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The aim of this study has been to explore how the social construction of the hymen is revealed in 
the social work with young girls and with their dilemma of virginity. Through semi-structural 
interviews with four social workers I have studied the hymen´s significance for young girls and how 
they see that the girls are affected by the mystique of the hymen. Furthermore I have analyzed how 
the interviewed respond to the girls’ concerns about the hymen and about the bleeding on the 
wedding night. The analysis of my empirical material has consistently been characterized by a 
social constructivist onset with focus on the significance of language and gender. During the 
interviews the concept of purity has been a recurrent theme.  This has led to me apply Mary 
Douglas’ theory of purity and danger. The hymen plays a significant role in the patriarchal family as 
the woman´s virginity is linked to the family´s honor. A result of the study is that the myth of the 
hymen measures and controls women´s sexuality as well as their social purity. Through a 
constructivist perspective this implies that the preservation of the myth of the hymen helps creating 
the identity of a socially accepted and ”good girl”. Another finding is that professionals need more 
knowledge on this subject to be able to support girls in their urgent concerns about their virginity 
and the hymen. I have concluded that the controlling norms behind the image of a bloody sheet as a 
proof of an unbroken hymen and therefore of social purity must be processed on a structural level.
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Förord

Efter mycket arbete är äntligen uppsatsen färdig. Jag skulle vilja börja med att tacka alla fantastiska 

personer som har ställt upp på mina intervjuer, som i sin tur har gjort studien möjlig att genomföra. 

Det har både varit spännande och intressant att ta del av era tankar och erfarenheter. Jag vill även 

tacka alla vänner och min mamma som har peppat och stöttat mig i mitt skrivande. Sist och 

verkligen inte minst vill jag ge stående ovation till min grymma handledare som varit det största 

stödet. Du har givit mig mycket konstruktiv feed-back under arbetets gång både kring insamlandet 

av material och i själva skrivandet, svarat snabbt på mina mejl och bidragit till trevliga 

handledningsträffar. När allt har känts hopplöst har du lyft upp mig igen med nya tankar och idéer. 

Tack alla fina!
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1. Inledning

En hinna, en liten slemtråd, ett blomblad, bilden av mödomshinnan är många och har påverkat tjejer 

på olika sätt genom historien. Inom olika kulturer har det förekommit ett krav på att kvinnan ska 

bevara sin oskuld fram till äktenskapet. I samband med första samlaget förväntas mödomshinnan 

spricka och ge upphov till en blödning. Det har därför blivit viktigt att hålla hinnan intakt för att 

blöda som bevis på att man är ren och orörd (Christianson & Eriksson 2004). Men vad gör man när 

den här hinnan inte existerar, när det inte finns något som spricker och något blod inte kommer?

1.1 Problemformulering

Föreställningen om mödomshinnan är enligt vissa forskare en av de mest etablerade myterna 

utspridd i flera kulturer (Eklund 2011). Den är en myt i den bemärkelsen att forskningsrön under 

2000-talet fastslår att det inte finns någon hinna som täcker slidöppningen, utan i själva verket 

omges slidöppningen av slemhinneveck, ett par centimeter in i slidan. I takt med ökad könsmognad 

ökar slemhinneveckens elasticitet och diameter. Det vore visserligen intressant att titta närmre på 

hur det kan komma sig att myten om en hinna som spricker och lämnar efter sig blod vid första 

samlaget har konstruerats och blivit en så allmänt vedertagen sanning. Och hur kommer det sig att 

denna myt fortlever än idag, när medicinsk forskning visar att mödomshinnan är en kroppsdel som 

inte finns? Men frågan som blir relevant för denna empiriska studie i socialt arbete är snarare vad 

föreställningen att det finns en mödomshinna kan innebära för unga flickor och vad myten kan ha 

för sociala konsekvenser.  

För att tydliggöra ett socialt sammanhang för problemet och därmed leda läsaren mot mitt syfte och 

mina frågeställningar vill jag först ge en inblick i det aktuella läget i debatten omkring 

mödomshinnan. Mödomshinnans sociala betydelse har öppnar upp för en rad olika debatter som 

berör hur sexualitet hanteras både kulturellt och socialt i olika sammanhang. Vissa forskare menar 

att myten om mödomshinnan sannolikt har vuxit fram ur den dominerande genusordningen, som ett 

sätt för män att kontrollera kvinnlig sexualitet (Christianson & Eriksson 2004; Eklund 2011). 

Barnmorskorna Monica Christianson och Carola Eriksson framhåller i sin forskning att de aldrig 

påträffat en heltäckande hinna och att mödomshinnan framförallt är en social och kulturell 

konstruktion utan vetenskaplig förankring (Christianson & Eriksson 2004). Deras uttalande har 

mött ett visst motstånd; resultatet i sig har inte ifrågasatts, men andra forskare har menat att de är 
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för tidigt ute och att världen inte är mogen för deras budskap (Eklund 2011; Janke 2007). 2009 

lanserade Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) begreppet slidkrans, som tydligare ska 

beskriva vad som faktiskt finns strax innanför slidmynningen. Tillsammans med ett antal 

debattartiklar kring det nya begreppet, gav de ut en skrift vid namn Slidkransen – frågor, svar och 

myter om mödom och oskuld för att sprida kunskap till allmänheten i syfte att slå hål på myterna om 

mödomshinnan. 

Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK 2011) har den kvinnliga sexualiteten genom tiderna 

reglerats av kontroll och starka oskuldsnormer. Den blödning, som förväntas uppstå i samband med 

att penis genomtränger mödomshinnan, har i många kulturer använts som ett bevis på att bruden är 

oskuld. Den eftervarande blodfläcken på lakanet var ett vanligt krav inom den arabiska, hebreiska 

och europeiska kulturen under antiken, där bruden riskerade att stenas till döds om hon inte klarade 

testet. Även idag kan kravet på oskulden ta sig liknande uttryck (Christianson & Eriksson 2004). 

Den så kallade ”sexuella revolutionen” i slutet av 1960-talet bidrog till att en del ideal och 

föreställningar kring kvinnans sexuella beteende förändrades i Sverige. Bland annat har fri abort 

och tillgång till preventivmedel införts, vilket möjliggjort sex utanför äktenskapet (Forsberg 2007; 

Ghadimi 2007; NCK 2011). Trots att det har skett en stor attitydförändring, när det gäller kvinnans 

sexualitet, har oskulden och mödomshinnan än idag ett högt symboliskt värde. Även om det 

svenska majoritetssamhället till stor del har övergivit kravet på oskuld fram till äktenskapet, har 

många kulturer fortfarande normer som begränsar det föräktenskapliga sexuella handlingsutrymmet 

och där det fortfarande anses viktigt att bruden bevarar sin mödomshinna och blöder på 

bröllopsnatten, som ett bevis på hennes renhet (NCK 2011). 

Mytbildningen kring mödomshinnans funktion, som symbol för kvinnans renhet och heder, är 

omfattande. Alla samhällen reglerar i olika grad sexualitet genom normer och tabun. Familjer i 

starkt patriarkala samhällen lägger ofta stor vikt vid kyskhet och oskuld, vilket leder till att heder 

och skam blir centrala värden. Männens anseende har en stark anknytning till kvinnornas sexualitet 

och en dotters mödom kan symbolisera faderns ära. Därför uppfostras unga kvinnor att spara sin 

mödomshinna till den blivande maken (Christianson & Eriksson 2004; Länstyrelsen i Skåne län 

2007). Att familjen kontrollerar det föräktenskapliga handlingsutrymmet kan även ha vidare 

implikationer. De studier som gjorts gällande blödningsfrekvens vid sexdebuten visar att 40-80 % 

av alla tjejer inte blöder första gången. Det har därför genom tiderna använts olika metoder för att 

framkalla blod på lakanet i samband med bröllopsnatten. Knep som att stoppa in blodiglar i slidan 
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har bytts ut mot nutida lösningar, som innefattar alltifrån mödomshinneoperation, till utfärdandet av 

läkarintyg som en bekräftelse på bevarad oskuld (Christianson & Eriksson 2004; Eklund 2011; 

Janke 2007). 

Enligt NCK (2011) tyder den ökade efterfrågan på mödomshinneoperationer i Sverige på att 

problematiken är stor. Kvinnor som sökt vård omkring frågor om oskuld, mödomshinna och 

blödning inför ett stundande bröllop har i liten grad uppmärksammats i Sverige (ibid 2011). Det 

sprids dock fortfarande information om mödomshinnan som en befintlig kroppsdel och kvinnor är 

tvungna att ta till överlevnadsstrategier, t ex i form av kirurgiska ingrepp, för att undvika de 

konsekvenser uteblivet blod kan innebära. Mot bakgrund av denna aktuella debatt har jag för avsikt 

att i min uppsats belysa problematiken ur ett specifikt perspektiv. Jag vill studera hur den sociala 

konstruktionen av mödomshinnan synliggörs och hanteras i arbetet med unga tjejer och med 

tjejernas dilemman omkring oskuld. Jag har valt att basera min undersökning på intervjuer och för 

att få fram intervjuer har jag sökt mig till verksamheter som kommer i kontakt med frågor om 

oskuld, om mödomshinnan och om de konsekvenser en ”förlorad oskuld” kan leda till. Då 

betydelsen av mödomshinnan är stor i patriarkala familjer där kvinnans orördhet är kopplad till 

familjens heder, har alla respondenterna erfarenheter av att arbeta med hedersrelaterad problematik. 

1.2 Syfte och frågeställningar

1.2.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den sociala konstruktionen av mödomshinnan synliggörs 

i det sociala arbetet med unga tjejer och med deras dilemman omkring oskuld. 

1.2.2 Frågeställningar 

Hur ser de intervjuade på mödomshinnans betydelse och hur uppfattar de att unga tjejer påverkas av 

bilden av den? 

Hur bemöter de intervjuade frågor om mödomshinnan och om hur man ska göra för att blöda på 

bröllopsnatten?
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1.3 Begreppsdiskussion 
Oskuld och mödomshinna är begrepp som ofta används, men som ger en otydlig bild av vad som 

egentligen menas. Jag kommer därför nedan tydliggöra hur jag använder dessa begrepp i 

uppsatsen. Heder är ett annat omdebatterat begrepp som inte har en entydig betydelse inom 

forskningen, men jag anser det viktigt att nämna då hedersbegreppet till viss del kommer att 

genomsyra uppsatsen.  

Mödomshinna/slidkrans – Det finns en mängd föreställningar om slidans öppning, som i dagligt 

tal brukar kallas mödomshinna. Begreppet har idag alltmer ersatts av slidkrans (Magnusson Knöfel 

2011) alternativt hymen (NCK 2011). I min uppsats kommer jag att använda mig av två begrepp – 

dels mödomshinna för att det ger en tydlig bild av den vanföreställning som fortfarande existerar. 

Jag kommer även använda begreppet slidkrans, då det har stor betydelse i förändringsarbetet 

omkring föreställningen om en hinna. 

Oskuld – Oskuld är ett otydligt begrepp, då bland annat motsatsen till ordet är att vara skyldig till 

någonting. Många tänker i första hand att det hänger ihop med om man har debuterat sexuellt. 

Oskuld är ofta förknippad med en heterosexuell syn på sex; begränsat till att bara gälla penetrerande 

samlag mellan man och kvinna (Magnusson Knöfel 2011). I min uppsats kommer ordet oskuld till 

stor del likställas med att kvinnan, inte debuterat sexuellt genom penetrerande slidsex. Till 

begreppet kopplas även ord som renhet, jungfrudom och kyskhet. Längre fram i uppsatsen kommer 

dock oskulden problematiseras ytterligare med grund i den empiri mina intervjuer har givit mig.

Heder – FN definierar heder som en del av en traditionell familjeideologi, vilken kontrollerar 

villkoren för kvinnans sexualitet och familjens roll. Identiteter och handlingar som bryter mot dessa 

normer kan ge upphov till starka sanktioner och även dödligt våld. Hedersrelaterat våld mot 

kvinnor uppstår som en återerövringsteknik när hedern anses ha tagits från familjen genom 

kvinnans beteende (FN, Ekonomiska och sociala rådet 1999). Jag har hela tiden varit öppen för att 

heder är ett fenomen som finns i alla kulturer och samhällen. Jag kommer inte att gå in närmare på 

heder, men inser att handlingar som sanktioneras för att återupprätta hedern existerar i olika sociala 

sammanhang; därav använder jag begrepp som hedersrelaterad kontext för att beskriva hur dessa 

våldshandlingar är beroende av sociala normer och sammanhang. Jag kommer även använda 

hedersrelaterad problematik för att generellt benämna våld och förtryck som sanktioneras med 
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hedern som ursäkt. 

2. Metod 
I denna del har jag för avsikt att redovisa min metod, urval och avgränsningar. Jag kommer att 

presentera metodologiska och etiska övervägande samt hur jag behandlat och analyserat data. 

Svårigheter och motgångar i processen kommer även diskuteras tillsammans med min roll som 

forskare och förförståelse.

2.1 Val av metod

För att få fördjupade svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

metod. Något jag ansåg viktigt att ta del av var föreställningar, tankar och känslor bundna till en 

kontext, något som jag hade missat vid en kvantitativ studie (Bryman 2011). För att undersöka hur 

den sociala konstruktionen av mödomshinnan synliggörs i arbetet med ungdomar och deras 

dilemman omkring oskuld har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer; för att få en 

god insikt i människors upplevelser, erfarenheter och åsikter. Valet av semistrukturerade intervjuer 

beror på möjligheten att fördjupa och utveckla frågor och svar. Detta har i sin tur lett till att jag 

skapat en dialog med intervjupersonen och kunnat få en mer nyanserad bild samt ta del av 

information jag annars hade kunnat gå miste om. Handlingsutrymmet, som den semistrukturerade 

intervjun bjuder på, är viktigt för den som intervjuar att hantera på rätt sätt. Det gäller för forskaren 

att vara flexibel och kunna ändra ordningen på frågorna och följa respondenten med passande 

följdfrågor för att få en fördjupad förståelse (Bryman 2011; May 1997). Att använda en 

intervjuguide (bilaga 2), för vad jag avsett att ta upp under intervjun istället för att ha fria 

ostrukturerade intervjuer, har varit ett stöd så att inga viktiga frågor och teman glömts bort (ibid 

2011; ibid 1997). Samtidigt har jag varit väldigt flexibel vid intervjuerna och använt intervjuguiden 

till ganska liten del. Jag lät mina respondenter prata relativt fritt, då de alla var mycket intresserade 

av ämnet och hade mycket att säga. Under intervjuerna försökte jag istället hela tiden knyta an till 

mödomshinnan och avgränsa deras svar till mödomshinnans betydelse, eftersom mitt specifika syfte 

och mina frågeställningar kretsar kring denna.

2.2 Avgränsning och urval

När jag började leta litteratur och tidigare forskning kring mödomshinnan insåg jag ganska snabbt 
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att det finns begränsad forskning baserad på bara denna mytbildning. Jag kom snabbt i kontakt med 

oskuld och dess betydelse i en hederskontext; där bevarandet av mödomshinnan anses spela en stor 

roll. Därav beslöt jag mig för att kontakta olika verksamheter som har erfarenhet av hedersrelaterad 

problematik och som därför kommer i kontakt med frågor kring mödomshinnan. Av etiska skäl har 

jag valt att vända mig till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar. Detta gör att jag inte kan 

presentera tjejernas egna upplevelser. Jag kan därför, med hjälp av mitt urval, inte dra några 

slutsatser om unga tjejers egna syn på mödomshinnan eller hur myten om mödomshinnan faktiskt 

påverkar dem. Istället har jag varit medveten om att det är intervjupersonernas föreställningar och 

erfarenheter kring dilemmat, i mötet med unga tjejer, jag presenterar. Med utgångspunkt i detta har 

jag sedan formulerat syfte och frågeställningar utifrån att jag ämnar undersöka intervjupersonernas 

uppfattning om hur unga tjejer påverkas av den sociala konstruktionen av mödomshinnan samt hur 

de intervjuade bemöter frågor omkring den. Resultatet av denna studie hade kunnat få en helt annan 

riktning om de unga tjejerna själv hade fått berätta om hur mytbildningen påverkat dem. 

Under intervjuerna framhävdes att oskulden har en stor betydelse för tjejer och killar som lever i en 

hederskontext. Jag har valt att endast fokusera på vilken betydelse respondenterna anser att 

mödomshinnan har för tjejerna samt vilka konsekvenser myten har för dem. Under intervjuerna 

märkte jag även hur svårt det var att fokusera på föreställningen om bara mödomshinnan och de 

intervjuade spann ofta ut i en större hederskontext. Då jag ser den hedersrelaterade problematiken 

som så mångfaciterad har jag valt att inte gå in djupare på den, utan i enlighet med studiens syfte 

velat fokusera på mödomshinnans betydelse beroende av sammanhang. Enligt intervjupersonerna 

kommer frågor om mödomshinnan ofta upp inför stundande bröllop, som många gånger kan vara 

arrangerade mot tjejens vilja. Inte heller går jag närmre in på bortgifte i uppsatsen, utan ser det som 

ett uttryck för hedersrelaterat förtryck och nämner detta i vidare begrepp. Oskulden är ett tydligt 

tema i min empiri. Då jag ser en ofrånkomlig koppling mellan mödomshinnan och oskuld tolkar jag 

att när oskulden nämns som tappad/spräckt/förlorad vara en symbol för mödomshinnan. Jag har 

även varit noga med att se konstruktionen av mödomshinnan som ett socialt och kulturellt problem 

snarare än att titta på mödomshinnan som något fysiskt och medicinskt. Därför har jag främst varit i 

kontakt med verksamheter som arbetar socialt, vilket har givit mig ett socialt perspektiv på myten 

om mödomshinnan och dess betydelse i arbetet med unga tjejer. 
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2.2.1 Urval av intervjupersoner

För att få en så bred bild som möjligt har jag valt att vända mig till fyra olika verksamheter som 

möter ungdomar med oro omkring mödomshinnan, oskuld och krav på att blöda. Genom ett 

tvåstegsurval har jag först valt vilka verksamheter jag ville ta kontakt med, därefter vem inom 

verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Då jag själv studerar till socionom har jag 

främst varit intresserad av vad yrkesverksamma, med samma grundutbildning, har för erfarenheter 

och synpunkter. Mitt urval av respondenter har således varit målinriktat, vilket innebär att de 

personerna jag har intervjuat har varit relevanta för mina forskningsfrågor (Bryman 2011). Mitt mål 

har inte varit att jämföra de olika verksamheterna, utan jag har valt dem för att få en spridning och 

vidare bild av dilemmat. Det har till viss del varit svårt att få kontakt med intervjupersoner. Jag har 

kontaktat flera verksamheter med stor geografisk spridning och har främst fått svar av de fyra 

personerna som jag tillslut intervjuade. Studiens tidsramar gjorde det därför inte möjligt att täcka en 

större population, vilket har gjort att jag nöjt mig med de fyra verksamheter och intervjupersoner 

som varit intresserade och tillgängliga att medverka. Bryman (2011) benämner detta som 

bekvämlighets- och tillgänglighetsurval, vilket är vanligt för kvalitativa studier. 

Genom en kontakt bokade jag in en intervju med en socialsekreterare från ett skyddat boende, som 

riktar sig till unga tjejer som utsatts för någon typ av hedersrelaterad problematik. Vidare hade jag 

för avsikt att utföra intervjuer med ungdomsmottagningen. Enligt NCK:s rapport 2011 är 

ungdomsmottagningen och elevhälsan, bestående av skolkurator och skolsköterskan, de första 

instanserna som möter tjejer med oro om oskuld. Ungdomsmottagningen möter ofta ungdomarna 

när problemen har blivit akuta (Länsstyrelsen i Skåne län 2007). Detta då stor del av 

ungdomsmottagningens verksamhet handlar om ungas sexualitet. Enligt Länsstyrelsen i Skåne län 

(2007) är det ofta barnmorskan på ungdomsmottagningen som först möter flickor utsatta för 

hedersproblematik och ofta uppenbaras förtrycket under samtalets gång eller inte alls om inte 

barnmorskan är lyhörd och observant. Därför valde jag att intervjua en barnmorska, även om jag 

från början hade som mål att intervjua kuratorer och andra socionomer. Efter att har mejlat flera 

olika ungdomsmottagningar fick jag tillslut tre svar. Två mottagningar kände att de hade för liten 

erfarenhet av den här typen av frågor och hänvisade mig vidare. Barnmorskan, som jag intervjuade, 

hade i stället stor kompetens inom hedersrelaterade frågor. Det kan antas att de 

ungdomsmottagningar som menar att de inte möter problematiken är tillräckligt lyhörda och 

observanta gällande dessa frågor. Det kan också antas att problematiken faktiskt är geografiskt 
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bunden och alltså är större i vissa områden. Här kan man även se en koppling mellan kunskap och 

intresse att delta i min studie. 

Jag valde även att kontakta olika gymnasieskolor för att boka en intervju med en skolkurator. Jag 

fick svar av en skolkurator, som gärna ville ställa upp på intervju. I sitt mejl skrev hon att hon dock 

trodde skolsköterskan möter fler frågor om mödomshinnan än vad hon själv gjorde. Vi försökte 

därför boka in en intervju tillsammans med skolsköterskan, så att intervjun skulle innefatta hela 

elevhälsoteamet. Skolsköterskan hade inte tid och tillslut blev det en intervju med endast 

skolkuratorn. Genom sökningar på Internet kom jag även i kontakt med olika ideell organisation 

som arbetar med hedersrelaterade frågor. Efter att kontaktat ett flertal fick jag svar från en 

organisation. Från början hade jag bilden av att de, precis som ovanstående respondenter, mötte 

klienter utsatta för hedersförtryck, men under intervjun visade det sig att de istället arbetar 

upplysande och förebyggande. De jag har intervjuat är alltså en socialsekreterare från ett skyddat 

boende, en barnmorska från ungdomsmottagningen, en skolkurator samt en representant från en 

ideell organisation. I kapitel 5 ger jag en kort presentation av intervjupersonerna. 

2.2.2 Litteratursökning

Genom databasen Libris har jag sökt litteratur med hjälp av ord som mödomshinna, slidkrans, 

hymen, oskuld och heder i olika kombinationer. Jag har även gjort friare sökningar via Internet med 

samma begrepp för att hitta dagstidningar och ta del av hur myten om mödomshinnan framställs 

och diskuteras i media. Vidare har jag använt mig av databasen Summon för att hitta vetenskapliga 

artiklar relaterat till problematiken. Jag har använt mig av ord som hymen, hymenoperation, virgin 

och virginity. Vid sökningar genom Summon hittade jag främst vetenskapliga artiklar om 

mödomshinneopertioner och diskussioner om dessa ingrepp bör utföras eller inte. Jag har valt att 

främst använda artiklar med anknytning till Sverige och som publicerats under de senaste åren för 

att få en bild av problematiken i dagens Sverige.

2.3 Metodens tillförlitlighet

Jag är medveten om att en representant från vardera verksamhet ger långt i från en generell och 

helomspänd bild. Men intervjupersonernas olika erfarenheter har givit mig varierande infallsvinklar 

på mödomshinnans betydelse och en bredare bild än vad jag hade fått om jag bara hade vänt mig till 

endast en verksamhet. Det är svårt att generalisera undersökningen på grund av hur jag gjort mitt 

urval. Kvalitativa undersökningar kritiseras ofta för att vara svåra att generalisera. Respondenterna i 
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min studie kan därav inte ses som ett representativt stickprov för populationen. Den kvalitativa 

metoden handlar i större utsträckning om att identifiera mönster och generalisera till teori och 

begrepp snarare än till population. Istället för en generaliserbar sanning presenterar kvalitativ metod 

en version eller en kombination av flera versioner av verkligheten (Bryman 2011). Som jag nämner 

tidigare har jag, av etiska skäl, valt att intervjua yrkesverksamma. De har i sin tur berättat om sina 

uppfattningar om hur mödomshinnan konstrueras av unga tjejer, men i själva verket är det deras 

egna erfarenheter de har presenterar. Då jag kontaktade olika verksamheter inför intervjuerna var 

de, som kunde tänka sig att ställa upp på intervju, personer med ett intresse kring frågor om heder 

och som tycker att det är ett angeläget ämne. Därför har jag i min studie tagit del av information 

från fyra respondenter med en stor kunskap om hedersproblematik och där alla har en vidare bild 

kring mödomshinnans betydelse. Detta har i sin tur haft en påverkan på resultatet tillsammans med 

att jag endast haft möjlighet att ta del av fyra personer erfarenheter. Att mina respondenter är vuxna 

och uppväxta med eventuellt andra normer påverkar också resultatet. Tjejerna har själva inte fått 

uttala sig i min studie därför ges de fyra intervjupersonernas tolkningsföreträde omkring 

mytbildningen. Jag vill därför poängtera att det jag presenterar i min uppsats inte är sanningen, utan 

en version eller snarare en kombination av fyra versioner av dilemmat omkring mödomshinnan.

Många kvalitativa forskare menar att validitet och reliabilitet är begrepp som har en annan innebörd 

i kvalitativa studier än i den kvantitativa forskningen (Bryman 2011; May 1997). Det är svårt att 

frysa sociala betingelser, vilket gör det svårt att upprepa undersökningen och få samma resultat. 

Genom att jag har spelat in intervjuerna och transkriberat materialet ordagrant ökar reliabiliteten, då 

metoden garanterar att jag inte ersätter respondentens ord med mina egna (May 1997). Genom min 

valda metod anser jag mig kunna få en bild av hur olika yrkesverksamma beskriver sitt arbete med 

frågor om mödomshinnan, oskuld och om att blöda på bröllopsnatten. Jag använder mig av en form 

av triangulering för att få flera beskrivningar på samma fenomen. Genom att se på mitt problem 

från intervjupersoner från olika verksamheters syn ökar således trovärdigheten. Intervjupersonerna 

har även haft möjlighet att lämna sina synpunkter på resultatet innan studien är färdig, vilket även 

ökar trovärdigheten (Svensson & Ahrne 2011). 

2.3.1 Förförståelse och min roll som forskare 

I en kvalitativ studie är det viktigt att räkna in att människor inte alltid berättar sanningen och att 

forskarens förväntningar, föreställningar och värderingar kan färga resultatet. Därför menar vissa att 

man måste distansera sig från det man undersöker och ha en mer neutral inställning för att kunna se 
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saker man inte förväntat sig att upptäcka (Ahrne & Svensson 2011). Under min praktikperiod och i 

nuvarande arbete möter jag unga tjejer som blivit utsatta för hedersrelaterad problematik. Jag har 

därför en förståelse för vad hedersbegreppet innefattar, hur det kan ta sig uttryck samt vilka tecken 

som kan peka mot ett hedersförtryck. Vid ett flertal tillfällen har jag fått ta del av tjejers berättelser 

om krav på att visa upp ett blodigt lakan, om bevarandet av oskuldens betydelse i deras liv samt 

olika föreställningar om mödomshinnan. Då jag redan har kunskap om hedersrelaterad problematik 

har detta självklart präglat min undersökning, ibland genom att jag har haft en annan uppfattning än 

intervjupersonen, men även i skrivprocessen. Det har bland annat varit svårt att avgöra hur mycket 

förklaring av hedersbegreppet jag behövt förmedla för att läsaren ska förstå mödomshinnans 

betydelse. 

Jag har alltid varit mycket intresserad av sociala frågor rörande sexualitet och har därför läst mycket 

inom detta ämne. Från läsning av litteratur samt av erfarenheter från arbetslivet fick jag bilden av 

att problematik kring mödomshinnan ofta inte synliggörs. Det gav mig även en bild av att det finns 

en bristande kunskap i bemötandet av dessa frågor och att man ofta råder till medicinska ingrepp 

som en lösning på ett, vad jag anser, socialt problem. Därför var mitt syfte från början att 

uppmärksamma denna okunskap i bemötande. Då det är ett ämne jag brinner mycket för hade jag 

redan innan mina intervjuer en hypotes av vad jag skulle få fram. De personer som medverkat i 

intervjuerna har motbevisat mina föreställningar om en allmän okunskap om problematiken. Kanske 

är de lättare för dem, som redan har en förkunskap, att se problematiken och ställa upp på en 

intervju för att dela med sig av den. Alla jag intervjuat har haft stor erfarenhet och kunskaper om 

hedersrelaterad problematik. De har därför representerat yrkesverksamma som är lyhörda och 

observanta för den problematik mödomshinnan kan leda till. Det har därför varit svårt för mig att 

uppmärksamma en okunskap vid bemötande av dessa frågor, utan jag har istället valt att studera hur 

den sociala konstruktionen av mödomshinnan synliggörs i arbetet med unga kvinnor. 

 

Att jag har en förkunskap har varit till min fördel, men det har också varit svårt att hantera. Det har 

varit angeläget för mig att förmedla något genom den erfarenhet och kunskap jag har sedan tidigare. 

Detta har i sin tur lett till svårigheter när intervjupersonerna inte givit mig den empiri som jag 

kanske hade hoppats på eller förväntat mig i form av okunskap och fler konkreta exempel om 

mytbildningens konsekvenser. Det har därför varit lärorikt att hantera rollen som forskare med egna 

erfarenheter inom området samt bärande av starka normer och värderingar som påverkar processen. 

Mitt syfte och frågeställningar har därför förändrats ett antal gånger under arbetets gång. I slutändan 

har jag dock varit noga med att verkligen låta mitt slutgiltiga syfte genomsyra hela uppsatsen; även 
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att mina frågeställningar ska vara forskningsfrågor som jag har fått svar på och kan diskutera med hjälp av tidigare forskning (Bryman 

2011).

2.4 Databearbetning och analysmetod

Kontinuerligt under insamlandet av empirin genomförde och transkriberade jag intervjuerna. För att 

strukturerar materialet kodades materialet fortlöpande. Till en början markerade jag delar av 

intervjuerna som fokuserade på mödomshinnan och där oskulden kunde kopplas som ett uttryck för 

mödomshinnan eller mödomshinnan som ett uttryck för oskulden. Det var viktigt att lyfta ut 

empirin om mödomshinnan, ur all information jag fått om hedersrelaterad problematik, för att 

kunna fokusera just på mytbildningens betydelse. Ur denna kodning, på en mer öppen nivå, kodade 

jag vidare utifrån teman och fenomen som framträdde i materialet. Bryman (2011) skriver att det är 

bra att ständig göra en jämförelse mellan begrepp för att skapa kategorier och för att hitta eventuella 

kopplingar och hur de kan relateras till existerande litteratur. Som jag nämner hade jag inte för 

avsikt att jämföra verksamheterna, utan sökte efter centrala begrepp och teman för en tematisk 

analys. Genom att finna likheter i svaren från verksamheterna har jag delat upp materialet i fyra 

olika teman för att kunna uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar. Tillvägagångssättet är 

avsett att skapa ett ramverk för den tematiska analysen av kvalitativa data och ett sätt att tänka när 

det gäller hur man ska hantera teman och data (ibid 2011). Jag har sedan analyserat intervjuresultat 

med hjälp av den litteratur som jag tagit del av samt genom en social konstruktivistisk ansats med 

fokus på genus och språk samt Mary Douglas teori om renhet och fara. Då Monica Christianson och 

Carola Eriksson (2004; 2011) varit framstående inom den svenska forskningen om mödomshinnan 

kan man se deras forskning som en röd tråd genom min uppsats. Eftersom de är relativt ensamma 

inom detta ämne kan deras arbete sägas ha präglat mitt resultat. 

2.5 Etiska överväganden

Som jag nämnt möter jag i mitt arbete unga tjejer som ibland har problem kopplat till 

mödomshinnan. Detta har gjort mig intresserad av problematiken, men på grund av nyttjandekravet 

har jag ej kunnat använda dessa utsagor i min uppsats. Jag har valt att endast intervjua 

yrkesverksamma, eftersom kravet om en intakt mödomshinna kan vara känsligt för de berörda 

parterna. Många som söker vård med oro om oskuld och heder använder fiktiva namn, då det kan ha 

förödande konsekvenser för dem om familj och släkt får veta (Essen et al. 2010). Genom att prata 

med yrkesverksamma undviker jag att inkräkta på någon individs privatliv samt att någon kommer 

till skada (Bryman 2011).
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I enlighet med informationskravet informerade jag dem som deltog i intervjuerna om 

undersökningens syfte, vad jag skulle använda informationen till samt hur den skulle presenteras. 

Genom ett informationsbrev (bilaga 1) upplyste jag om samtyckeskravet; alla blev informerade om 

att deras deltagande i undersökningen var frivillig, att de själva hade rätt att bestämma i vilken grad 

de ville medverka samt om deras rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. 

Intervjupersonerna blev även informerade om sin anonymitet. Alla har blivit erbjudna att själva ta 

del av uppsatsen under arbetets gång samt efter den är godkänd (Vetenskapsrådet 2012; Bryman 

2011).  För konfidentialitetskravet har jag hanterat alla uppgifter om identifierbara personer med 

största möjliga anonymitet. Alla intervjuer har spelats in efter godkännande av intervjupersonerna 

och därefter transkriberats ordagrant. Inga namn eller plaster är nämnda i mina transkriberingar. I 

likhet med nyttjandekravet har alla transkriberingar och inspelningar raderats från min dator efter 

att uppsatsen färdigställts för att informationen inte ska kunna användas i annat syfte. Alla 

respondenterna har avidentifierats och kommer i analysen benämnas som intervjuperson 1,2,3 och 4 

(ibid 2012; ibid 2011). För att presentera vilket perspektiv jag lyfter fram har jag synliggjort typen 

av verksamhet samt vilken yrkesroll intervjupersonen har, men varken geografiskt läge eller namnet 

på verksamheten kommer få plats i uppsatsen. Då den ena verksamheten jag varit i kontakt med är 

ett skyddat boende, med hemlig vistelseort, har det varit extra viktigt att ingen information kan röja 

deras anonymitet. 

3. Tidigare forskning 
Forskning om mödomshinnan och dess betydelse i en social kontext är bristfällig. Den mesta 

forskningen som belyser mödomshinnan är medicinsk och lägger stort fokus på kirurgiska ingrepp 

eller heder. Nedan kommer jag därför förutom studier om mödomshinnan presentera forskning 

kring oskuldens betydelse i en hedersrelaterad kontext.  Jag har även hittat mycket forskning 

omkring ungdomssexualitet, vilket jag kommer att föreställa ett urval med fokus på oskuldens 

betydelse. Avsnittet börjar med en presentation av hedersrelaterad problematik och de krav som 

finns kring bevarandet av oskulden och mödomshinnan. Därefter kommer jag belysa forskning 

kring ungdomars sexualitet i ett mångkulturellt samhälle för att sedan fokusera på mödomshinnan.

3.1 Om heder och kravet på oskuld

Under de senaste åren har hedersrelaterat våld och förtryck varit aktuellt inom forskningen. Det har 
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kommit flera avhandlingar och artiklar inom detta ämne, som ger en omfattande bild av 

problematiken. Jag har valt att presentera tre böcker som ofta används vid studier om 

hedersrelaterad problematik. En fråga om heder är en av de senaste årens mest djupgående bok om 

hedersmord. Unni Wikan (2005) beskriver och analyserar heder, hedersmord och hederskulturer. 

Hon menar att i samhällen med hederskulturer är kvinnans sexualitet direkt kopplad till mannens 

heder. Kvinnan ska vara ärbar och dygdig, alltså oskuld fram till dess att hon gifter sig. Hon kan 

kränka familjens/släktens/klanens heder exempelvis genom föräktenskapligt sexuellt umgänge, men 

också genom att leva, klä och bete sig på ett visst sätt som går emot kollektivets kulturella normer 

och värderingar. Wikan (2005) menar på att det är viktigt att se till den specifika kultur som 

möjliggör hedersmord för att kunna förstå dem och förhindra dem, vilket har väckt kritik i 

akademiska kretsar, bland annat av Åsa Eldén (2003) i avhandlingen Heder på liv och död. 

Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Eldén (2003) ifrågasätter Wikans sätt att 

förklara hedersmord, som en konsekvens av en kultur, eftersom det kopplar ihop våld med 

främmande kulturer i kontrast till svensk kultur. Eldén tolkar istället hedersmord som ett uttryck för 

ett patriarkat, som ser olika ut i olika delar av världen men utgör samma grund. Jag kan dock se en 

likhet mellan Wikan och Eldén då de båda belyser hur ryktet, sant eller falskt, är tillräckligt för att 

en familjs anseende ska förstöras och kvinnan därmed stämplas. Eldén (2003) konstaterar att det är 

det dåliga ryktet, snarare än vad som faktiskt hänt, som bringar skam över familjen. Alltså spelar det 

ingen roll om kvinnan i fråga verkligen har gjort någonting som går mot normerna. 

Både Wikan och Eldén nämner oskulden och bevarandet av mödomshinnan som betydelsefullt inom 

hederstänkandet. Maria Hagberg (2009) beskriver i sin bok Vid 20 börjar den ruttna. Om 

hedersvåld och modiga kvinnor, fem kvinnors väg från hedersvåld till ett självständigt liv. Titeln på 

boken är tagen från en av tjejernas berättelser där hon beskriver hur hennes pappa förklarat att man 

ska gifta sig tidigt annars börjar mödomshinnan ruttna. Boken beskriver det, som både Eldén och 

Wikan belyser, hur kontrollen av sexualiteten kan innebära livsfara för kvinnor, men även män, 

världen över där hederstänkandet är starkt och där det ytterligare förstärks av tolkningen av 

religiösa texterna eller där religion utgör landets lagstiftning. Hagberg (2009) menar att myten om 

mödomshinnan upprätthålls för att försvara kontrollen av kvinnans sexualitet och hederskulturen.  

En av tjejerna i studien beskriver oskulden så här: ”Det med oskulden är det viktigaste. Att 

mödomshinnan inte finns, det tror vi inte på inom islam. Varken killen eller tjejen får ”tappa 

oskulden”, det gäller samma för båda. […] Min mamma sade att på en kille kan man inte se om han 

tappat oskulden, men på en tjej kan man se det” (Hagberg 2009, s 36). Precis som citatet kan tolkas 
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belyser Hagberg, i likhet med Eldén, en feministisk analys av hederkontextet där det centrala i 

hedersrelaterat våld, kontrollen av kvinnans sexualitet, myten om mödomshinnan och 

oskuldskontrollen har klara kopplingar till bevarandet av stereotypa könsroller och kvinnors 

underordning.

3.2 Ungdomssexualitet

Ungdomsforskare har under de senaste åren gjort studier om oskuldens särskilda betydelse för 

kvinnor med utländsk bakgrund (Ghadimi 2007). Gemensamt för dessa studier är att de analyserar 

relationen mellan begreppen rykte, oskuld och heder, något som Eldén, Wikan och Hagberg också 

lyfter fram i sin forskning. I en enkätstudie har Marie Ghadimi (2007) undersökt attityder till 

oskuldskrav utifrån kön och etnisk bakgrund bland ungdomar på högstadiet i en större svensk stad. 

Studien visar att ungefär var tredje högstadieelev med utländsk bakgrund instämmer i att en tjej ska 

vara oskuld samt att föräldrar får bestämma att en dotter ska vara oskuld vid ingåendet av 

äktenskap. Oskuldens betydelse värderas strängare för flickor än för pojkar och det finns ett starkt 

samband mellan flickor med utländsk bakgrund, föräldrarnas religiositet och inställning till oskuld 

(ibid 2007). 

Margareta Forsberg (2007) undersöker ungdomars föreställningar om sexualitet och 

samlevnadsrelationer i sin bok Brunetter och blondiner. Sex, relationer och tjejer i det 

mångkulturella Sverige. Hon fokuserar främst på tjejer som lever i en mångkulturell kontext. 

Beroende av vilken kontext tjejernas val görs i, är de förknippade med mer eller mindre höga 

kostnader i form av rykte, ett förlorat anseende eller minskat ”värde”. Oskulden framställs som en 

värdefull gåva, tyngd av stark symbolisk laddning och tecknet på att denna gåva överlämnats, är att 

det finns blod på lakanet på morgonen efter bröllopsnatten. Forsberg (2007) menar att denna sed är 

en rest från ett mycket traditionellt sätt att se på kvinnors sexualitet samt kontrollera den. Den 

symboliska laddning som ligger i oskulden är det yttersta uttryck för begränsning av kvinnors 

handlingsutrymme och deras rätt att fatta egna beslut om sina egna kroppar (Forsberg 2007).   

Forskning visar att många unga kvinnor, oavsett etnisk bakgrund, slits mellan förväntningar på att 

vara sexuellt utlevande och tillgängliga, samtidigt som de måste förhålla sig till det stigma det 

innebär att kategoriseras som ”hora” (Ambjörnsson 2004; Forsberg 2007). Begreppsparet ”hora” 

och ”madonna” är något som förknippats med hederskulturer, men uppdelningen finns även i den 

svenska majoretetskulturens normer kring hur unga bör bete sig sexuellt. Konsekvenserna för den 
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som överträder normer kring sexualitet kan dock bli väldigt olika beroende på kontext. Detta kan 

leda till en konflikt inom ungdomen som påverkas av majoritetssamhällets syn på sexualitet och 

samlevnad, men på samma gång förväntas vara lojal mot de värderingar som förmedlas av 

föräldrarna (Forsberg 2007; Ghadimi 2007).

3.3 Om slidkransen och att operera ett socialt problem

Barnmorskorna Monica Christianson och Carola Eriksson introducerade frågan om att 

mödomshinnan bara är en myt. De har varit framstående i upplysningen om att det inte finns någon 

hinna i kvinnans slida som spricker vid penetration och driver tillsammans forskningsprojektet 

Ohälsosamma mödomshinnepraktiker i traditionens och kulturens namn. Projektet syftar till att 

undersöka och beskriva olika uppfattningar, attityder och erfarenheter av ”mödomshinnan” kopplat 

till hälsa. Genom en enkätundersökning, de genomförde 2005, fick 198 gymnasieungdomar 

beskriva sin förståelse av ordet mödomshinna. Resultatet visar att 30 % av tjejerna och 16 % av 

killarna beskrev slidkransen som en tunn hinna och spricker vid vaginalt samlag. Majoriteten 

associerade slidkransen till något som symboliserar kvinnlig oskuld samt var femte ungdom gjorde 

en koppling mellan oskuld och begrepp som ”mödomshinna” och ”kvinnlig värdighet”. Detta tyder 

på att när studien genomfördes för ca sju år sedan var det fortfarande en stor andel ungdomar som 

associerade slidkransen som en hinna. Någon senare forskning om ungdomars uppfattning har jag 

inte hittat.

I artiklar som The experience an responses of Swedish health professionals pations requesting 

virginity restoration (hymen repair) och Reconstructing hymens or constructing sexual inequality? 

Service provision to islamic young women coping with the demand to be virgin (Bekker et al. 1996; 

Essén et al. 2010) beskrivs återigen föreställningar av slidkransen och oskuldens betydelse i 

hederskulturen med det blodiga lakanet som bevis på kvinnans kyskhet. Kravet på att blöda har i sin 

tur lett till en ökad efterfrågan av kirurgiska ingrepp för att återställa oskulden. Trots detta finns det 

inget dokumenterat hur det går för de kvinnor som genomgått en operation, då ingreppen är extremt 

sekretessbelagda och många kvinnor använder fiktiva namn när de söker den här typen av vård 

(Bekker et al. 1996; Essén et al. 2010). Gynekologen och forskaren Birgitta Essén har tillsammans 

med andra drivit ett projekt för att hitta en gemensam handläggningsmall för vården, med syfte att 

undvika kirurgiska ingrepp av mödomshinnan och utveckla en terapi för kvinnor som riskar att 

utsättas för hedersrelaterat våld. I anknytning till projektet har även en enkätstudie riktad till hälso- 

och sjukvårdspersonal i fyra svenska städer genomförts. Studien visade att en stor andel av 
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personalen vid ungdomsmottagningar och nära hälften av gynekologerna vid kvinnoklinikerna har 

träffat patienter som sökt vård för frågor om heder och oskuld (Essén et al. 2010). Detta visar på att 

problematiken är stor i Sverige, men det är få forskare som uppmärksammat detta. Studien 

framhåller även att det kan finns ett mörkertal då många inte söker vård. 

 

Gemensamt för forskningen är kopplingen mellan mödomshinneproblematiken och okunskap. Flera 

av studierna visar att det finns ett ökat behov av kunskap kring sex och samlevnad för ungdomar. 

Ghadimi skriver bland annat att ”[s]kolan måste våga diskutera oskuldsbegreppet och dess 

kontextuella sammanhang” (Ghadimi 2007, s 42). Det finns även ett behov av en ökad kännedom 

för yrkesverksamma – hur de ska uppmärksamma och bemöta den här typen av frågor i ett 

mångkulturellt samhälle. Man kan också utläsa en stark skepticism mot kirurgiska ingrepp och 

forskare menar att detta reproducerar vikten av en intakt mödomshinna för den enskilda individen 

samt får myten att fortleva i en bredare kontext. Detta vidmakthåller i sin tur kontrollen av kvinnans 

sexualitet och en ojämn genusordning. Jag vill därför genom min studie öppna upp för en 

diskussion om vilka konsekvenser denna mytbildning bidrar till för unga tjejer i dagens Sverige och 

hur detta synliggörs i arbetet med ungdomar. 

4. Teori
Då mitt syfte med denna studie är att undersöka hur den sociala konstruktionen av mödomshinnan 

synliggörs i det sociala arbetet med unga tjejer och med deras dilemman omkring oskuld kommer 

analysen av mitt empiriska material genomgående präglas av en social konstruktivistisk ansats. 

Detta får betydelse för hur olika begrepp definieras och används. För att kunna studera myten om 

mödomshinnan, som något kulturellt och socialt skapat, kommer jag titta extra på språkets 

betydelse. Jag kommer även att presentera ett genusteoretiskt perspektiv på hur kön och sexualitet 

socialt och kulturellt konstrueras. Under intervjuerna var renhetsbegreppet ett återkommande tema, 

därför kommer jag även att använda mig av Mary Douglas teori om renhet och fara. I det som 

följer ger jag därför en inblick i dessa teorietiska perspektiv: social konstruktivism med fokus på 

språkets betydelse, genusteoretiskt perspektiv och renhetsbegreppet.  

4.1 Social konstruktivism

Det som uppfattas som sanning och kunskap skapas av människor för människor i en social kontext. 

Alla människor är ett resultat av samhällets uppfattningar, normer och värderingar och agerar 

därefter utifrån vad som är socialt accepterat i den kultur man lever i. Det finns alltså ingen objektiv 
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sanning som människor har utgått från, utan allt skapas i ett försök att förstå och utveckla kunskap 

om fenomen (Mattsson 2010). För att bli en del av samhället och kulturen gäller det för varje 

individ att införliva rådande normer och värderingar, något som sker i interaktion med andra 

människor, institutioner och organisationer i samhället. Genom handlingar praktiserar vi samhällets 

normer samtidigt som vi även är med och skapar och vidmakthåller normer och maktsystem. Vi 

internaliserar exempelvis synen på oss själva som kvinnor genom att agera utifrån redan 

konstruerade ideal. Vinner vi något på att delta finns alltid risken att vi förlorar något på att inte 

delta (Thomasson 2002). Vår gemensamma uppfattning av fenomen är inte statiskt utan förändras 

över tid. Det som idag tolkas som sant eller naturligt kan uppfattas på ett annat sätt om några år. 

Den historiska, sociala och kulturella kontexten har betydelse för hur våra tolkningar förändras 

(Mattsson 2010).  

Språket är centralt för hur vi kan uppfatta och tolka det vi upplever. Har vi inget språk kan vi inte 

uppleva och erfara det som omger oss. Stor del av konstruktionen i den rådande diskursen om män 

och kvinnor anses komma från språket. Foucault menar att man bör se makten som kommer ur 

språket genom språket. Hur vi framställer en uppfattning eller ståndpunkt påverkar tillstor del hur vi 

uppfattar vår verklighetsbild. Vilka ord som används påverkar därför vår uppfattning om vad det är 

som beskrivs (ibid 2010; Thurén 2007). Den verklighet vi möter är kaotisk och omöjlig att hantera 

därför behöver vi konstruera gränser genom språket. Vi delar upp vår verklighet i kategorier och 

sätter namn på de företeelser som vi möter för att överhuvudtaget kunna orientera oss i vår tillvaro. 

Kategorierna är inte fasta utan det finns möjlighet till förändring. En konstruktion kan dekonstrueras 

– plockas isär – och konstrueras på ett nytt sätt (Thurén 2007). 

Kunskap och uppfattningar om kön är alltid genomsyrade av kulturella innebörder, som dessutom är 

inbäddad i olika maktrelationer. ”Det finns inte en sann kunskap som är fri från människans 

tolkning och inte är skapad genom maktrelationer.” (Mattsson 2010, s 29). Forskare är självklart 

berörda av de könsförståelser och det språk som råder i den kultur där de lever. Det betyder att 

vetenskapliga beskrivningar och vetenskapligt språk också är påverkade av dem. Kulturella 

könsstereotypier i forskarens språk och begreppsbildning pekar på hur traditionella föreställningar 

om kön styrs (Magnusson 2002). 
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4.2 Genusteoretiskt perspektiv

Genus syftar till den kulturella uppdelningen mellan kvinnor och män som bottnar i den biologiska 

skillnaden. Begreppet ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män 

som finns i samhället. Konstruktionen av genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika 

ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen. Det finns flera teorier som beskriver hur 

genus skapas, men i grunden finns det en gemensam syn att genus handlar om konstruktioner av 

kön och relationer mellan kvinnor och män i sociala strukturer av makt och hierarkier 

(Ambjörnsson 2006; Gemzöe 2008).

Redan från att man föds projiceras föreställningar om hur man ska bete sig som man respektive 

kvinna samt hur man ska bete sig gentemot respektive kön (Ambjörnsson 2006). Butler (2005) 

menar att könet är en effekt av våra sociala och kulturella föreställningar om vad biologiskt kön är 

och alltså inte ett uttryck för en inneboende könsbaserad essens. Vidare förklarar hon att 

kategorierna man och kvinna endast existerar inom en heterosexuell förståelseram, där två separata 

kön framställs som de enda möjliga identiteterna. Den heterosexuella matrisen organiserar kroppar, 

genus och begär i en specifik ordning där maskulinitet skiljs från femininitet för att sedan knytas 

samman genom det heterosexuella begärets handlingar. För att framstå som en riktig kvinna krävs 

alltså dels att man har en kropp som kategoriseras som kvinnokropp, att man uppträder som en 

kvinna enligt samhällets förväntningar samt att man har rätt sorts begär, alltså det heterosexuella 

(Ambjörnsson 2006; Butler 2005). 

Hierarkin mellan könen återfinns i politiken, ekonomin och familjesfären. Denna hierarki mellan 

könen underbyggs av våra föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. 

Maktstrukturer kan sägas vara en integrerad del av oss och i vår vardag, exempelvis tenderar 

könsordningen mellan kvinnor och män, där kvinnor och män förväntas att göra olika saker eller 

uppträda på olika sätt, att bli naturlig och självklar. Det gör att vi inte ifrågasätter dem, utan vi 

ifrågasätter snarare den som bryter mot ordningen (Mattsson 2010). Connell (2003) förklarar även 

att män och kvinnor fostras till att besitta olika egenskaper vilket identifierar dem som man eller 

kvinna. Butler (2005) menar att maktordningen mellan kvinnor och män vidmakthålls genom den 

konstruerade heterosexualiteten; där män blir manliga/maskulina genom att dominera kvinnor (och 

andra män), och kvinnor blir kvinnliga/feminina genom att låta sig underordnas. Kontrollen av 

kvinnors kroppar och sexualitet är ett verksamt medel för denna maktutövning. Kvinnans kroppar 

har genom åren utsatts för normering och social kontroll. Genom att normer internaliseras för hur 
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kroppen ska föras, fungera och se ut lär kvinnan sig underordningens principer.  Avvikelser från 

normerna beläggs med skam, till exempel har det varit och är fortfarande otillåtet för kvinnor, i 

stora delar av världen, att vara lika sexuellt aktiva som män, utan att betraktas som lösaktiga 

(Thomasson 2002). Connell (2003) beskriver även att tjejer lätt kan hamna i dilemmat kring 

begreppsparet ”hora” och ”madonna”. Om en tjej inte gör som killen säger kan hon bli betraktad 

som för återhållsam och gör hon som han säger finns det en risk att hon blir betraktad som hora. 

Kvinnors kroppar är därför på ett annat sätt än mäns kroppar kontrollerade av normer och sociala 

konstruktioner (Butler 2005; Thomasson 2002).

4.3 Renhet och fara

Om det genusteoretiska perspektivet ger verktyg för att analysera konstruktion av kön och 

maktförhållanden går det med socialantropologen Mary Douglas teorier om renhet och smuts att 

föra en vidare diskussion med utgångspunkt i kulturell symbolik. I boken Renhet och fara en analys 

av begreppen orenande och tabu görs en analys av tabuföreställningar och renhetsregler i olika 

kulturer. Hennes analys bidrar till en förståelse för hur social ordning i samhället uttrycks inom 

olika kulturer genom att studera deras sätt att se på renhet och smuts. Tabu och orenhet kopplas 

samman och ses som tecken på oordning i samhällets ögon. Genom regler och förbud kontrolleras 

det som är orent och smutsigt. Att människan undviker orenhet och smuts beror på att människan 

har lärt sig genom regler och förbud vad samhället anser vara orena och smutsiga företeelser 

(Douglas 1997).

Enligt Douglas (1997) är vår tillvaro inrättad efter olika symboler, som kan ha olika betydelse. 

Douglas pratar mycket om smuts och menar att ingenting är smutsigt i sig självt. Föreställningen 

om vad som är smutsigt och rent får sin kraft genom sin existens i ett visst kulturellt symbolsystem. 

Orenhet kommer inte av fenomenet självt, utan är beroende av var det dyker upp. Jord på en kista 

vid en begravning är t ex inte smuts, men jord blir smuts när det befinner sig inomhus. Genom att 

förstå vad vår egen, och andra kulturer ser som smutsigt, kan vi få en ökad förståelse både för oss 

själva och för andra när det gäller etik, moral och religion.

Douglas (1997) menar att orenande och smuts blir allvarligt först när den orsakar social oreda i 

samhället. Påföljderna kan då bestå i sociala repressalier som utfrysning och skvaller. Douglas 

diskuterar också gränstillståndet mellan vad som anses orent och smutsigt i förhållande till det som 

är accepterat. Den personen som passerar från det ena till det andra befinner sig i fara och skapar 
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fara för andra eftersom de besöker, symboliskt sätt, ett ställe som övriga samhället har undvikit och 

satt en tabustämpel på. 

Kroppen utgör en sinnebild som kan stå för vilket begränsat system som helst och dess gränser 

kan representera vilka gränser som helst som är hotade och osäkra. Kroppen utgör en komplex 

struktur. Funktionerna hos dess olika delar och relationerna dem emellan erbjuder en 

symbolkälla för andra komplexa strukturer. Vi kan omöjligt tolka ritualer rörande exkret, 

bröstmjölk, saliv och annat, om vi inte är beredda att i kroppen se en symbol för samhället och 

vidare att se de krafter och faror, vilka tilltros samhällsstrukturen, reproducerade i 

människokroppen i liten skala. (Douglas 1997, s 164)

Kroppsliga diskurser uttrycker ofta en oro som ligger på samhälleliga nivåer. Douglas (1997) menar 

att människans kropp måste ses som en metafor för samhället och att det finns ett samband mellan 

hur vi uppfattar våra kroppar och samhället. Samhället, liksom andra grupper, är mest sårbara vid 

sina gränser till andra grupper. Detta kan symboliseras genom tabu för saker som sker i systemets 

utkant, alltså vid kroppens öppningar, t ex sex. Människan fokuserar mycket på kroppens 

öppningar, eftersom det är där saker passerar utifrån in och inifrån ut, därför behandlas de som en 

anomali. Kännetecknande för en anomali är att det är en företeelse som hamnar utanför systemet 

och därmed inte ses som normalt. Douglas (1997) gör en koppling mellan kroppen som ett system 

och samhällssystem, då hon menar att saker som sker i samhällets utkant också kan ses som 

avvikande. Genom att ha strategier för att bemöta det vi ser som gränsöverskridande skapar vi 

stabilitet i tillvaron. Anomalier kan kontrolleras genom att vi tabubelägger olika saker, exempelvis 

vem vi får gifta oss med eller ha sex med. 

Genom kulturella exempel beskriver Douglas (1997) hur olika kulturer ser på sexuellt orenande. Ett 

återkommande exempel i hennes studie, som jag anser kunna kopplas till hederstänkandet, är det 

hinduistiska kastsystemet. Kasten förs vidare genom kvinnan och hennes sexuella beteende blir av 

stor vikt för bevarandet av en kasts renhet. Genom att kvinnans begår äktenskapsbrott införs orent 

blod i släktledet, därför är hennes sexuella renhet ytterst viktigt och minsta antydan om fara måste 

förhindras till vilket pris som helst (ibid 1997). Douglas teori bygger, precis som det 

genusteoretiska perspektivet, på socialt konstruerade regler och normer som styr olika samhällen. 

5. Presentation av intervjupersonerna

Nedan ger jag en kortfattad presentation av de personer jag har intervjuat för att ge en förståelse 

av deras professionella sammanhang, vad de har för utbildning samt hur de kommer i kontakt med 
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ungdomar och frågor kring mödomshinnan. I analysen kommer jag benämna dem som 

intervjuperson 1,2,3 och 4.

Intervjuperson 1 är utbildad socionom och arbetar sedan 11 år tillbaka som kurator på en 

gymnasieskola. Hon har genom åren som skolkurator fått erfarenhet av hedersrelaterade frågor, men 

har även gått kortare utbildningar om heder genom Länsstyrelsen. Hon träffar ungdomar som själva 

söker upp elevhälsan, som kommer via läraren eller genom önskemål från föräldrarna. Men hon 

framhåller att i slutändan är det viktigt att ungdomen själv vill fortsätta kontakten. En del av de 

tjejer hon möter känner oro och har frågor om oskuld, dock tror hon att frågor om mödomshinnan 

och att blöda på bröllopsnatten främst kommer upp i samtal med skolsköterskan. 

Intervjuperson 2 arbetar som socialsekreterare på ett skyddat boende som tar emot unga tjejer som 

blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om exempelvis misshandel, 

tvångsgifte, kontroll av sexualitet, kontroll av partner och vem de får umgås med, hur de klär sig 

osv. En del i verksamheten är också rådgivning där de träffar tjejer som inte alltid behöver skydd 

genom boende utan istället råd och stöd. Boendet består av sex platser för tjejer som är i akut behov 

av skydd. Ofta har det hänt någonting som gör att de kommer till det skyddade boendet och deras 

vistelse där kan vara allt från ett dygn till flera månader. En del tjejer väljer att flytta hem igen, 

medan en del flyttar till familjehem eller kvinnojour i annan stad. Intervjuperson 2 pratar om 

slidkransen vid behov på boendet eller när det kommer upp frågor. Det kan både vara vid 

rådgivning eller individuella samtal med tjejer, men även i upplysande syfte i större grupp på 

boendet i t ex diskussion vid tjejgrupp.

Intervjuperson 3 är projektsamordnare och projektledare i en ideell förening som arbetar med 

jämställdhet och mänskliga rättigheter med fokus på att förebygga våld och förtryck i, som hon 

själv uttrycker det ”hederns namn”. Till skillnad från de andra intervjupersonerna jobbar 

intervjuperson 3 endast utåtriktat och upplysande i skolor, för andra verksamheter och för politiker. 

Hon möter alltså inte klienter, utan arbetar på en mer strukturell nivå. Förutom 

upplysningsföreläsningarna och skolverksamheten leder hon projekt i attitydförändring med 

ungdomar kring jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vid besök på skolor brukar hon ta upp att 

mödomshinnan inte finns och om oskulden samt vilka föreställningar det finns om att blöda på 

bröllopsnatten. Intervjuperson 3 uppger själv att hon har en blandad utbildning där hon lärt sig 

mycket själv genom sitt brinnande intresse för dessa frågor. Hon är bland annat med i nätverket mot 

hedersrelaterat våld och har även arbetat upplysande om slidkransen utanför Sverige. 
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Intervjuperson 4 arbetar på en ungdomsmottagning som barnmorska. Ungdomsmottagningen har en 

bred yrkeskompetens, då det arbetar olika yrkeskategorier där. Till ungdomsmottagningen kommer 

ungdomar med alla möjliga frågor kring bland annat sex och samlevnad. Intervjuperson 4 arbetar 

också utåtriktat mot skolor och på olika mässor för att upplysa om ungdomar och sexualitet. Frågor 

kring oskuld och slidkransen kommer upp både i individuella möten, men även i det utåtriktade 

arbetet. Genom åren, som barnmorska, har hon gått en del utbildningar kring hedersrelaterat våld 

och förtryck samt sitter med i samverkansgrupper kring hedersfrågor i kommunen där hon arbetar. 

6. Analys
I den här delen kommer jag att analysera empirin från intervjuerna med en social konstruktivistisk 

ansats med fokus på språket och på konstruktion av genus. Materialet kommer att bearbetas med 

hjälp av tidigare forskning och Mary Douglas teori om renhet och tabu. För att få svar på mina 

frågeställningar: ”Hur ser de intervjuade på mödomshinnans betydelse och hur uppfattar de att 

unga tjejer påverkas av bilden av den?” samt ”Hur de intervjuade bemöter frågor om 

mödomshinnan och om hur man ska göra för att blöda på bröllopsnatten?” har jag använt mig av 

följande upplägg i analysen. Den börjar med att ge en förståelse av vilken bild intervjupersonerna 

tror ungdomar har av slidkransen i dag, för att sedan analysera dess betydelse för ungdomar i en 

hederskontext. Därefter kommer konsekvenser, som mytbildning bidragit till, presenteras för att gå 

vidare till hur de intervjuade arbetar och bemöter frågor om mödomshinnan, oskuld och kravet om 

ett blodigt lakan.

6.1 Bilden av slidkransen

Både denna studies empiriska material och viss tidigare forskning pekar på att ungdomar inte har 

någon enhetlig och tydlig bild av slidkransen. Tidigare forskning, från 2005, visar att många har 

bilden av en tunn hinna som spricker vid penetration (Christianson & Eriksson 2011). 

Respondenterna i min studie menar delvis att denna föreställning fortfarande existerar, samtidigt 

som upplysningen i samhället har blivit bättre. De lyfter fram att det idag finns mer material att 

arbeta med och hänvisa till, för att kunna ge en tydlig bild av vad slidkransen faktiskt är. 

Intervjuperson 1, menar i likhet med intervjuperson 2, att vilken kunskap man har beror till stor del 

på vad man fått med sig från grundskolan. I citatet nedan lyfts även betydelsen av vilken bakgrund 

man har samt när man kom till Sverige.
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Jag vet inte om det kan ha och göra med när man kommer till Sverige. Om man kommer hit när 

man redan är tonåring och inte fått någon sexualundervisning och inte har dom här kunskaperna. 

För det är ju mer sexuellt upplysande samhälle i Sverige, än vad det är i hemländerna 

(Intervjuperson 2).

Skolans roll är alltså, enligt intervjuperson 1 och 2, viktig i kunskapsspridningen. Det framkommer 

under intervjuerna att flera av dem hört från ungdomar om lärare eller personal inom vården som 

fortfarande berättar att det finns en hinna och att man blöder första gången man har sex. 

Intervjuperson 4 menar att även lärarkåren behöver mer kunskap kring dessa frågor för att i sin tur 

kunna öka kunskapen hos ungdomar. 

Vilken kunskap man har är också knutet till vad som förmedlas hemma. Intervjuperson 1 tror att de 

flesta blir matade med information från ganska tidig ålder hemifrån. I Vid 20 börjar den ruttna 

lyfter Hagberg (2009) fram hur kunskapen om kroppen och sex kan vara mycket bristfällig i 

familjer där kvinnans sexualitet är tabubelagd och kontrollerad. Intervjuperson 3 beskriver hur det 

också kan handla om ”familjer som inte har tillgång till samhället på samma sätt. Föräldrarna är 

analfabeter, där de knappt har läst någon form av biologilektion, utan det är livet som har lärt dom” 

(Intervjuperson 3). 

Att språket kan ha stor betydelse och vara avgörande för hur vi tänker (Mattsson 2010) blir tydligt i 

frågorna omkring mödomshinnan och slidkransen. Begreppet mödomshinna ger en bild, som i sin 

tur har lett till vidare mytbildning kring en täckande hinna. Att koppla ihop mödom, ett begrepp för 

sexuell oerfarenhet hos kvinnan (Svenska akademien 2012), med hinna visar tydligt hur en språklig 

konstruktion påverkar våra föreställningar samt vilken makt språket har. Begreppet bjuder på en 

bild av en hinna som bevis på kvinnans oskuld. Denna bild är biologiskt felaktig då det inte finns 

någon hinna. Butler (2005) menar att genus är något som dynamiskt görs. Hon hävdar att det inte 

finns någon essens, bara en föreställning om essens som baseras på anspelningar av tidigare 

erfarenheter av kvinnlighet. Att ha en mödomshinna anspelar således på att vara kvinna och sexuellt 

oerfaren. Som Thurén (2007) skriver är en konstruktion inte fast utan kan dekonstrueras och 

konstrueras på ett nytt sätt. Det är vad RFSU gör genom att introducera och lyfta fram begreppet 

slidkrans. Genom att stifta en ny språklig konstruktion, som tydligare beskriver hur slidmynningen 

ser ut, försöker de förändra felaktiga föreställningar. Dagens ungdomar i Sverige har vuxit efter upp 

under en tid då mytbildningen om mödomshinnan har uppmärksammats och slidkransen, som ett 

nytt begrepp, konstruerats. Det finns, som nämnts, mer material idag som ger information om 
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mytbildningen och vad slidkransen är. Bilden av en tunn hinna är eventuellt inte lika utspridd bland 

unga tjejer idag, men mytbildningen har fortfarande enligt NCK (2011) allvarliga konsekvenser. 

Vilken bild ungdomar har av slidkransen är alltså beroende av ett flertal faktorer. Enligt 

intervjupersonerna är skolans roll betydelsefull samt vilken information ungdomen fått med sig 

hemifrån. Vilken bild ungdomar har av slidkransen kan också vara kopplat till vilken betydelse den 

har för ens liv.

[F]örväntas det ingen blödning på bröllopsnatten kanske du inte funderar så mycket mer på det än 

att det är en hinna, som spricker och det blöder kanske, för att det har ingen betydelse för dig. 

Men där den har en livsavgörande betydelse, kanske man funderar mer. Men egentligen inte hur 

det egentligen ser ut, utan det är ju andra saker som ligger i tankarna (Intervjuperson 4).

Intervjuperson 4, från ungdomsmottagningen, menar att de ungdomar som lever i ett sammanhang 

där slidkransen har en livsavgörande betydelse är de som främst funderar omkring mödomshinnan. 

Enligt intervjuperson 4 kan här tolkas att bilden av hur kroppsdelen ser ut är varierande och där den 

har en betydelse är det egentliga utseendet inte det absolut viktigaste. Det är istället vilka krav som 

följer med bevarandet av mödomshinnan – som ett bevis på oskuld och vilka konsekvenser en 

utebliven blödning kan innebära – som är av värde.

6.2 Mödomshinnans betydelse

6.2.1 En bra flicka
 
Wikan (2005) skriver att i starkt patriarkala samhällen är kvinnans sexualitet direkt kopplad till 

mannens heder. Kvinnan ska vara orörd och ren, alltså oskuld fram till dess att hon gifter sig. Hon 

kan kränka familjens heder genom att exempelvis ha sex utanför äktenskapet, men också genom att 

leva, klä och bete sig på ett sätt som går emot kollektivets kulturella normer och värderingar. 

Intervjuperson 1 nämner att de tjejer hon kommer i kontakt med ofta inte definierar oskulden i sig 

som ett krav eller en förväntning, utan att de snarare pratar om att vara en ”bra flicka”. Vikten av att 

uppfattas som den ”bra flickan” eller den ”fina flickan”, något som jag tolkar som två uttryck för 

samma sak, är ett återkommande tema i både intervjuerna och litteraturen. Den ”bra flickan” 

konstrueras av flera olika komponenter, som framförallt handlar om hur tjejerna förhåller sig till sin 

egen sexualitet och om hur de visar eller inte visar sexuellt intresse eller tecken på sexuell aktivitet 

(Forsberg 2007). Genom den heterosexuella matrisen beskriver Butler att man måste ha en kropp 

som kategoriseras som kvinnokropp, uppträda som en kvinna enligt samhällets förväntningar samt 

ha rätt sorts begär, alltså det heterosexuella, för att framstå som en riktig kvinna (Butler 2005). I 
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likhet med Butlers förklaringsmodell förväntas tjejerna se ut och bete sig på ett visst sätt för att 

upprätthålla identiteten som den ”bra flicka”. Att vara en ”bra flicka” kan innebära olika saker för 

olika tjejer beroende på vad de har för förväntningar på sig. Intervjuperson 2 beskriver olika 

komponenter som begränsar tjejen och som kan vara avgörande för om hon är en ”bra flicka”. 

[D]et är flera steg innan man pratar om oskulden. Det handlar om alla dom här sakerna som kan 

räknas som sexuella; hur man klär sig, tajta kläder, korta kjolar, utsläppt hår eller smink. Redan 

där försöker man begränsa och kontrollera tjejerna för att bevara deras oskuld. Kontrollen börjar i 

ett tidigt skede för att inte familjens rykte ska stå på spel och inte deras heder ska stå på spel inför 

andra släktingar och grannar (Intervjuperson 2).

Att vara den ”bra flickan” handlar, enligt intervjuperson 1 och 2, om att uppfylla ett antal krav som 

räknas som sexuella. Det handlar om mer än bara att ha sex eller inte, utan om en uppenbarelse 

utefter normen om vad familjen och släkten uppfattar som ”bra”. Bevarandet av oskulden och 

mödomshinnan tillhör dessa normer. Men att leva efter tillåtande regler eller att ”hålla på sig” är 

samtidigt relativa positioner. Den som i ett givet samhälleligt sammanhang anses ”hålla på sig”, 

skulle i en annan kontext kunna uppfattas på ett annat sätt. Exempelvis finns det krav att spara sin 

oskuld till äktenskapet, medan hos andra anses det normativt att bli av med oskulden i tidig ålder 

och det anses snarare avvikande att vara oskuld på bröllopsnatten. Ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv är det i första hand handlingarna som skapar individen/identiteten och inte tvärtom 

(Forsberg 2007). En koppling kan göras till Douglas teori där hon menar att ingenting är smutsigt i 

sig självt. Föreställningen om vad som är smutsigt och rent får sin kraft genom dess existens i ett 

visst kulturellt symbolsystem. Orenhet kommer sig inte av fenomenet självt, utan är beroende av var 

det dyker upp (Douglas 1997). En kort kjol anses vara accepterat i det svenska majoritetssamhället, 

men i ett annat sammanhang anses det vara tabubelagt och smutsigt. Sex utanför äktenskapet anses i 

vissa sammanhang vara tabu, medan sex inom äktenskapet är riktigt. 

Konsekvenserna för den som överträder normer kring sexualitet är väldigt olika beroende på 

kontext. Gränstillståndet, många unga tjejer befinner sig i, kan bidra till sociala repressalier hur de 

än agerar. Detta kan, enligt intervjupersonerna, leda till en konflikt inom ungdomen då de måste 

hantera flera normer parallellt. Samtidigt som de påverkas av majoritetssamhällets syn på sex, 

förväntas de följa de normer som förmedlas av föräldrarna om hur man är en ”fin flicka”. Nedan 

beskrivs hur många tjejer slits mellan att vara en ”fin flicka” genom att följa familjens regler 

samtidigt som det finns en naturlig sexuell drivkraft tonåringar.

Utifrån familjen så förstår dom att den är viktig, därför håller de många hemligheter. De har en 

överlevnadsstrategi för att kunna göra och vara så som dom vill här. Men för deras egen del så är 

de tjejer, tonåringar som alla andra, som vill testa, som är förälskade i pojkvänner och flickvänner 
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och vill prova. Det är väldigt komplext för de lever i det här vad som förväntas av dem från 

familjen och vad de faktiskt vill göra och prova på som tjejer, som tonårstjejer. Så det är en 

otroligt svår balans för dem att hålla. För att minsta anspelning på sex gör att dom, i alla fall dom 

tjejerna som kommer hit, kan bestraffas fysiskt, psykiskt (Intervjuperson 2).

Att konstruera en kroppsdel på detta sätt har i förlängningen förvandlats till ett psykologiskt redskap 

vid kontrollen av kvinnans sexualitet (Christianson & Eriksson 2004). Bilden av mödomshinnan 

och även upprätthållandet av denna bild, är i detta sammanhang ett sätt att kunna kontrollera, och 

även bevisa, att hon är en ”bra flicka”. Intervjuperson 3 lyfter nedan fram att det finns en viss rädsla 

för att inte tro att mödomshinnan finns, då det är det yttersta beviset på att hon är oskuld och en ”bra 

flicka”. Hon belyser att det kan vara svårt att överge myten om mödomshinnan, utan att ha ett annat 

sätt att kunna kontrollera kvinnans renhet.

Så då blir det ju yttersta beviset på att man är en jättefin och ren och bra tjej om man blöder första 

natten. Egentligen för min del tycker jag verkligen det är att se på världen med rosa glasögon. De 

flesta vet att det inte är så, men ändå använder man det i någon form av skenmanöver för att göra 

sig själva nöjda eller omgivningen. Och det är väldigt tragiskt för om man bara skippar det så 

löser det väldigt många problem. Men jag tror att det är ju sådant som man är van vid. Jag tror att 

den har haft så stor kontroll och så stor roll i allas liv. Vad händer om man släpper det? […] 

Många brukar säga inom beteendevetenskapen att om man vill bryta en vana måste man lägga till, 

alltså en dålig vana då måste man först skapa en bra vana som ersätter den, för annars blir det ett 

vakuum. [...]Och jag tror att det här blir sådan tomhet, hur ska vi kontrollera nu, hur ska jag veta 

att jag har fått en bra tjej? (Intervjuperson 3)

Centralt inom en hedersrelaterad kontext är att kvinnans beteende avspeglar sig på mannen (Wikan 

2005). I likhet med det hinduistiska kastsystemet, som Douglas (1997) beskriver, är kvinnans renhet 

av stort socialt värde. Kvinnans sexuella beteende har stor betydelse för familjen och släktens 

renhet och heder. Därför kontrolleras hon och hålls borta från det som anses vara smuts och fara. 

Genom sex utanför äktenskapet införs orenande i släktledet och hon måste bestraffas för att hon 

skapat oreda i samhället (Douglas 1997). Under intervjuerna är renhetsbegreppet ett återkommande 

tema. Genom att bevara sin oskuld och mödomshinna följer man renhetsreglerna för vad som anses 

accepterat. Dessa regler upprätthåller i sin tur en ren samhällsordning. Har man sex innan 

äktenskapet är man istället smutsig, vilket i sin tur leder till konsekvenser i form av ryktesspridning, 

utfrysning och ibland även våld och mord (ibid 1997; Wikan 2005). 

Enligt Connell (2003) fostras män och kvinnor till att besitta olika egenskaper, vilket identifierar 
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dem som man eller kvinna. Kvinnor fostras att vara medgörliga, passiva, snälla och göra sig 

attraktiva för mannen samt att göra som man blir tillsagd. Männen fostras istället till att vara starka, 

tuffa, aggressiva, sexuella och jaga kvinnor (Connell 2003). I klichébilderna av kvinnlighet och 

manlighet handlar det om att aktivt agera män och kvinnor passivt bara är (Ambjörnsson 2006). 

För att dra en parallell till mödomshinnan och oskulden användes i allmänt tal uttryck om att 

mannen spräcker mödomshinnan med sin penis (aktivt) och kvinnans mödomshinna spräcks 

(passivt). Då det är konstaterat att mödomshinnan inte existerar som kroppsdel, skulle man kunna 

vända på detta synsätt och se bevarandet av bilden av mödomshinnan som en handling snarare än 

något statiskt. Den kan då kopplas till både ett beteende och en egenskap som anses befästa 

kvinnlighet. Ur ett kontruktivistiskt perspektiv blir då bevarandet av mödomshinnan detsamma som 

ett skapande av identiteten: en ”bra flicka”. Mödomshinnan kan därav ses som en kontrollerande 

konstruktion av kvinnan och av de sociala idealen om kvinnlighet. 

6.2.2 Blod på lakanet 

Oberoende vilken bild man har av mödomshinnan, kan man fortfarande leva under förväntningarna 

om ett blodigt lakan, d.v.s. att lakanet ska ha en blodfläck efter bröllopsnatten. Dessa förväntningar 

kommer ofta från familjen och släkten där blodet är ett bevis på oskuld, och därför ”ren” och har sin 

egen och släktens heder i behåll. Förväntningarna om blodet har ett starkt symbolisk värde. Blodet 

symboliserar oskuld och renhet – att man har bevarat sin mödomshinna och att man därför blöder, 

är beviset på att oskulden förloras under bröllopsnatten (Eldén 2003; Wikan 2005). Men tidigare 

forskning visar på fler paradoxer i förhållande till förväntningar på bröllopsnatten. Hagberg (2009) 

framhåller t.ex. att ”[ä]ktenskapet inleds inte sällan med en våldtäkt då de unga inte önskar ha sex 

med varandra men tvingas av omgivningen. Blodet på lakanet, myten om den brustna 

mödomshinnan, kan vara enda skyddet från våld och hot i hederns namn” (Hagberg 2009, s 168). 

Precis som Hagberg (2009) skriver belyser intervjuperson 2 hur blodet kan handla om tjejens 

säkerhet.

Blödningen kan tyvärr handla om deras säkerhet och trygghet. Om dom inte blöder [...] kan [de] vara rädda att 

bli bestraffade. För [...] i vissa fall vill ju släkten se det, mannens släkt, att det var blod på lakanen 

(Intervjuperson 2).

Blödningen har därför en betydelsefull roll i mytbildning. Mödomshinnan, som en socialt 

konstruerad kroppsdel för att kontrollera kvinnans sexualitet, bidrar till att blodet kan tolkas som 

beviset på renhet. Blodet har således en problematisk betydelse. Kravet att man ska blöda – för att 

bevisa sin oskuld – driver unga tjejer att ta till olika strategier för att bevara oskulden och framkalla 
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blod. Samtidigt kan blodet på lakanet vara det enda skyddet. Genom att kunna visa upp ett blodigt 

lakan bevisar kvinnan sin oskuld och renhet; hon har varit en ”bra flicka” och ”hållit på sig” fram 

till äktenskapet. Hon kan därigenom undvika repressalier. 

Intervjuperson 2 beskriver vidare hur äktenskapet många gånger är en ekonomisk uppgörelse där 

blodet är beviset på en lyckad affär.

I många fall handlar det om pengar som kopplas till hedern också. Därför att man betalar en viss 

summa eller köper guld till tjejens föräldrar när dom gifter sig. Blodet blir ett slags kvitto på att 

det var en god affär för att det bevisas att kvinnans familj är en hederlig familj (Intervjuperson 2).

I likhet med vad intervjuperson 2 lyfter fram kring det blodiga lakanets betydelse menar 

intervjuperson 3 att det blodiga lakanet är facit på att man har hittat en bra tjej.

Man har ju skapat det här för att det ska bli någon form av facit, eller jag vet inte hur jag ska 

uttrycka mig. För det är någonting så värdefullt, någonting som går sönder och därför ska man ta 

hand om den och vara mån om den. Och sen blir det ju också beviset på att man har givit något 

värdefullt till den här mannen [...] Och då blir det ju också något för att mannen måste bevisa för 

sin mamma att hans fru är oskuld genom det blodiga lakanet (Intervjuperson 3).

Det blodiga lakanet kan därav ses som ett bevis eller facit på att kvinnan är ”bra” och ”ren” . 

Betydelsen av kvinnans renhet och hur hon näst intill kan ses som en handlingsvara män emellan, 

med blodet på lakanet som kvitto, tyder på en ojämn maktordning. I tidigare forskning lyfter jag 

fram ett citat från en av Hagbergs berättelser. Tjejen uppger i citatet hur det är viktigt för både 

kvinnan och mannen att bevara sin oskuld, men att man endast kan kontrollera kvinnans oskuld 

(Hagberg 2009). Enligt Butler (2005) vidmakthålls maktordningen mellan kvinnor och män genom 

konstruerad heterosexualitet. Män blir manliga genom att dominera kvinnor och kvinnor blir 

kvinnliga genom att låta sig underordnas. Kontrollen av kvinnors kroppar och sexualitet är därför 

ett verksamt medel för maktutövning (Thomasson 2002). Att mannen inte behövt bevisa sin oskuld 

på samma sätt som kvinnan genom ett blodigt lakan, tyder på en ojämn maktordning. Eftersom 

mödomshinnan inte finns och de flesta inte blöder är myten om den brustna mödomshinnan och det 

blodiga lakanet en konstruktion för att kunna kontrollera just kvinnan, annars hade vi kunnat skapa 

ett liknande facit för att kontrollera mannens oskuld. 

Enligt intervjuperson 4 har blodet fått en sådan betydande roll vid första samlaget, att många 

ungdomar kopplar samman oskuld med blödning. Oskuld kan alltså betyda blödning och inte alls ha 

med sexuell kontakt att göra. Det är därför viktigt att veta vilka begrepp hon använder och ta reda 
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på vilken betydelse de har för de ungdomar hon möter. Intervjuperson 4 menar också att blodet är 

av stor betydelse, men något som kanske pratas minst om. 

Det här med blödningen är ju många gånger det centrala i den här kontexten – kvinnans blödning 

på bröllopsnatten – men det kanske är den vi pratar minst om. [...] [V]i rör och pratar om allting 

annat men det här; vem pratar med kvinnor om det? Och hur kvinnan ser ut och hur det funkar 

och vad det är som gör att man blöder och inte blöder. Det är ingen som pratar om det med 

kvinnan. Och då förstår man det här att någonting hänger på mig, men ingen pratar om det som 

det hänger på, mer än att jag ska blöda på familjens heder (Intervjuperson 4).

I de verksamheter jag varit i kontakt med arbetar man aktivt med att uppmärksamma att de flesta 

inte blöder. Blödningen vid kvinnans första samlag har under många sekler varit normerande 

(Christianson och Eriksson 2004). Intervjuperson 3 lyfter fram att det snarare är avvikande att man 

blöder vid första samlaget. Enligt intervjupersonerna är det därför viktigt att informera att de flesta 

inte blöder för att avlasta tjejen. Samtidigt kan detta innebära stress i sig; fast att hon vet att hon är 

oskuld, så kan det finns ju risken att hon inte blöder.

Enligt Douglas (1997) är kroppsvätskor i många kulturer och sammanhang socialt sett väldigt 

laddade. De har länge varit oerhört tabubelagda eftersom de passerar kroppens gränser. I vissa 

kulturer har blod representerat liv. I en kontext där blodet symboliserar renhet har blodet på lakanet 

fått en rituell betydelse. Många gånger vill släkten se beviset på att kvinnan varit ren och orörd 

innan äktenskapet enligt intervjuperson 2 och 3. För vissa tjejer kan blodet innebära ett skydd för 

tjejerna i sådana lägen där de annars kan bli hotade pga deras familjers syn på hur heder bibehålls.

6.3 Mytens konsekvenser

6.3.1 Inga tamponger och analsex

Enligt Christianson och Erikssons artikel A girl thing: perceptions concerning the word ”hymen” 

among young Swedish women and men (2011) kopplar många ungdomar ihop oskulden med 

”mödomshinnan” och ”kvinnans värdighet”. Något som kommit upp under alla intervjuer är de 

konsekvenser som kravet att bevara oskulden kan ha. Intervjuperson 4, från ungdomsmottagningen, 

tar upp att det inte är självklart vad oskuld faktiskt innebär. Hon menar att det många gånger handlar 

om att skydda slidan och man skyddar den mot mycket mer än sex; som exempelvis fysisk aktivitet 

och tamponger. Respondenterna i min studie möter i sitt arbete dessa föreställningar om att fysisk 

aktivitet och tamponger kan spräcka mödomshinnan. Detta leder i sin tur till att tjejens 

handlingsutrymme förminskas. 
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För att det är ju så många tjejer som inte kan gå på gynekologiska undersökningar fast dom har 

sjukdomar, för nej du kommer förlora oskulden. För det handlar inte bara om själva samlaget.  

Det handlar om så många begränsningar; att inte cykla, att inte gympa och så här. Det är ju själva 

biverkningarna av det här (Intervjuperson 3). 

Detta är något som även Hagberg (2009) beskriver. Hon skriver att ”hedern” sitter mellan kvinnans 

ben, vilket går att koppla till det intervjuperson 4 berättar om att skydda slidan. Douglas (1997) 

menar att det som sker i kroppsöppningarna är tabubelagt och att man skyddar dem från smuts. Det 

finns ett antal teorier om mödomshinnans funktion. Den sägs bland annat vara en rest från 

fosterstadiet, en annan förklaring är att mödomshinnan utvecklats för att säkerställa mannens 

avkomma. Mödomshinnan sägs också vara en skyddande barriär för slidan och kan därmed tolkas 

som att ”den täckande hinnan” skyddar underlivet från smuts (Christianson & Eriksson 2004; 

Eklund 2011). Detta kan vidare tolkas som att genom att skydda slidan från smuts, skyddar man 

familjens heder.

Sexualiteten är ett starkt incitament, inte minst i tonåren, även om de riskerar mycket hårda 

bestraffningar, i värsta fall mord i en familj med starkt och uttalat hederstänkande (Forsberg 2007). 

De flesta ungdomar har en naturlig sexuell drivkraft och en nyfikenhet omkring sexuellt 

experimenterande. Intervjuperson 2, som arbetar på ett skyddat boende, berättar att: 

Jag har ju pratat med ungdomsmottagningen vid något tillfälle och de sa att det blir mer aktuellt 

med analsex och oralsex för att man inte vill skada mödomshinnan. Då är dom ju fortfarande 

oskulder (Intervjuperson 2).

Enligt intervjupersonerna är det inte ovanligt att unga kvinnor praktiserar analsex och liknande, där 

de inte riskerar att ”spräcka mödomshinnan”. Detta kan även leda till att tjejer blir dubbelt utsatta.  

Reglerna om att vara oskuld och ren anses viktigt inom familjen, men i en kärleksrelation finns det 

andra normer för hur man är en ”bra flicka”. Precis som Connell (2003) skriver, hamnar tjejer, 

enligt mina respondenter, lätt i dilemmat kring begreppen hora och madonna. Om en tjej inte gör 

som killen säger kan hon bli betraktad som för återhållsam och gör hon som han säger finns det en 

risk att hon blir betraktad som hora. Det är fortfarande otillåtet för kvinnor, i stora delar av världen, 

att vara lika sexuellt aktiva som män, utan att betraktas som lösaktiga (Thomasson 2002). Det är 

därför hela tiden en balansgång mellan att följa familjens regler och följa majoritetsamällets regler, 

men också kompisgängets normer samt pojkvännens och de egna behoven av närhet och sexualitet. 

Intervjuperson 3 lyfter fram att om man gör sex till något förbjudet och tabubelagt kan det leder det 

till två saker. Antingen blir det något förbjudet och spännande eller så blir det komplext för barnet 

och hen kommer aldrig njuta av sex. 
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För gör man någonting till så fult och tabu så tillslut kanske när man gifter sig kommer inte 

kvinnans sexualitet alls fram överhuvudtaget att hon ska njuta [...] (Intervjuperson 3). 

Douglas (1997) skriver att människor undviker orenhet och smuts då de har lärt sig genom regler 

och förbud vad samhället anser vara orena och smutsiga företeelser. Lär man sig att sex är något 

smutsigt kan det säkert leda till att man alltid kopplar ihop sex med något tabubelagt. Det är även 

intressant att analysera analsex i förhållande till begreppet renhet. Douglas (1997) menar att allt 

som händer i kroppsöppningar är tabubelagt. Intervjuperson 3 berättar om en tjej som var oskuld, 

men valet av kläder gav henne ett rykte som hora, medan hennes vänner haft analsex med flera och 

fortfarande betraktades som oskulder. Renhetsbegreppet kan alltså även kopplas samman med andra 

attribut som anspelar på sexualitet. Det ser då ut som att slidan är den heligaste av kroppsöppningar 

och den som är av stört vikt att skydda. Kanske kan detta bero på just myten om en skör hinna som 

man inte vill riskera att spräcka. 

6.3.2 Mödomshinneoperationer och oskuldsintyg

Ytterligare en faktor, som myten om mödomshinnan, bidrar till är en ökad efterfråga av 

mödomshinneoperationer och oskuldsintyg (NCK 2011). Inom de verksamheter som jag varit i 

kontakt med möter man frågor om kirurgiska ingrepp, men det förekommer inte i särskilt stor 

utsträckning. Detta skulle kunna ha att göra med att jag främst varit i kontakt med verksamheter 

som arbetar socialt. Intervjuperson 4 från ungdomsmottagningen, som tillhör sjukvården, kommer 

främst i kontakt med dessa frågor, om än inte särskilt ofta:  

Men det här med rekonstruktioner, det möter vi ibland. Frågor, inte så speciellt ofta. […] Det kan 

vara i ett akutskede och man är på väg att åka i väg i slutet av veckan och så vill man ha hjälp 

med det nu (Intervjuperson 4).

Intervjuperson 1, 2 och 4 berättar att frågorna som kommer upp i samtal sällan handlar om konkreta 

råd; om hur man ska göra för att blöda. Man pratar snarare om viljan att gifta sig eller inte, eller 

frågor om vad som kommer hända om man inte blöder. 

Jag har inte själv mött frågan direkt om hur man ska göra, utan jag möter frågor kring: vad 

händer om jag inte [paus] alltså en oro kring att jag kanske har haft samlag och undrar vad 

konsekvensen kommer bli för mig under bröllopsnatten. Snarare än att man kommer och frågar 

om råd. För det är ingenting som jag tycker att jag möter. Och t.o.m det här att man inte har haft 

sexuellt umgänge med någon annan människa, men ändå har man en oro. Men inte det här att 

man frågar hur ska man göra (Intervjuperson 4).

Det är ingen av intervjupersonerna som ger råd om mödomshinneoperationer, utan de ger istället 

praktisk information. Intervjuperson 1 och 2 hänvisar ofta vidare till sjukvården. 
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Ungdomsmottagningen är den enda av de verksamheter som jag har varit i kontakt med, som tillhör 

vården och som har möjligheten att utföra medicinska ingrepp eller utfärda skriftliga oskuldsintyg. 

För några år sedan var det vanligt att unga tjejer uppsökte ungdomsmottagningen för att få ett 

utfärdat oskuldsintyg, men detta har enligt intervjuperson 4 förändrats. Intervjuperson 4 menar att 

”[v]i jobbar på andra sätt och vi jobbar aktivt med den här frågan vill jag påstå att vi gör det. Men vi 

jobbar på andra sätt” (Intervjuperson 4). Enligt respondenterna som jag har mött är medicinska 

ingrepp inte särskilt vanliga. Vidare belyser intervjuperson 4 att de kan erbjuda andra 

undersökningar istället för att utfärda intyg eller kirurgiska ingrepp som upprätthåller mytbildning.

Ingen vill ju att någon ska mista livet för att vi inte skriver ett intyg. Det är ju ingen som har det 

som mål eller syfte heller. Utan alla vill vi ju skydda. Men det är ju lätt att skriva ett intyg. Det är 

väldigt lätt att skriva ett intyg till någon och gå en människa till mötes. Frågan är om vi 

upprätthåller någonting då som inte är så himla bra att upprätthålla. Ska vi vara en del av det? 

Undersökning kan man ju erbjuda […] och göra en undersökning av hur de ser normalt ut och så. 

Men då gör man [en undersökning] utifrån det och inte utifrån att se om någon har haft ett 

samlag eller inte. Det kan vi ju inte se. Men utifrån om det är normalt eller inte det kan man ju 

göra om någon önskar det. Och det kan ibland vara tillräckligt för någon som kommer och söker; 

att känna att det såg bra ut, att veta det. Man får ju ändå möta individen där individen är 

(Intervjuperson 4).

Intervjuperson 2 menar att det borde finnas en sista utväg till hjälp för de tjejer som är i riskzonen 

för att bli utsatta. Samtidigt tycker hon det är viktigt att informationen om att alla inte blöder vid 

första samlaget blir känt för tjejernas familjer och släkt. Inga av intervjupersonerna förespråkar den 

här typen av ingrepp, utan lyfter fram att mödomshinneoperationer upprätthåller myten om en hinna 

som brister vid första samlaget och blöder. Intervjuperson 3 säger följande om kirurgiska ingrepp:

Jag gillar inte sådana grejer för jag tycker det är ännu mer sätt att upprätthålla. Så länge man 

håller på med sådana här hycklerier så upprätthåller man och riskerar livet för många andra tjejer, 

som inte kommer undan eller som faktiskt har samlag första gången, men som råkar vara kär i sin 

man och inte blöder. Eller bara inte blöder av vilken anledning som helst. Och att det kostar dom 

livet i värsta fall eller kostar dom äktenskapet eller deras anseende. Så jag tycker att det är bara 

löjligt. Jag förstår om man i yttersta, yttersta vet att den här personen kommer dö, som värsta 

nödlösning, okej (Intervjuperson 3).

I likhet med intervjuperson 3 belyser intervjuperson 2 i nedanstående citat att tjejer ska 

ha möjlighet till operation som en nödlösning vid stor fara.

[J]ag, personligen, så tycker jag att dom som lever väldigt hotfullt och deras liv är i fara eller 

deras hälsa är i fara, och dom känner sin situation bäst, dom tycker jag ska kunna få göra en 

operation om dom nu väljer att leva det här livet. Men väljer dom att inte, alltså väljer dom att gå 

vidare utan familjen, så är det inte lika viktigt mer (Intervjuperson 2).
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Som en sista utväg när en kvinnans liv är i fara, menar socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska 

frågor (NCK 2011), men fortsätter kirurger utföra dess ingrepp fortsätter myten. Det är en liten 

åtgärd för den enskilda tjejen, men på en samhällsnivå är det ett mycket större ingrepp. Den sociala 

konstruktionen av en täckande hinna, som spricker och blöder vid första samlaget upprätthålls 

genom oskuldsintyg och operationer. Ingreppen leder till att sprida myten om att man kan 

kontrollera om tjejen är oskuld samt normera blödning vid första samlaget. Detta gör att kvinnans 

sexualitet fortsätter vara kontrollerad av normer och sociala konstruktioner.

 6.4 Slidkransen i arbetet med ungdomar

Som tidigare nämnts har ungdomar idag, enligt intervjupersonerna, en större kunskap än för bara 

något årtionde sedan, om att de flesta inte blöder och att mödomshinnan är en myt. Mytbildningen 

lever dock fortfarande kvar och leder till allvarliga konsekvenser för vissa. Frågan återstår dock hur 

man fortsätter arbeta för en förändring. Det som överlag framkommer under intervjuerna är vikten 

av att sprida information. Enligt stora delar av tidigare forskning och empirin är mycket av 

problematiken kopplad till okunskap, vilket gör upplysning till en viktig del i intervjupersonernas 

arbete. Mattsson (2010) menar att vår gemensamma uppfattning av fenomen inte är statiskt, utan 

förändras över tid.  

För det är egentligen vi, samhället och dom normer och värderingar vi har satt i kollektivet som 

göra att, som jag sa innan, att myten fortsätter. Så om vi kör på samma sätt då blir det ju exakt 

likadant.[...] Då är hela samhället med i någon form av konspiration för att detta ska fortsätta. Så 

jag tycker att om alla är med på samma sida och säger samma sak då blir det ju fakta. Förr trodde 

vi att jorden var platt, men nu ändrar vi på det. Det är väldigt många saker som vi trott har varit på 

ett visst sätt och svurit vid det och nu är det helt annorlunda (Intervjuperson 3).

Citatet ovan beskriver tydligt hur myten om mödomshinnan socialt konstrueras. Människan följer 

de normer och regler, som man vuxit upp med. Det är svårt att ifrågasätta de man har lärt sig, om 

man inte vet någonting annat. För att kunna bryta den sociala konstruktionen krävs därför enligt 

intervjuperson 3 att alla har tillgång till kunskapen om att mödomshinnan inte existerar och att de 

flesta inte blöder. Alla är vi en del av konstruktionen och måste tillsammans förändra de normer 

som kontrollerar kvinnans sexualitet. Intervjuperson 4, som arbetar på en ungdomsmottagning, 

menar även att kvinnor överlag har dålig kunskap om sitt underliv, något som behöver förändras. 

Det är därför viktigt att ge kvinnor mer kunskap om kroppen och om deras anatomi. Intervjuperson 

3 berättar hur hon brukar använda sig av en plastmugg med vatten och en bit täckande plast för att 

visa att en heltäckande hinna inte finns; för då skulle mensen inte kunna rinna ut. 
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Blodets betydelsefulla roll kan, enligt respondenterna, leda till en stor press hos många tjejer då det, 

som nämnts tidigare, är mer avvikande att blöda vid första samlaget. Intervjuperson 1 och 2 

hänvisar gärna vidare till exempelvis ungdomsmottagningen, som har en bättre kompetens kring 

den medicinska biten. Intervjuperson 1 menar att hennes roll är att prata med flickan om den rent 

psykologiska delen inom henne själv, vad hon vill, vad hon känner och vad hon själv kan göra för 

att må bra rent känslomässigt. 

Det är ju en balansgång att respektera deras kultur och deras syn på hur saker och ting ska vara 

och hur min syn på hur saker och ting ska vara. För om jag råder dom till någonting som går 

emot deras kultur så kan ju jag kränka flickan även om hon upplever att det är ett stort problem 

för henne. Mer att jag säger att vi kan väl inventera vad det finns för möjligheter och alternativ, 

vad är bra för dig? [---] Och utifrån vad hon svarar då – det kan ju också vara väldigt olika – så 

svarar jag på dom frågorna som hon har eller förtydligar. Men samtidigt är jag medveten om att 

jag inte är expert på det här, så då hänvisar jag alltid vidare till skolsköterskan eller 

ungdomsmottagning som är duktigare på det här (Intervjuperson 1).

Intervjuperson 2 hjälper tjejerna att bryta sig loss från de kontrollerande normer, som många tvingas 

leva efter, genom att erbjuda skyddat boende och även stödjande samtal. Även intervjuperson 4, 

som även arbetar med den medicinska delen, bemöter tjejer kring deras psykiska mående.

Men vi bemöter det mycket med: vad är det som händer, hur ser det ut, varför blöder en del och 

varför blöder inte andra. Information om hur kroppen fungerar och ser ut (Intervjuperson 4).

Även om det verkar vara viktigt att upplysa om vad slidkransen är för någonting handlar ofta deras 

samtal främst om hur tjejens situation ser ut, om varför det finns krav om att bevara mödomshinnan 

osv. Respondenterna arbetar stödjande med tjejerna och bemöter problematiken omkring 

mödomshinnan. Även om jag tidigare nämner att det egentliga utseendet inte är det absolut 

viktigaste, utan vilka konsekvenser som medföljer, har föreställningen om en hinna fortfarande 

betydelse. Mattsson (2010) skriver att verkligheten blir så som vi tolkar den, då vi tenderar att se 

och uppleva det vi förväntar oss och försöker förklara saker och ting med utgångspunkt i det vi 

redan tror oss veta. Detta gör att vi hela tiden återskapar våra egna föreställningar. Har man vuxit 

upp med en föreställning om hur någonting är kan det vara svårt att omprogrammera det. Douglas 

(1997) belyser att olika samhällen och kulturer har olika regler för vad som är tabu och smuts. Det 

är svårt att se någonting annat om man växt upp omgiven av vissa regler och normer. Det man har 

lärt sig är det som blir normalt för en. Samma sak är det för intervjupersonerna i mötet med tjejer. 

Inte nog med att tjejerna själva har föreställningar om mödomshinnan, även intervjupersonerna 

påverkas av egna normer och värderingar. Intervjuperson 1 menar att det är en balansgång att 

respektera tjejernas kultur och syn på hur saker och ting ska vara i förhållande till ens egen 
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uppfattning. Att ge flickan råd, som går emot hennes kultur, kan vara kränkande i sig. Alla 

intervjupersonerna har erfarenhet av att möta ungdomar med olika kulturella bakgrunder. 

Respondenterna menar även att det är viktigt att bemöta tjejerna i den kontext där de befinner sig 

utan att vara fördömande. 

Hur verksamheterna väljer att prata om slidkransen är också av betydelse för en förändring. Det är 

viktigt att veta vad olika begrepp representerar och vad orden har för betydelse för klienten i mötet. 

Enligt Mattsson (2010) praktiserar vi samhällets normer genom handlingar, samtidigt som vi även 

är med och skapar och vidmakthåller dem. Att byta ut begreppet mödomshinna mot slidkrans kan 

vara ett sätt för att undvika missförstånd om en heltäckande hinna. Men det räcker inte med att 

endast berätta att det inte finns en mödomshinna. Intervjuperson 3, som arbetar förebyggande 

genom upplysningsföreläsningar och attitydförändring med ungdomar, beskriver också att det är 

viktigt att få med sig religiösa ledare i det upplysande arbetet. Tror man på Maria, oskulden som 

fick barn, kanske man inte heller tror på vetenskapen. Därför försöker hon även tillsammans med 

kollegor utbilda och föra diskussion med religiöst kunniga. Intervjuperson 2 tror även att man borde 

satsa mer på att prata med killar och föräldrar.

Jag hade också satsat mer på killarna. Så att killarna också får lära sig att det inte finns någon 

mödomshinna. Det räcker ju inte att tjejerna vet om det när man inte når ut till killarna som 

förväntar sig det eller föräldrarna som förväntar sig det. Så jag skulle vilja på något sätt att man 

når ut till föräldrarna om ungdomar och sexualitet. Och speciellt dom här familjerna där det är 

väldigt tabu att prata om sex överhuvudtaget, även i Sverige, men extra känsligt när det kommer 

till tjejer som utsätts för hedersrelaterat våld. Det handlar ju om allt, allting har med det att göra. 

Men lite mer killgrupper skulle jag vilja föreslå. Att man jobbar lite mer aktivt ute i skolorna så 

dom faktiskt kan komma hem och berätta för sina mammor och pappor och syskon att – ”oj vi 

fick faktiskt lära oss att det inte finns en mödomshinna och dom flesta blöder faktiskt inte”. För 

det är ju tjejen som är den utsatta, så då är det ju bra att dom som utsätter också får den 

informationen (Intervjuperson 2).

Det räcker alltså inte att bara lyfta fram informationen i arbete med tjejerna och att de vet om att 

mödomshinnan inte finns, utan man måste jobba med helheten, med killar, familj och nätverk. Alla 

måste ha tillgång till kunskapen om slidkransen och att alla inte blöder för att kunna bryta den 

sociala konstruktionen. 

Absolut, mer utbildning och kompetens kring det. Vad det betyder och hur man kan bemöta det. 

För jag tror inte att en lösning är bra för alla tjejer. Att man bara har en informationskampanj: ”att 

nej det finns ingen mödomshinna” – det skiter föräldrarna och släkten i. Det måste finnas hjälp för 

dom som verkligen vill ha det […]. Så generellt mer kunskap om sexualitet för killar och tjejer. 
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Vad är sexualitet och vilka olika typer finns det och vad är okej med sex och vad är inte okej 

(Intervjuperson 2).

7. Slutdiskussion
Mitt syfte har varit att undersöka hur den sociala konstruktionen av mödomshinnan synliggörs i det 

sociala arbetet med unga tjejer och med deras dilemman omkring oskuld. Genom intervjuer har jag 

studerat hur mina intervjupersoner ser på mödomshinnans betydelse och hur unga tjejer påverkas av 

mytbildningen. Vidare har jag analyserat hur de intervjuade bemöter frågor om mödomshinnan och 

om hur man ska göra för att blöda på bröllopsnatten. Intervjuerna och den litteratur jag tagit del av, 

har öppna upp för ytterligare frågor och tankar. Vidare hade det varit intressant att studera 

slidkransen genom historien och ur ett religiöst perspektiv. Jag hade också gärna tagit del av unga 

kvinnors egna föreställningar och upplevelser av slidkransen påverkan på deras liv. Det hade kunnat 

vara intressant att jämföra de unga tjejernas uppfattning med de vuxnas uppfattning från denna 

studie.

Mödomshinna är en beteckning som har utsatts för många felaktiga föreställningar. Det är svårt att 

säga om RFSU:s insats att byta begrepp till slidkrans har gjort någon skillnad, då några studier 

kring detta inte är gjorda. Frågan är om det nya begreppet räcker för att förändra konstruktionen. 

Något som är genomgående i tidigare forskning samt från intervjuerna är bristen på kunskap. De, 

jag har varit i kontakt med, har alla erfarenhet, kunskap och ett intresse för den här typen av frågor. 

Intervjupersonerna representerar långt i från en större population, utan främst en liten del av de som 

är observanta gällande frågor om kontrollen av kvinnors sexualitet. Detta innebär i sin tur att vi 

måste fortsätta arbeta förebyggande och upplysande för att förhindra de konsekvenser som 

mytbildning bidrar till. För att kunna bryta den sociala konstruktionen krävs att alla har tillgång till 

kunskapen om slidkransen. Delvis behövs det forskas mer på kvinnokroppen och sprida kunskapen 

om kvinnors anatomi samt rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Men det räcker 

inte att endast kvinnor är medvetna om att slidkransen inte är en hinna, enligt intervjupersonerna 

måste man arbeta med helheten genom att informera och diskutera med även killar och föräldrar. 

Intervjuperson 3 menar även att det är viktigt att inkludera religiösa ledare i upplysningsarbetet. Det 

konstateras att sexualundervisning i skolan är betydelsefull och bör därför börja från tidig ålder. 

Yrkesverksamma behöver mer kunskap kring de här frågorna för att kunna sprida vidare kunskapen 

samt uppmärksamma de tjejer som söker hjälp i frågor om oskuld och slidkransen. Med hjälp av 

denna uppsats vill jag öppna upp diskussionen för en fortsatt kunskapsspridning. 
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Jag anser att det är ytterst viktigt att samhället tar avstånd från kontroll av kvinnors sexualitet och 

krav på att kvinnor ska vara oskuld fram till äktenskapet. Myten om mödomshinnan är ett sätt att 

mäta och kontrollera kvinnans sexualitet och renhet. Man skulle kunna se denna mytbildning som 

skyddande för samhällsordningen där kvinnan ska vara underordnad mannen. Bevarandet av 

mödomshinnan kan således tolkas som ett skapande av identiteten: en ”bra flicka” där 

mödomshinnan blir en kontrollerande konstruktion av kvinnan och av de sociala idealen om 

kvinnlighet. Får vi inte stopp på denna myt om kvinnan och hennes sexualitet bidrar vi även till ett 

könssegregerat samhälle och motverkar jämställdhet. Det är självklart viktigt att nå ut med 

informationen om slidkransen till alla. Samtidigt är de kontrollerande normerna som befinner sig 

bakom föreställningen om ett blodigt lakan, som bevis på renhet, något som bör arbetas mer med på 

en strukturell nivå. Vi är alla tillsammans en del av konstruktionen och en möjlig förändring.
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Bilaga 1
Hej

Mitt namn är Emma Borgvall och jag läser sjätte terminen på Socialhögskolan vid Lunds 

universitet. Under den här terminen skriver jag min kandidatuppsats och har för avsikt att genom 

kvalitativa intervjuer undersöka hur olika rådgivningsverksamheter bemöter frågor om oskuld och 

om mödomshinnans betydelse som bevis på oskuld. Jag upplever att detta är något som ofta 

kommer i skymundan och genom utförandet av intervjuer vill jag synliggöra vad det finns för 

tankegångar kring problemet samt hur de kan hanteras.

Deltagandet i intervjun är frivilligt och det är också graden du som intervjuad vill medverka. Du 

kan till exempel avbryta intervjun om du vill, eller välja att inte svara på någon fråga. Efter ditt 

godkännande vill jag gärna spela in intervjun på band, för att jag senare lättare ska kunna hantera 

materialet. Som medverkande i intervjun är du garanterad anonymitet. För uppsatsens syfte vill jag 

ändå synliggöra typen av verksamhet, som har deltagit i undersökningen, men varken geografiskt 

läge eller namnet på verksamheten kommer att presenteras i uppsatsen. Om du önskar finns det 

möjlighet att ta del av uppsatsen innan det slutgiltiga resultatet är färdigställt och även efter den är 

godkänd.

Som en bilaga till detta informationsbrev finns även en intervjuguide, så att du som intervjuperson 

har möjlighet att läsa igenom frågorna och förbereda dig om du så önskar.

Jag vill återigen tacka för att du tar dig tid att ställa upp på en intervju!

Med vänlig hälsning 

Emma Borgvall
XXXXXXX  @student.lu.se  
070X-XXXXXX

Handledare: Annika Capelán Köhler
XXXXXXX  @soc.lu.se  
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Bilaga 2

Intervjuguide

Berätta lite om dig själv och verksamheten.

Vad har du för kunskaper i hedersrelaterade frågor?

Frågor om oskuld:

Hur resonerar du kring oskuldens betydelse i ett hedersrelaterat kontext?

Hur tänker dina klienter om oskuldens betydelse i deras liv?

Frågor om mödomshinnan:

Hur skulle du resonera kring mödomshinnans betydelse? 

Vad har dina klienter för bild av mödomshinnan? 

Möter ni ofta frågor om mödomshinnan och om att blöda vid första samlaget i er verksamhet?

Hur hanterar du de frågorna? 

Hur bemöter du frågor om hur man ska göra för att blöda på bröllopsnatten?

Träffar du på några motsättningar mellan olika berättelser omkring mödomshinnan?

Vad tycker du om mödomshinneoperationer?
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