor.80 

 

Jung påpekar att anima, dyrkad som religiös gestalt kan ge allvarliga biverkningar för 

individen då hon mister sina individuella aspekter. Likaså kan ske om anima endast blir 

betraktad som personlig, då kommer hon bara att projiceras i den yttre verkligheten och därför 

                                                 
77 http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan  
78 http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan (08:50 minuter in i filmen) 
79 Jung 1964:188 
80 Jung 1964:187  

http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan
http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan
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bara sökas där. Detta resulterar i att mannen antingen blir ett offer för sina fantasier eller 

tvångsmässigt beroende av en kvinna.81       

Hos män som ingår i en kulturell kontext där oskuld värderas högt sätter mödomshinnan 

igång starka emotioner, det är så arketyper fungerar. Om mannens anima är formad av det 

nedärvda kvinnoidealet Jungfru Maria, kommer detta att skapa strider i mannens omedvetna 

när han kommer underfund med att hans projicerade bild inte stämmer överens med 

verkligheten. Då dessa känslor ger sig till känna på en medveten nivå orsakar de konflikter i 

mannens relationer till kvinnor som inte kan leva upp till oskuldsnormen. De kvinnor som inte 

lever upp till oskuldsnormen projicerar mannen en negativ animabild på och de ikläs Jungfru 

Marias motsatts, horans gestalt. Såhär skriver Jung om vikten att inse animas rätta betydelse i 

förhållande till sig själv:   

 

Endast det svåra, påkostade men enkla beslutet att ta sina fantasier och känslor på allvar kan i det läget 

förhindra en fullständig stagnation av individuationsprocessen; härigenom kan en man nämligen få upp 

ögonen för vad animagestalten betyder som inre realitet. Så blir anima igen vad hon från början var, ”kvinnan 

därinne”, överbringerskan av Självets livsviktiga budskap.82 

 

Om mannen fortsätter att förkroppsliga sin animaarketyp i Jungfru Marias eller horans gestalt 

skapar detta allvarliga problem i hans personliga utveckling. 

 

Slutsatsen av denna analys blir följande:  

När mannens anima förtrycks i hans omedvetna kommer animaarketypen att projiceras ut på 

kvinnan han förälskar sig i. Projektionen förklär kvinnan i hans egna anima. Mannens anima 

är bland annat sprunget ur de kollektiva uppfattningar som finns kring kvinnlighet. I kulturer 

som bejakar oskuldnormen finns ett kvinnoideal som säger att flickan eller kvinnan ska 

behålla sin oskuld fram tills bröllopsnatten. Kvinnoidealet går att betrakta synonymt med 

mödomshinnan och symbolen av Jungfru Maria. Jung beskriver att när anima i Jungfruns 

gestalt uppfattas som helt igenom positiv, tar sig anima negativa aspekter.83 Om mannens 

projicerade kvinnoideal inte stämmer överens med den verkliga kvinnan kan hon istället bli 

utsatt för en negativ animaprojektion och ikläs Jungfru Mariagestaltens motsats, horans 

gestalt.  

                                                 
81 Jung 1964:188  
82 Jung 1964:188  
83 Jung 1964:187   
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Moderns arketyp   
I berättelserna om mödomshinnan har också modersarketypen identifierats. Mannens 

modersarketyp kan projiceras på kvinnan som ska bära hans framtida barn, men kommer att 

projicera en skuggsida då den är färgad av mannens rädsla över att inte vara biologisk far till 

kvinnans barn. Denna rädsla skulle kunna ha sitt ursprung i mannens egna promiskuösa 

livsstil.  

 

I filmen Myten om mödomshinnan ställs frågan varifrån myten kommer och varför den finns. 

En av anledningarna kan vara att mannen vill kontrollera kvinnans sexualitet för att säkra sin 

avkomma.84 

 

Våra perceptioner och värderingar skapar och konstruerar våra upplevelser av världen. Våra 

intryck är alltid färgade av vår egen personlighet. När vi upplever något bearbetas upplevelsen 

i det omedvetnas psykiska processer för att sedan projiceras ut på omgivningen. Om finns en 

nedärvd rädsla hos mannen över att inte vara fadern till kvinnans barn kommer denna rädsla 

att gestalta sig i hans upplevelse av kvinnor.  

 

Modersarketypen kan uttryckas i oändlig variation.85 Genom alla världens mödrar, den egna 

modern, mor och farföräldrar, styvmödrar eller svärmödrar. Den kan också gestaltas av 

Jungfru Maria eller som en gudinna. I negativa aspekter kan modersarketypen gestaltas som 

horan, häxan, graven eller döden.86 Såhär skriver Jung om modersarketypens egenskaper:  

 
De egenskaper som är kopplade till moderlig omsorg och sympati; det kvinnligas magiska auktoritet; den 

visdom och andliga vitalitet som går utöver förnuftet; varje form av hjälpsamma instinkter eller impulser; allt 

som är välvilligt; allt som omhuldar och upprätthåller, som gagnar växt och fruktsamhet. De platser som 

representerar magisk förvandling och återfödelse tillsammans med underjorden och dess invånare övervakas 

av modern. I negativt anseende kan modersarketypen kopplas till allt som är hemlighetsfullt, dolt mörkt; 

avgrunden, de dödas värld, allt som uppslukar, förleder och förgiftar, som är skräckinjagande och oundvikligt 

likt ödet.87   

 

Jung betonar att arketyperna är en slags beredskap hos människan för att projicera identiska 

eller likartade idéer som företräder vissa typer av perceptioner och handlingar.88 

                                                 
84 http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan (08:00 minuter in i filmen) 
85 Jung 1969:81 
86 Jung 1969:82 
87 Wulff 1993:266 
88 Wulff 1993:262 

http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan
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Genom min tolkning av materialet och arketypteorin skulle mannens modersarketyp kunna 

triggas igång av kvinnan han ska äkta och som ska föda hans barn. Hon representerar modern 

till hans kommande barn och den omsorg och sympati som modersrollen innebär.  

 

Mannens modersarketyp triggas igång av kvinnan som ska föda hans framtida barn, men 

intrycket av henne är redan färgat av hans rädsla över att inte vara den biologiske fadern. 

Rädslan som färgat hans modersarketyp projiceras på kvinnan, vilket får konsekvenser i form 

av kontrollbehov av kvinnan. Mannens rädsla skulle kunna vara sprunget ur hans egna 

promiskuösa livsstil, som hans omedvetna processer redan har bedömt kvinnan igenom. Våra 

emotioner förleder oss gärna i tolkningen och skapar enligt Jung de allra flesta fördomarna. 

De förutfattade meningar som vi har om andra säger många gånger någonting om oss själva.   

 

Kvinnor som ingår i en kultur med likartade normer kring oskuld blir per automatik utsatta för 

mannens negativa projektion av modersarketypen, om de misstänks att inte leva upp till 

normen om att vara oskuld. Såhär skriver Jung om hur arketyper kan komma till uttryck på 

felaktigt sätt:  

 

An archetype is in no sense just an annoying prejudice; it becomes so only when it is in the wrong place. In 

themselves, archetypal images are among the highest values of the human psyche; they have peopled the 

heavens of all races from time to immemorial. To discard them as valueless would be a distinct loss. Our task 

is not, therefore, to deny the archetype, but to dissolve he projections, in order to restore their contents to the 

individual who has involuntarily lost them by projecting them outside himself.89 

 

Alltså måste vi återställa arketypens innehåll, genom att upplösa perspektiven som återges när 

individen projicerar dem utanför sig själv.  

 

Slutsatsen av denna analys blir följande:  

Den kan finnas en nedärvd rädsla hos mannen över att inte vara biologisk fader till kvinnans 

barn. När mannen möter den kvinna som kommer bli moder till hans framtida barn triggas 

mannens modersarketyp igång. I dessa fall är mannens modersarketyp redan färgad av hans 

rädslor. Som reaktion på den egna rädslan uppstår ett förakt mot kvinnan som leder till 

kontrollbehov. Mannen projicerar då mödomshinnan som en skuggsida av modersarketypen 

för att ge honom garanti på att kvinnan var oskuld innan äktenskapet. Utifrån denna tolkning 

är mödomshinnan och oskuldsnormen en produkt av mannens rädsla över att inte vara 

biologisk fader till sitt barn, denna rädsla kan ha sitt ursprung i mannens egna sätt att leva.  

                                                 
89 Jung 1969:84 
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Diskussion  
I de berättelser om mödomshinnan som jag har tagit del av har jag inte kunnat identifiera 

Självets eller den gamle vises arketyp. Jag ska härnäst förklara varför jag ansett att dessa 

arketyper inte gått att återfinna i berättelserna om mödomshinnan.  

 

Självets arketyp är personlighetens centralpunkt. Det representerar balans mellan alla de 

konträra egenskaper som psyket har.90 Det är vad Jung beskriver som ”Gud inom oss”.91 

Berättelserna om mödomshinnan återger enligt min uppfattning snarare en obalans i 

människans psyke, därför har jag ansett att Självets arketyp gått att utesluta ur analysen.   

 Inte heller har jag kunnat återfinna den gamle vises arketyp. Den gamle vise representerar 

intellektualitet, vishet, förståelse och hjälpsamhet. Arketypen väcker självreflexion och har 

moraliska egenskaper.92 Jag anser att det är alltför långsökt att försöka finna uttryck för den 

gamle vises arketyp. Säkerligen skulle man kunna hävda att arketypen går att återfinna 

någonstans i berättelserna om mödomshinnan, där mödomshinnan betraktas som ett beskydd 

av kvinnan, men enligt min uppfattning är det att greppa efter halmstrån då denna uppfattning 

inte understöds ordentligt av materialet och blir inte därav inte relevant.  

 

Berättelserna om mödomshinnan uttrycker genomgående rädsla. Rädsla över att inte vara den 

biologiska fadern till kvinnans barn, samt ett behov av ägande och kontroll över kvinnans 

sexualitet. Jag har tolkat myten om mödomshinnan som en produkt av dessa emotioner. 

Bortträngda koncentrationer av emotionellt laddade föreställningar kallar Jung för komplex.93 

Dessa beskrivs som ångestladdat sprängstoff inom personligheten. Komplex med arketypisk 

karaktär skapar myter och vishetsläror som påverkar människor och präglar hela tidsskeden.94 

Genom riter kan arketypiska komplex uppjaga masspsykoser som driver människan till 

kollektivt handlande.95 Riterna har också en funktion av att bevara den egna kulturen.  

 För att likvidera myten om mödomshinnan måste vi uppmärksamma, erkänna och våga 

bemöta de känslor som myten har sitt ursprung i.  

 

Jag kommer under rubriken som följer att besvara uppsatsens frågeställningar koncist. 

                                                 
90 Wulff 1993:268 
91 Wulff 1993:269  
92 Wulff 1993:267–268  
93 Wikström 2012:174  
94 Jung 1964:79  
95 Jung 1964:79  
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Slutsats    
 Vilka arketyper går att finna i berättelserna om mödomshinnan? 

De arketyper som jag kunnat finna genom att analysera berättelserna om mödomshinnan 

utifrån min förståelse av arketypteorin är följande: personan, skuggan, barnarketypen, anima 

och modersarketypen.  

 

 Vilket symbolvärde kan mödomshinnan ha enligt Jungs arketypteori?  

Resultatet av min undersökning pekar på att mödomshinnan är en symbol som representerar 

renhet och kvinnlighet. Symbolen har formats genom arketypiska föreställningar om hur en 

kvinna ska vara, samt av nedärvda kollektiva manliga affekter som grundar sig i en rädsla 

över att inte vara biologisk fader till kvinnans barn. Dessa starka affekter har bidragit till att 

mannens omedvetna manifesterat en kroppsdel på kvinnan – mödomshinnan, i försök till att 

kontrollera hennes sexualitet.  

Egen reflektion 
Jag vill förtydliga att min undersökning av mödomshinnan inte strävar efter att söka en 

absolut sanning. Arbetet ska snarare förstås som min tolkning av Jungs teorier och som ett 

exempel på hur dessa teorier kan appliceras och användas för att finna djupare förståelse för 

mänskliga företeelser.                       

 Under arbetets gång har jag insett att Jungs teorier är komplexa att arbeta med då 

tolkningsmöjligheterna är näst intill oändliga. Som författare har detta vart en viktig insikt och 

även gjort mig påmind om att teorierna bör användas med varsamhet och alltid sättas i 

relation till dess egen kontext.     

 

Sammanfattning  
I det här arbetet analyseras berättelser och föreställningar om mödomshinnan genom Carl 

Gustav Jungs arketypteori. Syftet med arbetet är att identifiera arketyper i berättelser om 

mödomshinnan, för att se hur dessa kan påverka individ och samhälle. Jag har använt mig av 

den hermeneutiska forskningsmetoden som passat bäst, då undersökningen inte syftar till att 

söka absolut sanning, utan snarare tolkning och förståelse.  
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De berättelser som har valts ut för analys baserar sig på forskning, böcker och artiklar om 

oskuldsproblematik. Berättelserna berör allmänna föreställningar som fortfarande lever kvar 

om mödomshinnan, hur mödomshinnan har framställts förr i tiden, samt vilka problem myten 

har gett upphov till.                         

 Då dessa föreställningar ännu betraktas som sanningar i flera kulturer fastän 

mödomshinnan bevisligen är en myt, har jag dragit slutsatsen om att det rör sig om nedärvda 

arketypiska föreställningar som tillsammans skapat myten om mödomshinnan samt bidragit 

till dess fortlevnad. Det är denna observation som ligger till grund för mitt arbete.     

 

Framtida forskning  
Forskning om mödomshinnan är fortfarande bristfällig och ett relativt outforskat område. De 

publikationer som går att finna belyser främst mödomshinnan ur en medicinsk synvinkel eller 

de komplikationer som mödomshinnan haft, framförallt för unga kvinnor utsatta för 

hedersrelaterat våld.  

 

Jag anser att behovet av framtida forskning inom området är stort och kommer att eskalera i 

takt med globalisering, och att folkgrupper med sinsemellan skilda traditioner och 

uppfattningar om mödomshinnan bosätter sig i Sverige. Problematiken med mödomshinnan 

kommer oss närmare, då vård och samhälle ställs inför frågor som t.ex. rekonstruktion av 

mödomshinnan för flickor eller kvinnor från kulturer där kraften i myten lever kvar starkare 

än i dagens Sverige, och hur man etiskt och moraliskt då ska förhålla sig till sådana frågor.  

Olika forskningsmetoder är önskvärda, allt ifrån lokala enkätstudier i skolor, enskilda 

djupintervjuer med fokus på psykologiska effekter och religiösa tolkningar, samt större 

kartläggningar av kulturella och religiöst betingade traditioner, behöver behandlas i framtida 

forskning. Utbildning och upplysning inom området är väl så viktigt för att en gång för alla 

likvidera myten om mödomshinnan. Jag hoppas att med detta arbete sätta igång 

tankeprocesser hos läsaren, samt även kanske göra någon nyfiken nog att arbeta vidare på mitt 

resultat. 
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