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Abstract 
 
This essay uses frame analysis to study changes in the descriptions of the hymen in Swedish printed 

press from 1989-2015. The study shows that the traditional story about the hymen has significant 

power in the dominant culture and affects the idea of what the hymen is and what is believed to be 

its functions. The study also showcases how our ideas about the hymen are socially constructed 

since the descriptions can shift widely but still be considered as the truth. The concept of the hymen 

has gone through a change over time, from a story of a hymen that breaks during first intercourse, to 

the hymen being a myth that doesn’t exist at all, to then emerge into the idea of the vaginal corona –

another version of a hymen that is different from the traditional image. The study also shows that 

the traditional frame for describing the hymen does live on, and that the vaginal corona has not 

replaced the idea of the traditional hymen.  
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1. Introduktion 
 
När jag gick på högstadiet hade vi sex- och samlevnadsundervisning på schemat. Jag minns hur vår 

lärare stod framme vid tavlan och visade könsorganens delar under en biologilektion. Vi satt röda i 

ansiktena och tog till oss nya lärdomar om våra kroppar och vi fick lära oss att det i det kvinnliga 

könsorganet finns en hinna, mödomshinnan, som på varierande sätt täcker ingången till slidan. 

Denna hinna går sedan sönder vid första omslutande samlaget1.  

 

Denna sex- och samlevnadslektionen bör ha ägt rum runt år 2003-2004. Några år senare, 2009, 

introduceras ett nytt ord till mig via medier: slidkransen. Innan detta ord hittas på så har det förts 

många offentliga debatter kring mödomshinnan och diskussioner om att det faktiskt inte är en hinna 

i slidan. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, lanserar därför ordet slidkrans med hopp om 

att synen på slidan ska förändras2. Det kvarstår dock än idag oklarheter kring kroppsdelen hymen, 

som är det grekiska och medicinska namnet på denna omdiskuterade del av slidan. Vid uppstarten 

av denna studie hösten 2015 var det ännu en gång mycket uppmärksamhet i media kring hymen, 

och frågor om det etiska och moraliska i att göra oskuldsundersökningar och 

hymenrekonstruktioner blossade då upp i det offentliga samtalet.3  

 

Hur går det egentligen till när en dominerande berättelse skiftar och ifrågasätts? Vad, vem eller 

vilka ligger bakom dessa vändningar i uppfattningen av något, och kan vi se hur förändringar i 

allmänhetens åsikter sker? Detta vill jag undersöka, genom att titta närmare på ett fall där det verkar 

ha skett en förändring i den dominerande världsbilden. Det finns många exempel genom historien 

där synen på något går från en extrem till en annan; att äga slavar har i de flesta delar av världen 

gått från accepterat och normalt till förkastligt och förbjudet, likaså anses tobak idag som skadligt 

och mycket hälsofarligt, men har tidigare presenterats som ofarlig, kanske till och med nyttigt. I 

denna studie ska jag se om en lika tydlig förändring har skett när man pratar om hymen, som jag 

                                                   
1 Jag väljer här att vända på perspektiven och säga omslutande samlag istället för det mycket mer förekommande 
penetrerande samlag. Uttrycket penetrerande samlag är ett tydligt exempel på hur en norm ställer upp ramar för hur 
man ser på något. I detta fall är normen att se på samlag ur en mans perspektiv före en kvinnas, samt att ge penis den 
aktiva handlingen och vaginan den passiva. Är det alltid rätt att tänka sig att det är penis som penetrerar vaginan? Är det 
inte lika mycket vaginan som omsluter penis?  
2 http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2009/Ny-RFSU-skrift-skrotar-myten-om-modomshinnan-

Slidkrans-heter-det/ hämtad 2017-02-06. 
3 Bl. a. sände TV4s Kalla Fakta ett uppmärksammat avsnitt, Myten om mödomshinnan, den 6/10 2015, vilket gjorde att 

Socialstyrelsen gick ut med ett förtydligande 8/10 där de säger att oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt 
svensk lagstiftning. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/oskuldskontrollerarforbjudna hämtad 2017-02-20. 
Även Skolverket uppdaterade 13/10 sitt stödmaterial för sex- och samlevnad med information om att man medicinskt inte 
kan utreda om någon sexdebuterat eller inte. http://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2015/vi-fortydligar-
stodmaterial-om-sex-och-samlevnad-1.240895 hämtad 2017-02-20. 

http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2009/Ny-RFSU-skrift-skrotar-myten-om-modomshinnan-Slidkrans-heter-det/
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2009/Ny-RFSU-skrift-skrotar-myten-om-modomshinnan-Slidkrans-heter-det/
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/oskuldskontrollerarforbjudna
http://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2015/vi-fortydligar-stodmaterial-om-sex-och-samlevnad-1.240895
http://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2015/vi-fortydligar-stodmaterial-om-sex-och-samlevnad-1.240895
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uppfattar under min uppväxt har gått från att självklart existera till att istället bli beskriven som en 

förödande och falsk myt. Stämmer min uppfattning? 

 

2. Frågeställning och syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka förändringen kring hur man i media beskriver kvinnans 

könsorgan i samband med kroppsdelen hymen. Detta för att se hur processen för en förändring av 

synen på någonting ser ut, vilka följder det får och vad det säger i stort om strategier för att ersätta 

en dominerande berättelse med en annan. Övergripande undrar jag vad det är för bilder som 

förmedlas av hymen och hur berättelser formar vår syn på “verkligheten”. Min förhoppning är att 

jag utifrån vad som skrivits i olika tidningar kan följa en förändring i den dominerande berättelsen 

om hymen. Det större syftet är att ge en bild av hur man överlag kan arbeta för att förändra de 

gemensamma bilder allmänheten har av någonting, och vilka som är med och formar dessa 

uppfattningar.  

 

De frågeställningar undersökningen ämnar besvara är: 

 

● Vilka gestaltningar och beskrivningar kopplade till hymen används i tidningsartiklar? 

○ Syns det en förändring över tid i hur man pratar om kvinnans kropp i samband med 

gestaltningar som inkluderar hymen? 

● Vilka bakomliggande principer kan identifieras i gestaltningar av 

slidkransen/mödomshinnan? 

● Hur har det nya ordet slidkrans använts? Hur påverkas diskursen av det nya ordet? 

 

3. Teoretiskt perspektiv 
 
Denna studie handlar om förändringsprocesser i vad som anses vara den korrekta beskrivningen av 

vår verklighet, maktprocesser i att definiera vad som är sant och falskt, och hur berättelser som 

stödjer eller utmanar den dominerande verklighetsbilden är med och formar vår syn på saker och 

ting. En genomgripande tanke är idén om hegemoni som introducerades av Antonio Gramsci. 

Gramsci menade att de med mycket makt och som står högst i hierarkin i samhället, genom att 

definiera och överföra värdegrunder och samhällsmoral till de underlydande, styr vad samhällets 

medborgare tar som sunt förnuft och norm. De med mer makt formar den dominerande världsbilden 

och kulturen som finns i samhället, och förhindrar samtidigt tänkande utanför den ram som de sätter 



   3 

upp.4 Detta sätt att se på världen hör till socialkonstruktivismen, där man utgår från att vår tolkning 

av och kunskap om vår verklighet är resultatet av sociala konstruktioner. Utifrån dessa tolkningar 

och kunskaper agerar och ser vi på samhället och oss själva på ett visst sätt, och denna sociala 

ordning uppehålls och omskapas ständigt.5 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning 
 

4.1 Mödomshinna, slidkrans, hymen 
I denna undersökning använder jag vissa begrepp som kan behöva förklaras. Först och främst kan 

det bli snurrigt kring själva benämningen av den del av könsorganet som undersökningen berör. Det 

föråldrade ordet mödomshinna används ju av många människor, och det är också ett ord som i sig 

ger en bild av en hinna som täcker slidöppningen. Det sedan 2009 nylanserade ordet slidkrans kan 

tänkas ge en annan bild av hur denna del av slidan ser ut. Barnmorskorna och forskarna Monica 

Christianson och Carola Eriksson, som är två framstående personer inom forskning och 

informationsspridning angående mödomshinnan, vill inte använda något av de ovanstående orden 

när de beskriver vaginans anatomi, utan tycker att slidöppning är ett mer korrekt uttryck där inte 

någon speciell vikt läggs vid hudveck eller hinnor.6 Det grekiska och medicinska ordet är hymen, 

och också det uttryck som används i engelskan. Jag kommer variera mig mellan de olika begreppen, 

även det idag “förkastade” uttrycket mödomshinna, beroende på hur bilden av anatomin är i det 

aktuella fallet samt vilket språk som används i materialet. Ordet hymen anser jag inte vara lika 

symboliskt laddat då det inte särskilt ofta används i vardagligt tal, så jag försöker hålla mig till det. 

 

4.2 Attityder bland unga 
Ovan nämnda Christianson och Erikssons har gjort flera studier kopplade till hymen, och i en studie 

från 20117 undersöker de gymnasieungdomars attityder och associationer kring begreppet 

mödomshinnan. De medverkande studenterna fick helt enkelt svara på frågan “vad tänker du på när 

du hör ordet mödomshinna?”8. Majoriteten av respondenterna associerade ordet mödomshinna med 

kvinnor och sexualdebut, en del kopplade även samman mödomshinnan med negativa uppfattningar 

                                                   
4 Reinsborough, Patric och Canning, Doyle, Re:Imagine Change - How to use Story-based Strategy to win Campaigns, 

Build Movements, and Change the World, PM Press 2010, s. 22-23. 
5 Payne, Malcolm, Modern teoribildning i socialt arbete, Natur och kultur, 2002. 
6 Christianson säger till exempel att hon föredrar begreppet “slidöppning” i en intervju i Sydsvenskan 17 mars 2015. 

http://www.sydsvenskan.se/2015-03-17/flickor-kontrolleras-genom-seglivad-modomsmyt hämtad 2017-01-27. En snarlik 
variant av denna artikel för papperstidiningen är även del av mitt undersökningsmaterial (artikel 2015/9). 
7 Christianson, Monica och Eriksson, Carola, ‘A Girl Thing: Perceptions Concerning the Word 'Hymen' Among Young 

Swedish Women and Men’ i Journal of midwifery & womens health, 2011:56 s. 167-172. 
8 Forskningsrapporten är översatt och presenteras på engelska där formuleringen är “What do you think about when you 

hear the word hymen?”. I studien förklaras också ordet lingvistiskt som “virgin membrane”, så jag utgår från att de använt 
begreppet “mödomshinna”. Detta bekräftats i forskarnas filmade föreläsning ‘Myten om mödomshinnan’ där de pratar om 
denna studie https://vimeo.com/120667725, vid 7.25 min, hämtad 2017-01-27. 

http://www.sydsvenskan.se/2015-03-17/flickor-kontrolleras-genom-seglivad-modomsmyt
https://vimeo.com/120667725
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av kvinnans kropp och några få undrade om den verkligen existerar. Många associerade 

mödomshinnan med en hinna som går sönder vid första samlaget, något som enligt författarna 

antagligen beror på att de lär sig det i den svenska sexualundervisningen. Studiens resultat pekar 

dock på att den traditionella uppfattningen om att alla kvinnor blöder vid första samlaget inte verkar 

vara fast förankrat hos de tillfrågade ungdomarna, så någon sorts uppluckring kring tanken om 

mödomshinnan och dess fysiologi finns. Christianson och Erikson beskriver också rekonstruktion 

av mödomshinnor och intyg på att man är oskuld som relativt nya fenomen i Sverige, vilket de 

anser tyda på att uppfattningen om mödomshinnans existens är djupt rotad både nationellt och 

internationellt. 

 

Christianson och Eriksson sammanfattar studien med att biologiska, anatomiska och kulturella 

frågor inte alltid går hand i hand, och att komplexiteten som omger ordet mödomshinna med dess 

sammanlänkning med både kyskhet och smutsighet, visar på att anatomi och fysiologi har liten 

betydelse i jämförelse med uppfattningar kopplade till sociokulturella normsystem. I fallet med 

tanken om mödomshinnan pekar de ut det patriarkala normsystem som baseras på mäns 

överlägsenhet och kvinnors underordning, som källan till uppfattningen om att det i slidöppningen 

finns en hinna. Detta fenomen av att uppfattningar av något inte behöver stämma logiskt överens 

med kunskaper kring anatomi och fysiologi hoppas jag i min undersökning kartlägga tydligare.  

  

4.3 Historisk bakgrund 

Att medicinsk diskurs kring kvinnokroppen historiskt sett underkastar sig kulturellt konstruerade 

könsnormer i större grad än vetenskaplig kunskap konstaterar även Karin Johanisson i Den mörka 

kontinenten9. Thomas Laqueur beskriver i sin bok Making Sex hur den klassiska synen på 

kvinnokroppen som en ofullständig man, den så kallade enkönsmodellen, under 1700-talet övergår 

till tvåkönsmodellen.10 Istället för att se människan som grader av en mer eller mindre fulländad 

människa (högst står så klart mannen) ser detta särartstankesätt istället kvinnan och mannen som två 

skilda väsen, varandras motsatser.11 Detta är den mer eller mindre rådande modellen när man tänker 

på kön idag. Värt att nämna är också att tvåkönsnormen är den syn på kön som framkommer i mitt 

undersökningsmaterial och att denna uppsats och undersökning därför inte tar sig utanför en binär 

syn på kön.  

 

                                                   
9 Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Norstedts, 1995, s. 48. 
10 Laqueur, Thomas, Making Sex - Body and Gender from the Greeks to Freud, First Harvard University Press 

paperback edition, 1992. s.19-23. 
11 Laqueur, Preface viii. 
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Sexdebut och oskuldsbegreppet är nära sammankopplat med idén om en mödomshinna. I boken 

Medival Virginities har Jocelyn Wogan-Browne skrivit ett kapitel, där hon beskriver sin forskning 

kring oskuld och hymen.12 I redogörelsen över ett föredrag som hon skrivit för att kartlägga synen 

på hymen genom historien, beskriver hon att mödomshinnans existens inom medicin, och även 

kulturellt, har kommit och gått i olika cykler. Denna kroppsdel har alltså funnits och inte funnits 

förr, liksom verkar vara fallet idag. Med denna kunskap tar även Wogan-Browne fasta på hur starka 

kulturella narrativ kan påverka både vetenskapen och vår självbild. Wogan-Browne skriver att det 

är kulturella behov som har styrt läran om mödomshinnans form och byggnad, inte anatomisk fakta. 

Kvinnor har behövt mödomshinnor för att män ska kunna hävda äganderätt över deras sexualitet 

och fertilitet. Hon jämför mödomshinnan med ett sigill på ett brev, som bryts upp med blodspillan 

som bevis för att ingen rival redan har hävdat sin rätt till kvinnan i fråga. Blodet från 

mödomshinnan uppslitande är ett tecken på dess existens, och detta blod blir därför i princip samma 

sak som membranet i sig, och därför av minst lika stor vikt som hymen. Mödomshinnan är så pass 

oreifierbar att denna kroppsdel ibland inte alls existerar, medan den eller blodet som pekar på dess 

existens andra gånger genom historiens gång behöver konstrueras för att tillmötesgå kraven från 

samhället.13 Detta fenomen med att skapa konstgjorda mödomshinnor kommer vi att stöta på i en 

del av de tidningsartiklar som gås igenom i min undersökning. Blodets sammankopplande med 

denna kroppsdel är också oundvikligt att beröra.  

 

När Wogan-Browne studerade den nutida medicinens syn på hymen så hittade hon samma 

tendenser som syns historiskt; ibland existerar den för att andra gånger inte nämnas alls. Den inom 

medicinvetenskapen mest använda och kända lärobok om människokroppen är Gray’s Anatomy, 

och Wogan-Browne har studerat hur hymen beskrivs i denna klassiska bok som har en stor makt 

och auktoritet inom medicinstudier och synen på människokroppen inom läkarkåren. Hymen 

beskrivs där som att dess funktion inte är fastställd, och det mesta som står om hymen finns i 

beskrivningar av utvecklandet av könsorganen under embryo-stadiet. Wogan-Browne jämför också 

hur det kvinnliga könsorganet beskrivs i andra anatomiböcker, bl. a. Last’s Anatomy, och överlag är 

det är tydligt att det kvinnliga könsorganet ses som ett misslyckat manligt könsorgan. Det kvinnliga 

könsorganet beskrivs med det manliga som förebild och norm, exempelvis har ju slidan misslyckats 

i att växa samman så som det manliga könsorganet gjort, och de yttre blygdläpparna beskrivs som 

representanter för pungen som inte växt ihop. Istället för att bara vara blygdläppar, så beskrivs de 

som avsaknaden av att vara en pung, och Wogan-Browne frågar sig om de yttre blygdläpparna 

verkligen är en misslyckad pung eller om en borde tänka om och istället se det som en lyckad 

                                                   
12 Wogan-Browne, Jocelyn, ‘Virginity Now and Then: A response to Medival Virginities’ i Medival Virginities, red: Anke 

Bernau, Ruth Evans, Sarah Salih, University of Toronto Press, 2003. s. 234-253. 
13 Wogan-Browne, s. 242.  
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vulva? Beskrivningen av slidan fortsätter i samma stil i läroböckerna, med väldigt tydliga exempel 

på hur ett kvinnligt könsorgan är en sämre kopia av och ofullständigt i jämförelse med det 

normgivande manliga könsorganet.14 Wogan-Browne fortsätter på ett humoristiskt sätt och med 

subjektiva men träffsäkra iakttagelser att jämföra skisserna över könsorganen som återfinns i Gray’s 

Anatomy15:  

Fig 1. Anatomisk illustration över penis.                Fig 2. Anatomisk illustration över vulva och slida.  

 

“The smooth semi-realism of a rather attractive lily-like penis, curving, not floppy, virile and 

tensile, is set against a howling vagina. This terrifying black mouth surmounted by a beak-like 

clitoris and a Medusa crown of hideously vigorous serpents of pubic hair… ...And this terrifying 

site is where the hymen lives.”16 

 

Hon ifrågasätter också varför könsorganen gestaltas genom skisser från första utgåvan av Gray’s 

Anatomy från 1858, när resten av boken har uppdaterats med foton och diagram. För Wogan-

Browne är mödomshinnan nära sammankopplad med olika föreställningar kring sexuell oskuldhet. 

Det blir också väldigt tydligt när hon går igenom beskrivningarna av könsorganen att kvinnans 

kropp i dessa verk har lägre anseende än mannens. 

 

                                                   
14 Ibid. s. 244-245. 
15 Wogan-Browne har tittat på 37e upplagan av Gray’s Anatomy som utkom 1989: P. L. Williams, R. Warwick, M. Dyson 

and L. H. Bannister (Eds) 1989. London: Churchill Livingstone. 
16 Ibid, s. 247.  
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4.4 Sexualdebut, kyskhetsideal och myter  
I mitt undersökningsmaterial blir det påtagligt att kyskhetsideal, särskilt tydligt i samband med 

hederskulturer där kvinnors sexdebut är kontrollerad, också är ett tema nära sammankopplat med 

berättelser om hymen. I Hanna Cinthios artikel ‘‘You go home and tell that to my dad!’’ Conflicting 

Claims and Understandings on Hymen and Virginity beskrivs liknande kopplingar mellan oskuld 

och hymen som hos Wogan-Browne. Artikeln behandlar hur ungdomar ställer sig till 

motsägelsefulla fakta och kunskaper kring föreställningar om oskuld och sexdebut. Cinthio 

beskriver hur den dualitet som existerar i uppfattningar om hymen skapar oro bland ungdomar. 

Många barnmorskor påstår att man kan se om någon har haft sex, medan andra säger att hymen inte 

existerar. Trots att vissa forskare alltså bevisat att denna kroppsdel inte existerar så påstår andra att 

det finns, och det är med denna utgångspunkt hon studerar ungas syn på hymen och oskuld.17 

 

I Cinthios undersökning består studiegruppen av 15 svenska ungdomar med utländsk bakgrund som 

både är del av det svenska samhället (de har alla tillbringat hela eller majoriteten av sina liv i 

Sverige) men också lever i sammanhang där de utsätts för oskuldsideal och patriarkala 

kyskhetsnormer. Många olika religioner och etniska bakgrunder finns representerade i gruppen. 

Cinthio har lärt känna ungdomarna i en kunskapsinsats riktad mot deras skola med sexual- och 

samlevnadsfrågor, och efter detta gjort intervjuer med en del av de elever hon mötte under tiden på 

skolan. I artikeln presenteras den del av hennes studie som rör hur de ser på begreppet oskuld. 

Cinthio intresserar sig i sin forskning för hur det ser ut när olika normsystem motsäger varandra.18 

Det finns tidigare forskning i Sverige som visar att mer konservativa attityder kring oskuldhet och 

sex före äktenskap har en korrelation till personer med utländsk bakgrund, attityder som också 

återfinns i denna studiegrupps syn på sexualdebut och hymen.19. 

 

Resultatet av undersökningen är att synen på oskuldsbegreppet är komplex. Många av 

respondenterna har blivit uppfostrade med en bild av oskuld som något som kvinnor är eller inte är, 

där gråzoner inte existerar och där oskulden är kopplat till vaginalt omslutande samlag mellan en 

man och en kvinna. Enligt respondenterna är det endast kvinnlig oskuld som är av intresse, som kan 

kontrolleras och är viktigt för resten av familjen. Oskulden ska endast förloras under legitima 

former, vilket är på bröllopsnatten och inom äktenskap. 

 

                                                   
17 Cinthio, Hanna, ‘‘You go home and tell that to my dad!’’ Conflicting Claims and Understandings on Hymen and 

Virginity, Sexuality & Culture (2015) 19:172–189. 
18 Ibid, s. 177. 
19 Ibid, s. 176. Cinthio refererar här till två svenska studier: Ghadimi Mariet, Om kravet på oskuld. En studie av flickor 

respektive pojkars föreställningar, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(1), 2007, samt en rapport utgiven av Stockholms stad; 
Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad. Rapport 2009. Del II. Oskuld och heder. Stockholm 
Socialtjänstnämnden, 2009. 
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Bland de pojkar som ingick i undersökningen ansåg sig en majoritet ha mer sexuell frihet än 

flickorna, och att det är acceptabelt för män att ha sex före äktenskap, trots att de ansåg att kvinnor 

inte får ha det. Pojkarna bar också på en oro inför första sextillfället, en oro som kopplades till just 

blodet från mödomshinnan. 

 

Gemensamt för studiegruppen var att giftermålet är av stor vikt och hela familjen är inblandad i 

framtida äktenskap. Genom respondenternas berättande blir det tydligt att det för kvinnors del är 

viktigt med hur hon är och uppför sig som person, om hon är "bra" eller "dålig". Värst på listan över 

dåliga saker är om flickan har “förlorat oskulden” och alltså haft sex. För pojkars del handlar det 

däremot mer om familjens rykte än om dem som individer. Respondenterna berättade både om 

inspektion av lakanen från bröllopsnätter samt oskuldstester utförda före bröllopet av sjukvården 

eller medlemmar av det religiösa samfund man tillhör. Följden av att inte vara oskuld före bröllopet 

beskrivs som förödande för flickorna, som i vissa fall uttrycker att det skulle kunna leda till att man 

blir mördad.  

 

Det hedersrelaterade förtrycket resulterar, för flickornas del i studien, i sexuell avhållsamhet och 

undvikande av mer eller mindre all fysisk kontakt, med pojkar. Det råder delade meningar kring om 

avhållsamheten är självvald eller om en rädsla för att bryta mot regler och att inte anses som 

respektabla människor ligger bakom, men nästan alla flickor ansåg att de inte kommer ha eller vilja 

ha sex innan de gifter sig. Ungdomarna berättar också om hur de testar respektive utsätts för tester 

för att se ifall flickorna är tillräckligt respektabla, genom att pojkar frammanar situationer för att se 

om flickan ger med sig och har sex med pojken. En av flickorna i studien hade blivit testad på detta 

sätt, vilket lett till att hon blivit våldtagen av pojken hon dejtade, men hon var mer orolig för att 

andra skulle få reda på att hon inte var “oskuld” och hur hon då skulle ställas till svars för det, och 

fokuserade mer på “förlusten av oskulden” än på att hon hade blivit utsatt för en våldtäkt.20  

 

Cinthios artikel utgår från att den vanligaste metoden och tankesättet i debatten i Sverige är att med 

utbildning slå hål på osanningar om slidkransens funktion. Med rätt information och fakta vill man 

komma förbi problematik kring bilden av att det hos kvinnan går att se om hon har haft omslutande 

samlag och andra problem kopplat till kyskhetsnormer och kvinnlighet. I undersökningen 

rapporterar Cinthio att det märks att normer av kyskhet och heder påverkar människor djupt. 

Sexualitet för kvinnor kopplades samman med problem, och vissa respondenter ansåg att 

sexualiteten inte existerar för kvinnans egen skull, utan för mannens. 

 

                                                   
20 Ibid, s.181-182. 
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Synen på oskuldsbegreppet är hos respondenterna "materiell", man kan ta en oskuld och förlora en 

oskuld och oskulden försvinner vid penetrerande heterosexuellt samlag. Men dessa elever hade 

också fått mycket information rörande både anatomisk och socialt konstruerad oskuld. Trots 

uppvisade kunskaper kring slidöppningens anatomi och vetskapen om att det inte skulle finnas 

någon hinna som täcker den, samt att det är ovanligt att blöda under första samlaget så gled 

ungdomarna under intervjuerna tillbaka till en förenklad syn på oskuld och dess symbolvärde. 

Cinthio beskriver det som om de hade tillgång till två parallella världar kring synen på oskuld och 

när diskussionen var vetenskaplig och anatomisk hade de inget problem med att acceptera fakta 

kring slidkransen, men när den rörde familj, framtid och äktenskap spelade den kunskapen inte 

längre någon roll. När omvärlden (deras familjer) inte besitter eller accepterar vetenskapliga fakta 

kring könsorganen och sexualdebut är den informationen inte heller relevant för de ungdomarna 

vars attityder undersöktes.21 Cinthio beskriver dock att föräldrar tog del av de lärdomar man 

försökte sprida till ungdomarna, och accepterade att det inte existerar någon hinna i slidan som ska 

gå sönder, men motsatte sig ändå att detta spreds till döttrarna för "hur skulle de då uppföra sig?". 

Det är inte okunskapen i sig som gör att myten fortlever, utan funktionen av myten, fastställer 

Cinthio.22 

 

På grund av detta anser hon att upplysningsarbetet om slidkransen inte duger för att bryta med 

skadliga kyskhetsnormer och syner på oskuld, samt missuppfattningar kring slidans anatomi. Det 

finns snarare ett behov att förstå varför man vidhåller myten som sann även då vetenskap 

motbevisar ens argument.23 

 

4.5 Bakomliggande principer för mödomshinnemyten 
Cinthio listar anledningar till varför det finns krafter som vill att myten om mödomshinnan 

uppehålls. Oskuldhetsideal och sex endast inom äktenskap kopplas till de abrahamitiska 

religionerna samt hinduism och sikhism och att motsäga kyskhetsideal skulle kunna tolkas som att 

gå emot Guds vilja. Det verkar också som om att skyddandet av mödomshinnan kan kopplas både 

till kvinnliga och manliga ideal. Kvinnan bör vara "god" så som ungdomarna i Cinthios studie 

beskriver, medan idealmannen bör skydda sina döttrars och systrars oskuld. Skammen kopplad till 

förlorad oskuld har en motsats i äran att vara oskuld, och oskulden fungerar därför som en mätbar 

faktor för att vara en god eller dålig människa, familj eller grupp. I ett samhälle som Sverige där en 

minoritet lever efter kyskhetsideal blir det också en identitetsskapande faktor att värdesätta den 

sexuella avhållsamheten för dem som är med i undersökningen, menar Cinthio. Släkten och 

                                                   
21 Ibid, s. 183. 
22 Ibid, s. 185. 
23 Ibid, s. 183-184. 
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gemenskapen är viktiga, och därför beskriver respondenterna hur de har en förståelse för och håller 

sig till de av familjen uppsatta normerna. Viktig är också den kontrollutövning som myten ändå 

möjliggör, när det finns en rädsla för att det syns om man har haft sex eller inte.24 

 

Cinthio ser mödomshinnan som symbol för något större än bara en debatt kring en kroppsdels 

existens, och menar att det istället är ett synliggörande av hur gruppen kontrollerar individen.25 

 

5. Metod 
 

5.1 Dokumentforskning 
För att undersöka hur berättelser och beskrivningar av hymen förändrats och debatterats så har jag 

ägnat mig åt dokumentforskning och studerat tidningsartiklar i svensk tryckt press från 1989 till 

2015. Tidningsartiklar har jag valt då det är ett relativt lättillgängligt källmaterial, som kan antas 

visa på sin tids åsikter och tankar, och kan ge mig tydliga bilder av vad för sorts gestaltningar som 

förmedlas. Tidningsartiklar i sig vill uttrycka och beskriva sådant vi inte själva kan se, och blir 

därför ett bra underlag för att se vilka berättelser som existerar och konstrueras. Enligt 

medieforskarna Richard Ericson, Patricia Baranek och Janet Chan som skrivit böcker och gjort 

studier på olika sorters nyhetsdokument, inklusive tidningsartiklar, så är dessa källor “symboliska i 

den meningen att de är ett uttryck för, står för eller hänvisar till de personer, händelser, processer 

eller tillstånd som man rapporterar om.” Ericson m.fl. beskriver också nyhetsrepresentationer som 

legitimerande element, som med sina val av talespersoner och gestaltningsramar blir ett källmaterial 

som utgör “den auktoriserade sanningen” om det de rapporterar.26  

 

Jag har gjort två studier, en kvantitativ innehållsanalys i min förstudie för att se om det finns 

material för mina frågor och för att undersöka förekomsten av mina sökord, och en kvalitativ 

textanalys i min huvudstudie, för att gå ner mer på djupet och hitta underliggande tendenser och 

meningar i dokumenten.27 För att systematiskt studera förändringar under den sammanhållna 

perioden så har jag läst och analyserat materialet med hjälp av mina teorier, som beskrivs nedan. 

Jag identifierade olika sorters teman och ramar och jag ställde upp dem i ett kodningsschema för att 

kunna följa trender, tendenser och avvikelser, artikel för artikel. (Detta schema finns i bilaga 4). 

Genom teorierna och mina undersökningsfrågor har jag läst mitt material för att skönja vad för 

                                                   
24 Ibid, s. 182-185. 
25 Ibid, s. 185. 
26 Ericson, R., Baranek, P., Chan, J., Representing Order: Crime, Law and Justice in News Media, Milton Keynes: Open 

University Press, 1991, s. 5. 
27 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Towns, Anna & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan, 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Wolters Kluwer, 2017, s. 198-213. 
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berättelser som fästs till mina sökord, och vilka vinklar berättelserna har. Metoden har alltså varit 

något induktiv till sitt sätt, men vissa förbestämda frågor och teman letade jag aktivt efter 

(Exempelvis: Vilken sorts kategori av hymen platsar denna artikels beskrivning in i?), medan de 

flesta andra kodningskategorier uppkom och noterades då jag stötte på dem.  

 

Esaiasson et al beskriver i sin bok Metodpraktikan hur en kvalitativ textanalys kan användas till att 

studera normer och dess förändringar över tid, vilket är mitt syfte med den valda metoden. Min 

undersökning är också en kritisk granskande undersökning, för att klargöra som Esaiasson et al 

uttrycker det: ”…språkets, idéernas, ideologiernas eller diskursernas makt att sätta termerna för vad 

som är möjligt att tänka och därmed göra.”28 Esiasson et al tar också upp framing, hur ett problem 

eller fenomen inramas på olika sätt, att detta används av samt påverkar producenter och 

konsumenter av text, och hur detta är en teori som passar sig för kritiskt granskande 

undersökningar.29 Framingteorin (eller som jag också benämner den; gestaltningsteorin) är en av 

mina huvudteorier i denna studie, och presenteras närmare i teoriavsnittet nedan. 

 

Som sagt argumenterar Esiasson et al också för att kritiskt granskande undersökningar genom 

kvalitativ textanalys är användbar för att studera normer och beskrivningar av normalt och 

onormalt, samt även beskrivningar av glidningen mellan hur något bör vara och hur det är, särskilt i 

sådant textmaterial som man kan göra nedslag i över tid. ”När normer är etablerade är de många 

gånger underförstådda. Att blottlägga normers existens och innehåll blir då själva utmaningen för 

forskaren.” skriver de.30 Och det är bland annat detta som är min utmaning och mitt syfte med det 

valda materialet och metoden. 

 

5.2 Urval och materialhantering 
För att hitta artiklar att studera har jag använt mediearkivet Retriever31 och sökt på olika varianter 

av ordet hymen för att få fram ett material att studera. I huvudstudien har även urvalet av material 

minskats genom flera steg för att komma till den tänkta urvalsstorleken. Först genom inkluderings- 

och exkluderingskriterier som presenteras närmare nedan, och sedan har jag gjort ett systematiskt 

urval32 på de artiklar som klarat relevansgenomgången. Mitt textmaterial har valts ut brett, med 

många olika tidningar som källor, men jag har begränsat mig till tidningsartiklar och inte annat 

material. Detta kan ha påverkat resultatet, men troligtvis inte särskilt mycket, då det är min 

                                                   
28 Esaiasson s. 213-214. 
29 Esaiasson s. 218. 
30 Esaiasson s. 219-220. 
31 http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/  
32 Esaiasson, s. 176f. 

http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/
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uppfattning att de flesta beskrivningar av hymen i andra tänkbara källmaterial är liknande dem som 

jag stött på i tidningsartiklarna.  

 

5.2.1 Förstudie 

Den första undersökningen jag gjort är en kvantitativ innehållsanalys på vilka ord som används i 

tidningsartiklar. Artiklar har jag fått fram genom att jag i mediearkivet Retriver sökt på orden 

mödomshinna och slidkrans33 för att se hur frekvent de två orden har använts och kunna jämföra 

användningen av benämningarna över tid. Första träffen får jag år 1988, och sökningen gjordes 

fram till datumet 7 december 2015. I denna sökning har jag tagit med träffar på alla tillgängliga 

artiklar i svensk press som finns i mediearkivet. Jag har sedan tittat på användningsfrekvens, alltså 

hur många artiklar respektive ord genererar träff på. Dessa siffror och mina jämförelser har jag ställt 

upp i en tabell för att få översikt över resultaten. Se bilaga 1. Genom att jämföra 

användningsfrekvenser har jag kunnat dra vissa slutsatser, som presenteras i kapitel 7. Analys och 

Resultatredovisning.  

 

5.2.2 Huvudstudie 

Efter den kvantitativa förstudien började jag samla in material för den mer kvalitativa 

undersökningen, där jag läser artiklar och tar ställning till vilken gestaltning som används och hur 

artikelförfattaren positionerar sig. Jag har avgränsat sökningarna till svensk storstadspress och 

nyhetsbyråer34, för att skapa ett hanterligt material för mig och för att storstadspress och 

nyhetsbyråer troligtvis innehar de artiklar som nått flest människor. Med dessa parametrar har jag 

sökt på orden mödomshinna, slidkrans, hymen, samt mödom35. Sökningen ger träffar från år 1990-

2015. Jag har även med sökmotorns hjälp rensat bort träffar med orden knyta, knytit och knutit för 

att de ger träff på många artiklar där uttrycket knyta hymens band, i betydelsen att gifta sig, 

används. Det har också varit svårt för sökmotorn att skilja på ordet mödom och ishockeylaget 

Modo, så jag har försökt anpassa sökningen för att minimera träffar på dessa ord.36 Det finns en risk 

att artiklar med relevant innehåll för min undersökning kan hamna utanför mitt sökresultat på grund 

av detta, men då jag ändå har fått mer än tillräckligt med träffar för att få ihop ett bra 

materialunderlag, så jag har valt att ta denna risk. Detta gav mig 1103 artikelträffar från 1990-2015, 

                                                   
33 Sökord: Mödomshinna*, Mödomshinnor*, Slidkrans*. 
34 Detta inkluderar följande tidskrifter och nyhetsbyråer: Aftonbladet inklusive alla bilagor, City Malmö, Cityliv, City 

Magasin, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter Världen, Di Dimension, Di Idé, Di Weekend, ETC 
Göteborg, ETC Malmö, ETC Stockholm, Expressen inklusive följande bilagor: Extra, Leva & Bo, Leva & Bo på landet, 
Mitt kök, Specialbilagor, Söndag,TV, TV14. Extra EK, GT, Göteborgs-Posten inklusive bilagor och “två dagar”, 
Kvällsposten, Metro Göteborg, Metro Riks, Metro Skåne, Metro Stockholm, Metro Stockholm Nöje, Nyhetsbyrån Direkt, 
Pressens Mediaservice, PunktSE Göteborg, PunktSE Stockholm, PunktSE Malmö, ST-journalen, Stockholm City, 
Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Ticker, TT Nyhetsbyrån, TT Nyhetsbyrån - Specktra. 
35 Sökord: hymen*, slidkrans*, mödomshinna*, mödom*, Mödomshinnan*, Mödomshinnor*. 
36 Dessa ord har lagts in separat i utökad sökning i rutan för “utan dessa ord”: knyta*, knytit*, knutit*, modomekan, 

modomöjligheten, modomekans, modomot, modomålvakt*, modomål*.  
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varav en del är dubbletter och vissa sedan manuellt rensas bort av mig på grund av irrelevans. Det 

totala antalet artiklar efter relevansgenomgång blev 661 artiklar. Största delen irrelevanta artiklar 

har att göra med ishockey (Modo) och att knyta hymens band, träffar som slunkit igenom mina 

sökord. Vissa artiklar där latinska namn på djur och växter innehållande varianter av ordet hymen 

har jag också tagit bort, samt bara valt en om det finns dubbletter på samma text i olika upplagor av 

samma tidning (Exempelvis Metro Stockholm, Metro Göteborg och Metro Riks) eller när 

nyhetsbyråers texter publiceras oredigerade i flera tidningar. Relevansbedömningen har gjorts 

genom att se hur sökordet som markerats ut i texten har använts, och jag har endast valt ut dem som 

på något sätt pratar om snippans anatomi och fysiologi eller på metaforiskt vis använder sig av 

något av de eftersökta orden.  

 

Jag har utifrån de 661 artiklarna sedan årsvis sparat ner artiklar, men även här minskat på antalet 

genom att sätta upp maxgränser för varje år. Min gräns satte jag till 10 artiklar per år. De år som har 

haft mindre än 10 träffar har jag behållit alla artiklar. År 2008 gjorde jag ett undantag då det var 

hela 117 artiklar som klarade relevansgenomgången, och av dem sparade jag 20 stycken artiklar. 

Denna utgallring av urvalet har jag gjort så att den sker slumpmässigt och sprids över året.  

 

Efter en första mer ordentlig genomläsning av de utvalda artiklarna så blev det ett ytterligare 

bortfall på 15 artiklar på grund av att de vid närmare läsning saknade relevans på liknande grunder 

som det som ovan nämnts. Det totala antalet artiklar som analyserats blev slutligen 243. 

Sammanställning av artiklarnas antal över år finns i bilaga 2, titlar och ursprung finns i bilaga 3. I 

fotnoter till artiklar som refereras till i studien står även inom parantes studiens sätt att organisera 

artiklarna, vilket kan hjälpa om man tittar på studiens bilagor: varje artikel har en sifferkombination 

som anger tryckår och artikel, exempelvis refererar 1997/5 till artikel nr 5 i mitt material från 1997. 

 

6. Teori 
 

6.1 Gestaltningsteori 
Torbjörn Flykt skriver i romanen Underdog om sin uppväxt i klasskillnadernas Sverige, och 

skildrar förändringen som skedde i samhället då, utan att man lade märkte till det. “...för att se hela 

bilden måste man stiga ut ur ramen och därför ser man det först senare, förändringen...”.37 Att 

studera ramverket som håller upp bildduken är metaforen som ligger för grund för gestaltningsteori.  

Ramen, denna gemensamma utgångspunkt för hur det “ska vara”, vad är det?  

 

                                                   
37 Flygt, Torbjörn, Underdog, MånPocket, 2002, s. 308. 
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För denna undersökning kommer jag att i första hand utgå från gestaltningsteori38, framing theory 

på engelska vilket jag anser vara ett mer talande uttryck som beskriver hur ramverk och vinkel kring 

en gestaltning styr uppfattningen av den. Jag ser gestaltingsteori som att man genom sättet man 

berättar på också målar upp ett ramverk för hur man förstår frågan som gestaltas. Jag kommer i 

denna studie använda orden ram, ramverk och gestaltning, och syfta på ungefär samma sak; 

utgångspunkter när man kommunicerar/gestaltar något, som i sig ger en ram till hur man kan tänka 

kring en fråga. I gestaltningsteori vill man undersöka hur människans vetande relaterar till 

omvärlden39. Medieforskaren Stephen D. Reese definierar gestaltningsteori som:  

 

"Frames are organizing principles that are socially shared and persistent over time, that work 

symbolically to meaningfully structure the social world."40 

 

Hur ger man mening till, och hur kommuniceras ämnen och frågor? Gestaltningsteorin undersöker 

hur man förstår, och sedan konstruerar och formulerar händelser. Reese betonar särskilt vikten av 

hur “verkligheten” gestaltas och förstås av media, mediearbetare och deras publiker.41 Det är också 

mediefältet jag kommer att studera i denna undersökning, då jag ju ska studera hur man i tryckt 

press pratar om hymen och se om det finns några förändringar över tid i de debatter och den 

rapportering som framkommer i mitt material.  

 

Det intressanta enligt framing theory är hur händelser är definierade av avsändaren. Hur ett 

samhällsproblem presenteras och ramas in påverkar hur mottagaren reagerar på det. Reese 

exemplifierar med hur två liknande riskscenarier får olika reaktioner beroende på om det beskrivs 

som att rädda liv eller orsaka död. Det är självfallet inte så enkelt som att vi människor tolkar en 

berättelse endast enligt den ram som media använt sig av i sin gestaltning, utan forskning visar att 

egna minnen och erfarenheter spelar in i hur vi ser på en fråga. Våra uppfattningar kring det som vi 

tar till oss via media påverkas dock av de perspektiv som används i gestaltningen, och Reese ger 

media stor makt i att forma hur vi ser på sådant vi inte har egna erfarenheter av. Detta gör det 

relevant att studera hur media gestaltar olika frågor och hur relationen ser ut mellan gestaltningen 

och sociala samt institutionella intressen. Reese menar att utgångspunkten (i stället för slutsatsen) är 

                                                   
38 Medie- och kommunikationsforskaren (m.m.) Jesper Strömbeck ledde mig in på det svenska begreppet, som även 

används i andra uppsatser. Men jag har också stött på det direktöversatta uttrycket “frameanalys”. 
http://jesperstromback.org/2010/04/02/nytt-boktips-doing-news-framing-analysis-av-paul-d%E2%80%99angelo-och-jim-
kuypers-2010/ hämtad 2015-11-20. 
39 Reese, Stephen D., “Prologue-Framing Public Life: A Bridging Model for Media Research” i Framing Public Life - 

Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World, ed. Stephen D. Reese, Oscar H. Gandy, Jr., August 
E. Grant, Lawrence Erlbaum Associates, 2003, s. 9. 
40 Ibid, s. 11. 
41 Ibid, s. 7. 

http://jesperstromback.org/2010/04/02/nytt-boktips-doing-news-framing-analysis-av-paul-d%E2%80%99angelo-och-jim-kuypers-2010/
http://jesperstromback.org/2010/04/02/nytt-boktips-doing-news-framing-analysis-av-paul-d%E2%80%99angelo-och-jim-kuypers-2010/
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att kunskap ger makt, och med hjälp av gestaltningsteori kan vi studera kunskapsstrukturer och 

försöka förstå hur våra kunskaper relaterar till omvärlden.42 Gestaltningsramar ger struktur till 

varandet, och formar vår förståelse för vår omvärld med sitt ramverk som bestämmer hur och vad 

som ska framhävas.  

 

6.1.1 Gestaltningsramen som organiserande av information 

Reese bryter ner sin definition av gestaltningsteorin i olika delar. För det första är gestaltningsramar 

organiserande. Organisationen av information i en gestaltning syftar på den meningsbringande 

kraft som denna organisering ger innehållet.43 

 

Vidare delar han upp tanken på ramens organiserande roll som kognitiv eller kulturell. Kognitivt 

organiserande ramar inbjuder oss att tänka på sociala fenomen på ett visst sätt. Det kan exempelvis 

vara om texten framhäver positiva eller negativa aspekter, ställer upp berättandet som antingen 

episodiskt eller tematisk, eller markerar en vinnare eller förlorare. Exempelvis har man kunnat se 

olika typer av reaktioner från läsaren när det kommer till rapportering kring klimatförändringar 

beroende på hur de har gestaltats. De ramar som utgick från förluster för den nuvarande 

generationen fick mest positiv respons och försök till klimatansvarsfullt beteende enligt en studie 

där ramar som fokuserar på den nuvarande generationen ställdes mot ett ramverk som lägger 

tonvikten på framtida generationer, och gestaltningar som betonar förluster mot gestaltningar som 

poängterar vinster.44  

 

Kulturella ramar är istället ramar som ser på samhället från ett större och mer övergripande plan. 

Reese definierar det kulturellt organiserande som gestaltningsramar inte bara för en berättelse utan 

som en ram som bjuder in till att ställa upp en kulturell förståelse och fortsätter göra det utanför den 

text som undersöks.45 Jag förstår det som ramar som agerar som uppehållare och ordnare av kultur, 

på lång sikt. De är gestaltningar som talar på ett bredare sätt för att inkludera vår “socialt 

konstruerade verklighet”46, alltså våra kulturer. Här kan man prata om en gestaltningsrams djup, där 

djupare ramar är äldre, mer generella och allmänt givna, och ytliga ramar är nyare och mer 

specificerade. I politiska- eller andra folkrörelser utnyttjas gestaltningsramar för att identifiera och 

                                                   
42 Ibid, s. 9. 
43 Ibid, s. 11-12.  
44 Davis, Joel J., “The Effects of Message Framing on Response to Environmental Communications” i Journalism and 

Mass Communication Quarterly, 1995, vol. 72, nr. 2, s. 285-299. Studien finns beskriven hos Reese, abstrakt från 
studien finns här http://jmq.sagepub.com/content/72/2/285.short 2015-11-20. 
45 Reese, s. 13. 
46 Social reality, alltså social verklighet ett begrepp som bl. a. John Searle använder för att beskriva normer och 

strukturer som ställs upp och följs, kollektivt i samhället. Källa: Nationalencyklopedin, John R Searle. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/john-r-searle (hämtad 2017-05-24). 

http://jmq.sagepub.com/content/72/2/285.short
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beskriva problem och presentera den lösning man anser bäst, utifrån de ramverk man valt att 

organisera sina fakta utifrån.47 I avsnittet 6.2 Berättelsebaserad strategi, har jag samlat mer 

information om hur folkrörelser använder gestaltningsramar för att forma sina rörelser och aktivt 

arbeta för att förändra synen på olika frågor.  

 

Reese beskriver att vi inom frameanalysen bör försöka se på gestaltningens öppenhet eller 

begräsning, samstämmighet och omfattning i att förklara vår sociala verklighet, och undersöka hur 

väl gestaltningsramen övertygar i att göra detta efter dessa parametrar.48  

 

6.1.2 Bakomliggande principer 

Av vikt är också de bakomliggande principer som format gestaltningen. Vilka är de sociala och 

kulturella praktiker som gör att gestaltingsramen uppkommit, och vidare vad som därför naturligt 

innesluts eller utesluts i den text vi tar del av. Här handlar det om att identifiera samhällsnormer och 

strukturer, och hur de manifesteras i gestaltningars världssyn. Viktigt att ha i åtanke är att de 

principer som manifesteras i ramen kan leda till att något annat inte alls täcks av nyhetsrapportering, 

då det faller utanför ramen.49 Denna aspekt är av stor vikt för mig i min undersökning, då jag söker 

svar på vad som ger upphov till de olika gestaltningarna av hymen som jag finner i mitt material.  

 

6.1.3 Möjlighet att ta del av gestaltningen 

Utgångspunkten att gestaltningsramar behöver vara delade av flera personer gör att vi behöver fråga 

oss i vilken utsträckning de delas, alltså i bemärkelsen att människor stämmer in i ramens berättelse 

och delar uppfattningen som ramen sätter upp. Då kan vi definiera dem som antingen personliga 

och idiosynkratiska, samhälleliga och delade, eller kulturella om de gemensamt utnyttjas på ett 

djupt och brett plan. En rams användingsvärde är alltid i en pågående process, och ju fler som delar 

desto starkare förankrad är ramen i samhället och ju mer värdefull och framgångsrik är den och vice 

versa. Ramars framgångsrikhet kan alltså mätas i dess delbarhet och vi får ställa oss frågan vad som 

gör att en gestaltningsram fungerar och tas emot väl, samstämmer eller erbjuder en förklaring av vår 

bild av världen, och kan ge en uppfattning som delas av många människor.50 I min studie blir det 

intressant att se om man kan följa några förändringar över tid hos gestaltningar av hymen, och se 

om och hur allmänt delade och vanligt förekommande de verkar vara.  

 

                                                   
47 Reese s. 13. 
48 Ibid, s. 13. 
49 Ibid, s. 14-15. 
50 Ibid, s. 15. 
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6.1.4 Gestaltningens hållbarhet 

I Reeses definition ska gestaltningsramar bestå över tid, åtminstone för att vara värda att studera. 

När de består över tid så visar det på att de har blivit självklara och befästa i våra rutiner och sätt att 

se på världen. Att de står emot förändring indikerar att de uppfyller någon funktion och behov hos 

oss, och ju mer befäst en gestaltningsram är desto viktigare och intressantare är de att undersöka, 

tycker Reese.51 Utifrån mitt undersökningsämne så undrar jag hur idén om en mödomshinna bestått 

över tid. Vad händer med bilden av snippan när man gör “upptäckten” att det inte existerar någon 

hinna i slidöppningen? Hur förändrar detta ramen? 

 

6.1.5 Symboler som bygger upp gestaltningsramar 

Ramar fungerar symboliskt på så sätt att en gestaltnings ramverk manifesteras och kommuniceras 

på skiftande, symboliska, sätt genom olika medier, och karaktärsdrag från en ram framkommer på 

varierande sätt i olika sorters texter. Vilka symboliska beståndsdelar bygger då upp en 

gestaltningsram? Enligt Reese är media ett lättillgängligt material för att studera ramverk, det är 

lättöverskådligt och olika symboliska kännetecken för olika ramar kan inventeras, vilket är det jag 

gör med mitt material för att sedan undersöka hur dessa symboliska kännetecken vävs samman till 

en eller flera gestaltningsramar. Beståndsdelar som bygger upp en gestaltning kan vara metaforer, 

slogans, exemplifikationer eller på andra sätt bidra till en berättelses vinkel.52  

 

Reese är dock tydlig med att symboliska aspekter av en ram inte är hela bilden av vår sociala 

verklighet, vad som inte manifesteras är också av vikt, dels i aspekten att sådant som inte ens 

behöver förklaras är så befäst att det är en del av en dominerande världsbild, och dels då man inte 

ska underskatta bakomliggande maktspel och hierarkier som gör att vissa ramar inte ens kommer 

upp till ytan och kommuniceras i medietexter. Innehållet i de texter som undersöks är bara toppen 

av ett isberg i våra sätt att se på världen och rama in den, och det får inte glömmas bort.53 

 

6.1.6 Formande av världsbilder 

Ramar hjälper till att strukturera bilden av världen. En ram formar och strukturerar, samt paketerar 

världen, och kopplar samman ramen med större kulturella idéer och antaganden i samhället. Dessa 

strukturer kan variera i tydlighet, men eftersom en text inkluderar vissa idéer, lämnas andra också 

utanför gestaltningen. Gestaltningsramar handlar inte bara om vad som hamnar innanför och utanför 

ramen. Ramar strukturerar aktivt mening i innehållet, och när en ram utelämnar något, så är det av 

intresse att studera hur detta utelämnande förklaras som något logiskt och naturligt. Alltså inte bara 

                                                   
51 Ibid, s. 15f. 
52 Ibid, s. 16-17. 
53 Ibid, s. 16-17. 
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att det utesluts, men hur strukturen gör det självklart att utelämna. Polariserade teman ramas dock 

oftast in genom att presenteras som “å ena sidan… ...å andra sidan”. Detta försök att hitta en 

objektivitet i berättandet blir en ram i sig, där utgångspunkten som skapas är att det finns två sidor 

av varje berättelse, med “sanningen” någonstans mittemellan de två ståndpunkterna, även där en 

position kan vara extrem, som i ett exempel Reese ger där argument som förnekar förintelsen 

inkluderats som andra sidan av myntet i en artikel. Försök till objektivitet kan alltså istället verka 

inkluderande för skeva argument.54 

 

Gestaltningsteori vill besvara frågor kring vilka maktförhållanden och institutionella arrangemang 

som stödjer vissa ramverks förklaringar av världen och som påverkar mediediskursen som i sin tur 

kan påverka det offentliga livet. Detta ställer frågan vilka som har makten att rama in. Reese 

kopplar också gestaltningsteori till folkrörelser, och hur väl de lyckas med att förändra synen på 

något. När en tydlig gestaltningsram används, kan andra aspekter glömmas bort. Organiseringen av 

innehåll inom media kan även ses som att journalister arbetar för att passa in nya fakta och 

berättelser så att de matchar existerande ramar.55 

 

6.2 Berättelsebaserad strategi 
Ett stöd i mitt arbete att ställa upp en metod och finna teoretiska perspektiv till min studie är Patrick 

Reinsborough och Doyle Cannings bok Re:Imagine Change – How to Use Story-based Strategy to 

Win Campaigns, Build Movements, and Change the World56, som handlar just om att skapa sociala 

förändringar genom att medvetet analysera vilken som är den rådande dominanta kulturen och vilka 

berättelser som stödjer denna kultur och formar vår världsbild, för att sedan utmana den genom att 

konstruera en ny berättelse som stämmer bättre överens med den förändring man vill uppnå.  

 

Bokens syfte är att ge strategier för att analysera rådande berättelser, alltså berättelser i betydelsen 

alla möjliga kommunikationer och bilder av vår omgivning, samtid och historia, och förändra 

världen (världsbilden) genom att förändra dessa berättelser. I första hand är boken en guide till att 

göra framgångsrika kampanjer, men jag använder mig mest av de delar som handlar om att bryta 

ner berättelser. Historier i vårt samhälle visar vilka underliggande och kollektiva antaganden som 

tas, och om man vill förändra “felaktiga” antaganden så behöver man enligt Reinsborough och 

Canning ge nya berättelser. Eller för att använda Reeses begrepp: förändra ramen för en berättelse. 

                                                   
54 Ibid, s. 19f. 
55 Ibid, s. 15-19. 
56 Reinsborough, Patric och Canning, Doyle, Re:Imagine Change - How to use Story-based Strategy to win Campaigns, 

Build Movements, and Change the World, PM Press 2010.  
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Författarna hänvisar till forskning57 som ger stor vikt till narrativ och pekar på att människans 

tankemönster och uppfattningsförmåga ser allt som berättelser, samt visar att berättelser används för 

att bygga relationer och ena människor, namnge problem, mobilisera för ändring eller behålla en 

status quo situation.58 

 

De dominerande berättelserna blir alltså en viktig maktfaktor i processen att normalisera vissa 

tankesätt och praktiker, oftast under lång tid så att det är väl befästa i vår gemensamma världsbild, 

och genom berättelser som stödjer det dominerande synsättet formas samhällets normer. 

Reinsborough och Canning gör genom vad de kallar en narrative power analysis, (narrativ 

maktanalys) en utredning av vilka maktsystem som finns inbyggda i våra beskrivningar av vår 

omgivning, och i likhet med Reeses frameanalys läggs stor vikt vid vilka samhällsprinciper som 

döljer sig bakom historierna vi berättar och tar del av, samt vad som lämnas utanför 

gestaltningsramarna. Berättelser behöver inte vara faktiskt verklighetstrogna, men de skapar mening 

och formar de glasögon genom vilka vi ser på omgivningen.59 Detta fenomen av att ej behöva 

stämma överens med “verkligheten” syns i min undersökning, då beskrivningarna och bilden av 

hymen förändras och inte överensstämmer med varandra, medan vi ju kan anta att kvinnans 

könsorgan har fungerat och sett likadant ut under väldigt lång tid. 

 

6.3 Maktteori 
Reinsborough och Canning sällar sig till den maktteori där personer som underkastar sig 

maktutövare har samtyckt till att de med mer auktoritet har makten, så kallad samtyckesmaktteori. 

Detta gör att makthierarkier lätt kan rubbas och förändras om de med mindre makt slutar foga sig 

efter de med mer.60 Gene Sharp sammankopplas med denna teori och har skrivit böcker på ämnet, 

bl.a. From Dictatorship to Democracy61, där en extremt tydlig situation av maktutövande beskrivs. 

Boken är en guide i att med icke-våld störta diktaturer genom att inte samarbeta med dem eller 

tillåta auktoriteter att utöva sin makt. Graden av frihet eller tyranni i en stat följer, enligt Sharp, i 

mycket beslutsamheten hos befolkningen att vara fria och deras vilja och förmåga att stå upp mot 

försök av maktutövande.62 Denna förmåga att göra motstånd handlar mycket om självförtroende 

                                                   
57 Artikeln The Secrets of STORYTELLING: Our Love for Telling Tales Reveals the Workings of the Mind, Av: Hsu, 

Jeremy, i Scientific American Mind, 15552284, Aug/Sep2008, Vol. 19, Utgåva 4, hänvisar till forskning av Steven Pinker 
samt Fritz Heider och Mary-Ann Simmel som stödjer tesen att människan förstår sin sociala omgivning genom att ge den 
ett narrativ och se berättlsehändelseförlopp. 
58 Reinsborough och Canning, s. 11-17. 
59 ibid, s. 18-21. 
60 Ibid, s. 22. 
61 Sharp, Gene, From Dictatorship to Democracy - A Conceptual Framework for Liberation, The Albert Einstein 

Institution, 4th Edition May 2010.  
62 Ibid, s. 20. 
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och att inte förlita sig på utomstående när det kommer till att förändra maktförhållanden och frigöra 

sig själv.63  

 

En av flera kritiker mot Sharps samtyckes-maktteori är Kate McGuinness som pekar ut och 

sammanfattar svagheter i hans syn på maktrelationer.64 McGuinness motsätter sig att tillåtandet av 

maktutövande är ett universellt privilegium för alla. Utifrån ett feministiskt perspektiv synar hon 

teorin genom att applicera den på maktrelationer mellan könen och hon kommer fram till att 

kvinnor i grunden inte fullt ut har samma rättigheter i samhället och med detta medföljer att inte äga 

samma privilegium i att välja att ge samtycke till maktutövande. Detta betyder inte att kvinnor inte 

kan förbättra och förändra sin underordnade situation, men lösningen är inte att dra tillbaka sitt 

samtycke, utan det finns andra aspekter för maktförändringar, menar McGuinness, bl.a. arbete för 

ökad medvetenhet.  

 

I huvudsak menar McGuinness att det finns mer än endast samtycke att ta in i synen på 

maktrelationer, och att det finns sociala konstruktioner som påverkar samtyckesrelationer. Hon 

pekar på hur Sharp har en manlig blick på maktutövande och att tillåtas att bli styrd, och säger att 

det inte blir applicerbart på maktrelationer mellan könen. McGuinness tar också upp idén om delad 

politisk kultur, vilket innebär det att man har ett gemensamt synsätt på bland annat politiskt styre, 

medföljer Sharps samtyckesteori. Det går inte att samtycka till någons styrande över en, eller 

(tillsammans med andra) dra tillbaka sitt samtycke om man inte delar samma politiska kultur. Detta 

ser hon också som en svag länk i hans teori, då hon menar att könen har olika positioner inom en 

patriarkal kultur, och därför inte fullt ut delar samma politiska kultur, vilket gör samtyckes-

maktteorin svår att applicera när det kommer till ojämlikhet och makthierarkier mellan kvinnor och 

män. Man kan inte samtycka till något man inte har samma bild av.65  

 

Så vem har förmågan att bestämma bilden av kvinnans könsorgan, och vilka maktaspekter ligger 

bakom vems berättelse som blir den dominerande bilden? Vem kan utmana, och hur?  

 

Canning och Reinsborough förklarar vidare maktrelationer inom samhällsförändringsrörelser som 

en förändring i relationen mellan en part som utövar makt över (tvingande makt) samt den part som 

innan varit underlydande men som inom en social rörelse mobiliserar sig, utmanar och utövar makt 

tillsammans (samarbetsvillig makt), och skapar en förändring. En tvingande makt kan i vissa fall 

                                                   
63 Ibid, s. 6-8. 
64 McGuinness, Kate. "Gene Sharp's Theory of Power: A Feminist Critique of Consent." Journal of Peace Research 30.1 

(1993): 101-15. McGuinness svar på Sharps teori kommer visserligen från innan From Dictatorship to Democracy som 
jag läst, men hennes kritik är fortfarande befogad.  
65 Ibid.  
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vara enkel att identifiera, men är enligt författarna svårare att se när den verkar genom berättelser 

som formar synen på vår omgivning. Hegemonitanken, där människor i högre maktposition i stor 

utsträckning formar den dominerande världsbilden genom att definiera vad som anses normerande 

och vad som är “sunt förnuft” i ett samhälle (ofta genom att bara upprätthålla status quo) definierar 

Canning och Reinsborough som ett uttryck av tvingande makt från överordnade samt samtycke från 

de underordnade. Om man istället utövar makt tillsammans och i någon aspekt ifrågasätter den 

dominerande berättelsen, genom att erbjuda en annan berättelse, och genom att inte samtycka till 

överordnades maktutövande, så finns möjlighet att förändra denna berättelse och maktrelation.66 

 

I McGuinness kritik mot samtycke till maktutövande ges bilden av att samtyckesmaktteorin har en 

förenklad syn på verkligheten, och bortser från att alla inte bär på samma förutsättningar till att dra 

tillbaka sitt samtycke till maktutövande eller förändra en berättelse. Om möjligheten och medlen till 

ett förflyttande av makten i att forma vår världsbild kommer McGuinness och Sharp kanske inte 

helt överens, men jag ska huvudsakligen se på hur olika berättelser slåss om att vara den 

dominerande. Hur detta sker medvetet eller omedvetet och hur man kan urskönja stödjande av en 

dominerande världsbild eller tillbakadragande av samtycke och mobilisering för att förändra bilden 

av slidöppningen är det som jag undersöker. McGuinness kritik spelar dock särskilt in i frågan om 

beskrivningen av hymen då det annars skulle kunna bli en beskyllning av kvinnor som lider under 

de vanföreställningar och berättelser som finns, att de skulle ha sig själva att skylla då de tillåter 

detta maktutövande. Jag tror inte det är så enkelt att inte underkasta sig olika typer av maktutövande 

som det kan låta när man läser Sharp, men hans teorier synliggör ändå aspekter av makt att ta i 

beaktande i denna studie. Det samma gäller hegemonitanken, och att tillåtas att vara med och styra 

berättelsen om sig själv samt hur mycket makt berättelser, konstruerade värdegrunder och normer 

har i vår syn på vår omvärld. Berättelser och beskrivningar har i olika grad makt över vårt sätt att se 

på saker, och det behövs nya eller förändrade berättelser för att ersätta andra när det sker ändringar i 

hur vi ser på saker och ting. Personer med hög makt bestämmer vad som är rådande dominerande 

kultur genom berättelser, för att behålla status quo, och det görs svårt att se något annat än de 

normer och berättelser vi är vana vid och har lärt oss som naturliga.  

 

6.4 Berättelseanalys 
Canning och Reinsborough kallar de i den dominerande kulturen befästa berättelser, som uppehåller 

hegemoni i samhället, för kontroll-mytologier.67 Den vanligaste förekommande kontroll-mytologin 

kallar de för “there-is-no-alternative”, där bara ett sätt, även om det inte anses vara idealt, 

                                                   
66 Reinsborough och Canning, s. 22-23. 
67 Ibid, s. 24. 



   22 

presenteras som realistisk och möjlig, och på så sätt försvåras tanken på andra alternativ.68 Eftersom 

vi lever i kontroll-mytologierna och de formar vår världsbild så är de svåra att lägga märke till och 

genomskåda, och det är därför författarna har tagit fram en narrativ maktanalys.69 Genom att 

använda Reinsboroughs och Cannings verktyg för att dekonstruera berättelser så hoppas jag kunna 

urskönja strategier och aktörer som antingen upprätthåller status quo eller försöker förändra 

berättelsen om kvinnans kropp när det gäller berättelser om hymen. 

 

Människans tendens att endast ta till sig de fakta som konfirmerar våra redan etablerade 

uppfattningar sätter käppar i hjulet för annorlunda synsätt att påverka vår redan satta bild av något. 

Att bara presentera fakta för att få en annan berättelse att nå fram fungerar inte, om faktumet inte 

passar in med berättelsemottagarens nuvarande syn på världen. Eftersom människans nuvarande syn 

på världen är starkt kopplad till den dominerande kulturen och kontroll-mytologier så är det svårt att 

utmana befästa synsätt med nya rön, eller genom berättelser som kräver att man ändrar på 

grundläggande antaganden man har om sin existens och bilden av sin omgivning.70  

 

När det kommer till att förändra bilden av något delar Reinsborough och Canning in berättelser i två 

olika typer. De kallar dem The Story of the Battle och The Battle of the Story. Berättelsen om 

striden är de berättelser som berättas för de redan invigda, för att aktivera och mobilisera dem. 

Striden om berättelsen är de berättelser som vill övertyga andra och nå en större publik, och i 

längden ta upp striden för en ny dominerande berättelse.71  

 

Med dessa teorier och tankar i bakhuvudet går vi nu in på vilka ramar, berättelser, normer och spår 

av maktutövande som kan urskönjas i mitt material, och vilka gestaltningar av hymen som skrivs 

fram i tidningsartiklarna. 

7. Analys och resultatredovisning 
 

7.1 Förstudie 
Trots att ett nytt ord, slidkrans, introduceras i det svenska språket år 2009, som en uttalad strategi 

för att ersätta det gamla ordet mödomshinna samt bidra till en mer riktigt bild av slidöppningens 

anatomi, så ger ordet "mödomshinna" fler antal träffar på tidningsartiklar än "slidkrans" alla år 

2009-2015. Detta tyder på att ordet slidkrans inte har slagit igenom och helt enkelt inte används i 

lika hög grad som ordet mödomshinna.  

                                                   
68 Ibid, s. 59-60. 
69 Ibid, s. 24. 
70 Ibid, s. 27-28. 

71 Ibid. s. 43ff. 
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Tabell 1.  Antal artikelträffar på orden slidkrans samt mödomshinna. (Blå och röd text anger högst 
andel respektive lägst andel inom varje kategori/år.) 

 

 

Kolumn 1 2 3 4 5 6 

Sökord

/ år 
Mödomshinna* 

or 

Mödomshinnor* 
Inom parentes är 

antal % av artiklar 

som använder 

begreppet 

Slidkrans* 
Inom 

parentes är 

antal % av 

artiklar som 

använder 

begreppet 

(Mödomshinna* 

OR 

mödomshinnor*) 

AND Slidkrans* 
Inom parenteser:  

procentdel av årets 

totalanvänding + 

procentdel av de 

artiklar med träff på 

ordet slidkrans det året 

Endast 

mödomshinna* 

OR 

Mödomshinnor* 
Inom parentes 

procentdel av årets 

totalanvänding 

Endast 

slidkrans* 
Inom parentes 

procentdel av 

årets 

totalanvänding 

Totalt antal 

träffar på 

båda orden 

tillsammans 

eller för sig 

(kolumn 3-5). 

2015 64 artiklar (85 %) 20 artiklar 

(27 %)  

9 artiklar (12 %). (45 

% av artiklar med 

ordet slidkrans) 

55 artiklar (73 %) 11 artiklar 

(15 %) 

75 artiklar 

2014 12 artiklar (60 %) 9 artiklar 

(45 %) 

1 artiklar (5 %). (11 

% av artiklar med 

ordet slidkrans) 

11 artiklar (55 %) 8 artiklar (40 

%) 

20 artiklar 

2013 24 artiklar (92 %) 8 artiklar 

(31 %) 

6 artiklar (23 %) (75 

%  av artiklar med 

ordet slidkrans) 

18 artiklar (69 %) 2 artiklar (8 

%) 

26 artiklar   

2012 24 artiklar (83 %) 10 artiklar 

(34 %) 

5 artiklar (17 %) 50 

%  av artiklar med 

ordet slidkrans) 

19 artiklar (66 %) 5 artiklar (17 

%) 

29 artiklar 

2011 93 artiklar (88 %) 29 artiklar 

(27 %) 

16 artiklar (15 %) 

(55 % av artiklar 

med ordet slidkrans) 

77 artiklar (73 %) 13 artiklar 

(12 %) 

106 artiklar 

2010 56 artiklar (93 %) 33 artiklar 

(55 %) 

29 artiklar (48 %) 

(88 % av artiklar 

med ordet slidkrans) 

27 artiklar (45 %) 4 artiklar (7 

%) 

60 artiklar 

2009 109 artiklar (95 st 

från och med 1 

maj 2009, vilket 

är 84 %) 

90 artiklar 

(80 % från 

1 maj 2009) 

72 artiklar (64 % 

från 1 maj 2009) (80 

%  av artiklar med 

ordet slidkrans från 1 

maj) 

 

37 artiklar (29 %, 

23 st artikelträffar 

från och med 1 

maj vilket är 

20%) 

18 artiklar 

(16 % från 1 

maj 2009) 

 

127 artiklar 

(113 st från 1 

maj) 

2008 253 artiklar 0 artiklar 0 artiklar 253 artiklar 0 artiklar 253 artiklar 

totalt 

antal 
träffar 

från 1 

maj 

2009 

368 artiklar 

 

(86 %) 

199 artiklar 

 

(46 %) 

138 artiklar 

 

32 % av alla artiklar 

230 artiklar 

 

54 % av alla 

artiklar 

 

61 artiklar 

 

14 % av alla 

artiklar  

429 artiklar 
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Det är också introduktionsåret 2009 som användningsfrekvensen av uttrycket slidkrans är som 

högst, 80 % (räknat från 1 maj, då ordet ger sin första sökträff) av artiklarna använder uttrycket. 

2014, ett år med få träffar på båda orden överhuvudtaget, är det starkaste året för användning av 

ordet slidkrans om man tittar på om det används utan att även ordet mödomshinna/-or finns med i 

samma artikel; 40 % av artiklarna använder sig av endast slidkrans, men detta är fortfarande lägre i 

jämförelse med de 55 % av artiklarna som detta år nyttjar uttrycket mödomshinna/-or utan att 

nämna ordet slidkrans.  

 
Högst frekvens av användning av ordet slidkrans var det de första åren, men oftast i samband med 

benämningen mödomshinna/-or. Det verkar som att när ordet slidkrans används så behöver det i 

större utsträckning förklaras med hjälp av begreppet mödomshinna. 2010 används ordet slidkrans i 

55 % av artiklarna, och av dessa artiklar så används också ordet mödomshinna/-or i 88 % av 

artiklarna. Året därpå, 2011 har användandet av ordet slidkrans minskat till 27 % av det totala 

antalet sökträffar, och 55 % av artiklarna med ordet slidkrans har också mödomshinna/-or i samma 

text. En överhängande majoritet, 73 % av alla artiklar, använder inte begreppet slidkrans alls. Från 

år 2011 håller den trenden i sig, och en majoritet av alla artiklar brukar orden mödomshinna eller 

mödomshinnor, utan att nämna slidkrans. 

 

Ordet slidkrans har uppenbarligen inte slagit igenom på ett sådant sätt att det ersatt ordet 

mödomshinna. Ordet lanserades uttryckligen för att ändra på den allmänna synen på slidans 

öppning, men utifrån användningsfrekvens av orden så ser det inte ut som att den dominerande 

gestaltningsramen som ordet mödomshinna representerar har ersatts av den utmanande berättelsen 

som slidkransen försökt vara. Denna förstudie säger dock inget om i vilka ordalag de respektive 

uttrycken har används, och hög frekvens av att uttrycka sig med ordet mödomshinna kan också vara 

för att beskriva att mödomshinnan är en vanföreställning, och alltså trots ordvalet verka för att 

gestalta en bild som går i enighet med slidkransbegreppets uttalade mål av att ge en annan bild av 

slidöppningen. Om själva ordet slidkrans hade slagit igenom bättre så borde dock detta, förutom 

ökad självständig användning, även ha resulterat i att man använder båda orden ihop mer ofta än 

man använder mödomshinna för sig själv.  

 

Vad vi kan säga utifrån denna undersökning är att benämningen slidkrans inte har tagit över som 

uttryck för att beskriva slidöppningar, ordet mödomshinna fortsätter att leva kvar och används 

kontinuerligt. Det faktum att de två orden relativt ofta används ihop kan bero på att ordet slidkrans 

antingen behöver förklaras med den äldre benämningen mödomshinna, eller att man beskriver att 
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det sker ett byte av ord från mödomshinna till slidkrans, alltså en berättelse om striden av 

verklighetsbild. 

 

Se all insamlad data i förstudien sammanställd i bilaga 1. 

 

7.2 Huvudstudie 
Det material jag fått fram efter min urvalsprocess för huvudstudien är mycket varierande. Det är allt 

från upplysande artiklar som vill förklara kvinnlig anatomi och “spräcka myten om mödomshinnan” 

till artiklar som handlar om något helt annat men använder något av mina sökord som en talande 

metafor. Det är små notiser, debattinlägg eller långa reportage, som i varierande grad handlar om 

hymen och som förmedlar diverse ramar för vad hymen är, hur den fungerar och ser ut, och vad den 

symboliserar. Sammantaget säger dock dessa berättelser något, och olika tendenser och trender kan 

skönjas i materialet. En del personer eller karaktärer är också återkommande.  

 

Här nedan beskriver jag några av de tydliga teman som uppkommer i mitt material och som bidrar 

till gestaltningar av hymen. Först går jag igenom existensfrågan och motstridiga berättelser, sedan 

beskrivningar av hymen, oskuldsbegreppet, blödning och hymenkontroll, rättsfall och hymen som 

bevis, hederskultur och hymenrekonstruktion, för att avsluta med metaforisk användning och skämt 

om eller med hymen.  

 

7.2.1 Överblick - Hymen finns vs. hymen finns inte 

När jag tittar på resultaten kring gestaltningsramar som stödjer “mödomshinnans” existens eller 

inte, har jag urskönjt fem relativt tydliga kategorier bland mina artiklar. Den vanligaste är artiklar 

som kategoriserats som att mödomshinnan finns. Raka motsatsen, mödomshinnan finns inte, stöts 

också på men är inte alls lika vanlig och uppkommer första gången 2005. En mellankategori är att 

den finns men fungerar på ett “icke-traditionellt sätt” (vilket oftast innebär att den inte beskrivs 

som en hinna som spricker, utan som något annat, ofta en slidkrans). En annan kategori, som i 

egentlig mening är en underkategori till mödomshinnan finns, är att det i texten är underliggande att 

man utgår från att mödomshinnan existerar. Det finns också artiklar som inte kan bedömas stödja 

varken existens, icke-existens eller mellan-existens, artiklar som säger varken eller. Exempelvis är 

“att förlora/bevara mödomen” ett svårt begrepp att kategorisera. Det är så klart nära sammankopplat 

med ordet mödomshinna, men det behöver inte betyda att den som använder det utan närmare 

förklaring använder det som synonym till “mödomshinna” och anser att det finns en indikator i 

slidöppningen som kan visa om man haft vaginalt samlag, eller om skribenten använder uttrycket 

endast för att beskriva att en kvinna har eller inte har sexdebuterat. Det finns ju ett motsvarande ord 
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för män, att förlora svendomen, och för manliga genitalier finns inga berättelser om något som 

motsvarar mödomshinnan. Till exempel har jag kategoriserat artikel 1993/972 som säger varken 

eller då den använder uttrycket “förlora mödomen” men annars inte positionerar sig i vad att förlora 

mödomen innebär. Artiklar som skriver att “mödomen sprack” hamnar däremot i kategorin att det 

finns en mödomshinna. Eftersom jag i största möjliga mån vill undvika att skriva ut och antaga vad 

som menas hamnar en del artiklar i kategorin säger varken eller fast jag personligen tror att 

författaren i sin gestaltning syftat på en ram som stödjer eller inte stödjer tanken på en 

mödomshinna. Som läsare bringar man in sitt egna ramverk i läsningen och tolkar det man läser så 

att det passar med den bilden man själv redan har, och en del artiklar kan tänkas ge eld åt de skilda 

gestaltningsramarna “mödomshinnan finns” och “mödomshinnan finns inte” samtidigt. Då hänger 

tolkningen av vilken gestaltningsram som texten ger istället hos vad läsaren redan har för 

tankeramar, och jag sorterar dem således som kategorin säger varken eller. Varje artikel har fått 

endast en av ovanstående kategorier tilldelad sig som sin huvudsakliga, vilket blir de data jag räknat 

på här nedan. En sjätte kategori uppkommer endast två gånger i mitt material, och det är när det är 

underliggande i texten att mödomshinna inte existerar73. 

 

Fram till år 2005 finns det endast en artikel som ger detta underliggande stöd åt idén för att 

mödomshinnan inte alls skulle finnas. Majoriteten av artiklarna, 71%, hamnar under denna 

tidsperiod, 1990-2004, istället i kategorin att mödomshinnan existerar på traditionellt vis. År 2005-

2015 minskar detta till 20%, främst till förmån för att ge en bredare definition eller förklaring av 

vad mödomshinnan är. Kategorin den finns men fungerar på ett “icke-traditionellt sätt" ökar med 

21 procentenheter, från en nivå på 6% år 1990-2004 till 27% för den senare tidsperioden. Från 2005 

kommer även idén om att mödomshinnan inte alls finns fram på allvar och 15% av artiklarna kan 

kopplas till denna kategori. "Varken eller" ökar också från 8% till 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Rosenberg, Göran, Dygd i historisk korseld. Göran Rosenberg om den civila moralen, Dagens Nyheter 1993-09-01 

(1993/9). 
73 Dessa artiklar är: Cristéa, George och Neuman, Ricki, Skräckscenario styr tusenårig rit, Svenska Dagbladet 1998-04-

01 (1998/7) samt Bozinovska, Snezana, Tvångsgifte ska stoppas, Göteborgs-Posten 2012-01-16 (2012/2). 
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fig 3. Cirkeldiagram över ”mödomshinnans” gestaltningsramar 1990-2004.  
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 fig 4. Cirkeldiagram över ”mödomshinnans” gestaltningsramar 2005-2015. 
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Sammanfattningsvis är trenden att det blir än mer otydligt efter 2004 vad en mödomshinna är. Det 

som under 1990-2004 allt som oftast gestaltas som en självklar kunskap, hymen är en kroppsdel 

som existerar och som man behöver förhålla sig till, blir med tiden svårare att definiera. Efter att 

tanken om att mödomshinnan inte alls skulle existera tillkommer i materialet, blir minskningen av 

artiklar som utgår från att mödomshinnan finns väldigt markant. Men hymens totala icke-existens är 

inte heller något som stannar kvar eller tagit över som den allmänna verklighetsbilden, utan den 

synvinkeln är snarare en av extremerna på spektrat hymen finns-hymen finns inte, och bara ibland är 

det den gestaltningsram som skrivs fram. Breddandet av tanken om vad hymen är och hur den 

fungerar, särskilt när det blir beskrivet som en slidkrans, är det som istället tagit mer plats. Synen att 

det är väldigt individuellt hur denna del av slidan ser ut och att man inte kan generalisera vad som 

är det normala ökar också. Den större osäkerheten i vad slidans korrekta anatomi faktiskt är, syns 

också i att artiklar som stödjer varken eller (eller i vissa fall “både och”) ökar. Dessa tendenser 

tyder på att man uttrycker sig försiktigare då ett ifrågasättande av den dominerande bilden av 

hymen har lyfts. Gestaltningen av hymen breddas i allmänhet till något mer diffust än den 

traditionella och enkla idén om hinnan eller sexdebutsindikatorn i slidöppningen. 

 

Särskilt syns förändringar i trenderna från 2009, då begreppet slidkrans introduceras. Då blir det 

mycket mer vanligt att artiklarna hamnar i kategorin den finns men fungerar på ett icke-traditionellt 

sätt än det varit tidigare, vilket är en trend som håller i sig till slutet på undersökningsperioden. 

Anmärkningsvärt är också att hela 6 av 10 artiklar år 2010 har hamnat i kategorin varken eller, en 

kategori som också används mer frekvent än innan, särskilt från 2008 och framåt.  

 

Även om det finns artiklar som kommer med nyheten att mödomshinnan inte alls existerar år 2005, 

så hamnar de flesta artiklar detta år (6 av 10) i kategorin mödomshinnan finns. Denna tankeram, att 

mödomshinnan existerar, är också anmärkningsvärt frekvent i början av 2008, för att sedan minska 

drastiskt och efter 2009 endast användas en gång74. Den mest vanliga kategorin sista året i 

undersökningen, 2015, är mödomshinnan finns inte, då 6 av 10 artiklar hamnar i denna kategori. Så 

denna gestaltningsram är den som är vanligast i mitt material närmast nutid. Men från att den först 

introducerades 2005 så har det tagit 10 år tills att den åtminstone ett år dominerat i mitt material, 

och om denna gestaltningsram håller i sig återstår att utreda.  

 

                                                   
74 Variant, Dagens Nyheter, 2012-03-04 (2012/4). 
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7.2.1.1 Finns hymen? 
Att mödomshinnan existerar på vad jag tolkar som ett traditionellt sätt är från 1990-2004 den 

absolut mest vanliga ramen i mitt material.75 Dock har redan den andra artikelträffen76 i mitt 

material, från år 1990, skrivit om myter om mödomshinnan och dess fysiologi. Enligt artikeln, som 

grundar sig på en intervjustudie gjord av en gynekolog samt hennes erfarenheter som doktor, kan 

man t.ex. inte alltid avgöra om en kvinna har haft samlag eller inte genom en gynekologisk 

undersökning, men den övergripande beskrivningen i artikeln är att det existerar en kroppsdel som 

kallas mödomshinnan i kvinnors slidöppning. Samma undersökning ligger till grund för en artikel77 

från 1993 som också beskriver att det verkar vara något lurt med mödomshinnan, då man 

konstaterar att hymen i kontrast till den dåvarande allmänna uppfattningen oftast inte orsakar någon 

blödning vid samlagsdebut. Men att mödomshinnor inte skulle existera verkar otänkbart. “Att 

många använder tampong innan de har sitt första samlag skulle kunna vara en förklaring till att 

mödomshinnan redan spräckts eller töjts ut.”, förklarar artikeln. Under årens lopp återkommer det 

ifrågasättanden eller breddande i beskrivningar av hur hymen ser ut och fungerar, så som att den 

traditionella tron om att en sexdebut för en kvinna skulle leda till att mödomshinnan spricker och 

blöder inte alltid stämmer. Detta försiktiga breddande av att det i alla fall inte är en heltäckande 

hinna syns t.ex. i en frågespalt78 för flickor från 1994 där mödomshinnan beskrivs som ett 

slemhinneveck där det finns ett hål. Hålet tänjs sedan ut när man har sex med en pojke första 

gången, vilket kan men inte måste leda till smärta och blödning, förklarar man vidare. 

 

I en artikel från 2000 beskrivs mödomshinnan av en barnmorska som en kant med flikar som sitter 

som en krage runt slidväggen, och att hinnans funktion ska vara att skydda flickor mot samlag tills 

de är färdigutvecklade, samt att hymen blir tunnare och mer elastiskt när man kommer in i 

puberteten. Den kan inte gå sönder, då det inte är en hinna, det syns inte om man har haft sex och 

man kan ha fött 10 barn och ändå ha rester av mödomshinnan kvar, säger barnmorskan.79 Detta är 

ett typiskt exempel på försök av att bredda synen på vad hymen är och hur den fungerar, utan att för 

den delen gå så långt som att säga att det inte alls existerar någon hymen. 

 

Detta att hymen inte fungerar som man traditionellt tänkt sig finns det alltså exempel på från hela 

undersökningsperioden, även om denna gestaltningsram tydligt ökar och blir mycket mer vanligt ju 

närmare nutid artikeln är skriven. Särskilt från 2009, året då slidkrans lanseras som nytt ord, och 

                                                   
75 2004 är det i rättvisans namn lite mindre självklart, 3 av 10 hamnar i denna kategori, och underliggande stöd för 

existens samt icke-traditionellt existens har tre artiklar var. En är varken eller. 
76 MYTER OM MÖDOMSHINNAN AVFÄRDAS I UNDERSÖKNING, Tidningarnas Telegrambyrå, 1990-09-13 (1990/2). 
77 Gussarsson, Eva, BARA EN MYT att Det alltid gör ont, Expressen 1993-01-20 (1993/1). 
78 TJEJER - här är allt du skulle vilja veta om sex, Expressen 1994-05-30 (1994/5). 
79 Björk, Annah, SKULD ELLER OSKULD? Attityd spräcker myten om mödomshinnan, Göteborgs-Posten 2000-04-22 

(2000/4). 
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framåt så kategoriseras många fler artiklar som att det finns en hymen, men att den fysiologiskt och 

anatomiskt inte ser ut som man traditionellt sätt trott. 

 

7.2.1.2 Hymen finns 
Majoriteten av mina artiklar visar dock på motsatsen, de presenterar en gestaltningsram som håller 

fast vid tron om att hymen är en sorts hinna som försvinner vid olika sorters penetration av slidan. 

Ibland är det hinnor som spräcks, ibland slemhinneveck som försvinner vid omslutande sex, eller 

möjligtvis vid annan fysisk aktivitet och tamponganvändning. Exempelvis skrivs det i ett 

reportage80 från 1992 att emiren av Kuwaits favorithobby är att spräcka mödomshinnor. I en 

artikel81 från 1996 har en gynekologisk undersökning visat att en mödomshinna är perforerad, och 

en upplysande artikel för ungdomar från samma år beskriver kortfattat mödomshinnan på följande 

sätt:  

“Omkring slidöppningen finns nedåt/bakåt ett slemhinneveck. Det är mödomshinnan. 

Den brister vid första samlaget.”82. 

 

I ett annat fall från år 2000 beskrivs hur en läkare gör för att återskapa och operera nya 

mödomshinnor hos kvinnor som sexdebuterat men vill dölja det: 

 “Operationen går till så att hon klipper raka kanter av mödomshinnans rester. Därefter 

sys öppningen ihop (...) och vips har kvinnan en ny mödomshinna.”83.  

Just i artiklar som rör hymenrekonstruktion är det mycket vanligt att utgångspunkten är att det före 

operation blivit nödvändig har funnits en mödomshinna i slidöppningen, och att operationen utförs 

för att dölja att den har försvunnit. Jag beskriver mer om fenomenet hymenrekonstruktion och 

oskuldsintyg nedan, i kapitel 7.2.9.  

 

7.2.1.3 Hymen finns inte! 
År 2005 får jag som sagt träff på de första artiklar84 som handlar om att hymen inte alls finns. Det är 

barnmorskorna Monica Christianson och Carola Eriksson som tar upp frågan genom sin forskning, 

och de anser att det finns en slidöppning, inget mer. De har 2004 gjort en litteraturgenomgång samt 

                                                   
80 Kadhammar, Peter, KUWAIT ETT ÅR EFTER KRIGET, Expressen 1992-01-11 (1992/1). 
81 Trägårdh, Maria och Zadig, Cecilia, ANKLAGAD FÖR INCEST Ingen trodde på hennes historia, Aftonbladet 1996-05-

15 (1996/4). 
82 Sån är han. Sån är hon, Expressen 1996-05-16 (1996/5). 
83 Lindehag, Lena, Svenska flickor opererar sig för att få tillbaka mödomshinnan, Expressen 2000-10-12 (2000/9). 
84 Norberg, Anna, Mödomshinnan är en bluff. Forskare: "Man vill se något som inte finns", Expressen 2005-06-19 

(2005/6), Nordstrand, Gun, Tänk om mödoms-hinnan inte finns, Dagens Nyheter 2005-07-18 (2005/5), Wallin, Kerstin, 
Forskare: Pengar håller myten om mödomshinnan vid liv, Göteborgs-Posten 2005-10-16 (2005/3). 
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kartläggning85 över vad mödomshinnan är och kommer fram till att det inte finns någon heltäckande 

hinna utan att mödomshinnan är en social och kulturell konstruktion. Detta blir stoff för 

nyhetsrapportering 2005, och 3 av mina 10 artiklar från 2005 kopplas till deras undersökning. 

Christianson har blivit intervjuad i radioprogrammet Gender i Sveriges Radio P1 och ska där ha 

sagt att mödomshinnan är en myt, vilket gett forskningsresultaten en del spridning som syns i mina 

artiklar. Den första artikeln86 i mitt material som tar upp att hymen inte alls existerar gör det med 

utgångspunkt i Christiansons och Erikssons forskning samt intervjun i Sveriges Radio. Men det är 

inte en enhetlig bild som ges, för i artikeln låter man även andra personer uttala sig och de flesta 

menar att det ändå finns något sorts membran, en mödomshinna i slidöppningen, och artikeltexten 

som helhet ger inte en entydig bild av att det inte skulle existera mödomshinnor. Personer på stan 

får också frågan om de tror att mödomshinnan är en myt, och endast en av de tillfrågade tror det 

kanske kan vara fråga om en vanföreställning. Detta bidrar till att underminera budskapet att det 

inte existerar någon mödomshinna, som ändå är vad rubriken och början av artikeln påstod (artikeln 

som helhet hamnar därför i varken eller-kategorin).  

 

En månad senare tar en insändare87 upp påståendet om att det inte existerar någon mödomshinna 

och undrar varför det inte pratats mer om detta ämne. Insändarskribenten skriver att hon tror 

anledningen till att det skrivits väldigt lite om de omvälvande resultaten från denna 

forskningsrapport är att det är en alltför politiskt och religiöst brännbar fråga, och att männens 

förmåga att med hjälp av myten om mödomshinnan styra över kvinnorna ligger bakom tystnaden. 

En tredje kortare artikel88 utgår fullt ut från att hymen inte existerar, med stöd hos Christianson och 

Eriksson. 

 

Året efter, 2006, är myten om mödomshinnan ännu en gång nyhet89, men denna gång existerar 

mödomshinnan fast inte som en heltäckande hinna som kan spricka, utan som ett slemhinneveck 

som ej förändras av yttre påverkan. Till artikeln har ännu en gång personer på stan (ungdomar) fått 

svara på frågan om vad en mödomshinna är, och de blir av reportern upplysta om att 

mödomshinnan är en myt när de alla svarar att det är en hinna som går sönder vid exempelvis 

omslutande samlag.  

 

                                                   
85 Christianson, Monica & Eriksson, Carola, 'Myter om mödomshinnan: en genusteoretisk betraktelse av 

mödomshinnans natur och kultur', Kropp och genus i medicinen, 2004, s. 317-324. 
86 Norberg, Anna, Mödomshinnan är en bluff. Forskare: "Man vill se något som inte finns", Expressen 2005-06-19 

(2005/6). 
87 Nordstrand, Gun, Tänk om mödoms-hinnan inte finns, Dagens Nyheter 2005-07-18 (2005/5). 
88 Wallin, Kerstin, Forskare: Pengar håller myten om mödomshinnan vid liv, Göteborgs-Posten 2005-10-16 (2005/3). 
89 Ringborg, Maria samt Hamrud, Annika, Seglivad myt om mödomshinnan, Dagens Nyheter 2006-08-08 (2006/5). 
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Intressant nog så slår inte nyheten kring att mödomshinnan inte alls existerar helt igenom under den 

tid som gått sedan denna gestaltningsram först skrivs fram 2005. Flertalet av mina artiklar efter 

insändaren 2005 noterar också detta uteblivna ”scoop”90. Utvecklingen är snarare ett breddande av 

definitionen av vad hymen är och hur den fungerar, än att den inte alls finns.  

 

Den maktfaktor som finns inbyggd i att vara eller inte vara den dominerande berättelsen blir mycket 

tydligt i synen på hymen då berättelsen om denna kroppsdel genomgår en förändring. Berättelsen 

kring kvinnans underliv har större makt än hur det de facto ser ut. Denna slutsats kan vi anta utan att 

veta vad som egentligen är den anatomiska verkligheten kring slidmynningen, då det uppenbarligen 

finns flera motstridiga berättelser som beskriver det kvinnliga könsorganet. De har alla beskrivits 

och antagits som sanningen, och framför allt har dessa berättelser om hymen gett konsekvenser i det 

levda livet.  

 

7.2.2 Dubbla gestaltningsramar 

Det blir intressant när flera kontrasterande budskap kan uttolkas i samma artikel, vilket är ett 

fenomen jag ser öka efter att ifrågasättandet av den traditionella synen på hymen först uppkommer. 

Detta syns bland annat i att fler artiklar hamnar i varken eller-kategorin vid kodningen. Det gäller 

exempelvis den första av artiklarna91 som innehåller en gestaltningsram där mödomshinnans 

existens inledningsvis ifrågasätts mycket starkt (beskriven ovan). Där undermineras budskapet om 

att mödomshinnan inte existerar när åsikter från “vanligt folk på stan” inkluderas, och konsensus 

hos de tillfrågade är istället att det visst finns någon sorts mödomshinna. Detta får barnmorskorna 

och hymenforskarna Ericsson och Christiansons utropande av att det är bluff och båg att det skulle 

finnas en hymen i slidöppningen innan sexdebuten att vekna. Två skilda argument skrivs alltså 

fram, och de blir en “objektiv” berättelse med “å ena sidan si, å andra sidan så”-argumentation, där 

budskapen motsäger varandra och sanningen hamnar någonstans mitt emellan, på det sätt som 

Reese beskrev att journalistik som försöker vara objektiv och visa på två förhållningssätt ofta kan 

bli.  

 

Ett annat tydligt exempel på när dubbla gestaltningsramar används i en och samma artikel är i 

beskrivningen av ett fall där en läkare som bl.a. utför hymenrekonstruktioner dragits inför rätta för 

misstänkt våldtäkt under behandling. Artikeln92 ger en övergripande beskrivning av 

                                                   
90 Bl. a. Widegård, Karin, Dagliga förvecklingar i rasande tempo, Göteborgs-Posten 2007-11-12 (2007/2) och Moberg, 

Eva, Spräck myten om kvinnans mödomshinna, Aftonbladet 2008-08-30 (2008/4). 
91 Norberg, Anna, Mödomshinnan är en bluff. Forskare: "Man vill se något som inte finns", Expressen 2005-06-19 

(2005/6). 
92 el Mahdi, Josef, Klinik stoppar operationer efter våldtäktsåtal, Svenska Dagbladet 2007-09-03 

 (2007/4). 
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mödomshinneoperationer och flertalet gånger utgår artikelförfattaren från att hymenoperationer 

“behövs” då patienterna sexdebuterat. Samtidigt skrivs det i slutet av artikeln att mödomshinnan är 

en myt, och att de flesta kvinnor inte blöder vid sexdebuten. Artikeln sänder ut dubbla signaler, 

benämner operationerna “så kallade mödomshinneoperationer” vilket försvagar tanken om 

mödomshinnans existens, men skriver också flera gånger att kvinnor behöver framstå som oskulder, 

och att hinnor i slidöppningen som utvidgats sys ihop. Det sista stycket om att mödomshinnan är en 

myt känns pålagd i efterhand. Trots att kunskap om att mödomshinnor inte anses existera, märks det 

i beskrivningarna i denna artikel att det inte är helt enkelt att släppa tanken på hymens traditionella 

fysiologi där man i slidan kan se ifall omslutande samlag har ägt rum. 

 

2008 är det väldigt tydligt att berättelsen och tanken om mödomshinnan som “myt” kommit in i den 

del av det offentliga samtalet som jag tar del av i mitt material. Denna ram av “vanföreställning och 

mödomshinna” används dock för att beskriva vitt skilda saker. Detta år pågår det en debatt om 

hymenrekonstruktion, särskilt den som utförs inom offentlig vård, och ifall detta är rätt eller inte. I 

nästan varje artikel nämns hymenoperationer. Myten om att det finns en mödomshinna nämns i 

många av dessa artiklar, men det är inte likställt med att mödomshinnan i sig är en myt. Tvärtom är 

det istället ofta beskrivet på ett sätt som jag tolkar som att det existerar en mödomshinna i kvinnors 

underliv. 

 

Diskussionerna fokuserar mer på om det är rätt att offentliga medel går till att utföra ingrepp som 

inte är medicinskt motiverade, och att det är fel att unga kvinnor har så mycket press på sig att de 

känner sig tvungna till att genomgå sådana operationer. Det förekommer dubbla budskap inom 

samma artiklar där man kan se mytanklagelser och ifrågasättanden kring mödomshinnans existens, 

men också ramar som förutsätter att det finns (eller saknas) en mödomshinna. I ett TT-telegram93 

tolkar jag det som att den citerade socialborgarrådet Ulf Kristersson pekar ut föreställningen om att 

kvinnan inte har haft samlag som det skadliga då man konstruerar en ny, konstgjord mödomshinna 

och ger en “falsk upplevelse av oskuld”. Han definierar således att låtsas vara oskuld när man 

egentligen har samlagsdebuterat som myten i diskussionen i kontrast till den vanligare 

berättelseramen att utpeka mödomshinnans existens som en myt och anse att det är dumt att 

“återskapa” något som inte naturligt borde existera hos någon kvinna.  

 

I en artikel94 om en ny kartläggning av kirurgiska ingrepp på mödomshinnan, skriver 

artikelförfattaren gång på gång “den så kallade mödomshinnan”, vilket stödjer tanken om 

                                                   
93 Skattefinansierade "oskuldsingrepp", Tidningarnas Telegrambyrå 2008-07-29 (2008/14). 
94 Brink, Bosse, Landstinget utför "oskuldsingrepp", Svenska Dagbladet 2008-07-29 (2008/13). 
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mödomshinnan som myt, men samtidigt beskriver han hymenrekonstruktioner som ett ingrepp där 

man får “falska mödomshinnor” (betyder det att det finns äkta?) och att operation resulterar i att 

kvinnan “återställer oskulden”, som om det före en sexdebut hade funnits en mödomshinna, en 

mödomshinna som nu återställs. När Kickis Åhré Älgamo som varit projektledare för 

kartläggningen sedan citeras i samma artikel, och hon ifrågasätter ingrepp då de “upprätthåll[er] och 

vidmakthåll[er] en myt”, så är det lätt att tolka det som om hon syftar på myten att mödomshinnor 

existerar. Hon kan dock också i den kontext som artikelförfattaren byggt upp med vaga antydningar 

åt båda håll, tolkas som hos Kristiansson ovan, där myten istället ligger i att framställa sig som 

oskuld genom att skaffa sig en konstgjord mödomshinna. Samma vacklande och tvetydiga tendens 

syns i en krönika95 där artikelförfattaren Anna Ekelund frågar sig om skattepengar ska användas för 

att “nollställa räkneverket och låtsas som att man fortfarande lever efter gamla sedvänjor” (i 

kontexten utföra hymenoperationer och låtsas att man levt ett kyskt liv), vilket jag anser kan tolkas 

som om det finns något att nollställa, en “mödomshinna”. Samtidigt frågar hon om “idiotiska 

myter” ska sanktioneras, för att sedan säga att unga kvinnor som tillhör hederskulturer lever ett 

dubbelliv och väljer att fortsätta ljuga (underförstått om att de inte sexdebuterat), “när de ställs inför 

ett faktum som kan avslöja dem”. ”Faktumet” antar jag är avsaknaden av en mödomshinna, och 

lögnen är att utföra en hymenrekonstruktion. Den “idiotiska myten” kan ju tänkas vara myten om 

mödomshinnans funktion/existens, men flickorna hon syftar på behöver uppenbarligen också ljuga 

då de har ett behov av att rekonstruera sina mödomshinnor då de enligt den uppställda 

berättelseramen inte har några mödomshinnor kvar då dessa har förlorats när de har haft sex. 

 

Det blir helt enkelt dubbla budskap många gånger, där det dels inte existerar några mödomshinnor 

men dels också tydligt existerar då kvinnor saknar dem och orsaken till detta är att de har haft sex. 

“Unga invandrarkvinnor känner sig tvingade att med läkares hjälp dölja “beviset” på sin förlorade 

oskuld” skrivs det i en debattartikel96 från samma år. Detta tolkar jag också som att det syns i 

underlivet att man har haft sex, så det måste åtgärdas så att man kan “bevisa” att man inte har 

sexdebuterat. 

 

Kopplingen mellan myt och hymen verkar i vissa fall ha övergått till att handla om myten att en 

kvinna är “oskuld” fast än hon redan har sexdebuterat, istället för att syfta på den mytanklagelse 

som beskriver att man inte alls kan se i fall en kvinna har sexdebuterat genom att studera hymen, då 

hymen antingen inte existerar alls eller inte har de egenskaper som myten har tillskrivit den. 

 

                                                   
95 Ekelund, Anna, Bronett gör helt rätt - lägger ner traditionen, Aftonbladet 2008-09-18 (2008/3). 
96 Acketoft, Tina, Rädda ungdomarna från tvångsäktenskap, Kvällsposten 2008-07-17 (2008/15). 
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Det år då debatten kring hymen varit som störst, år 2008, är överhuvudtaget ett mindre tydligt år för 

att koda de beskrivningar som uppkommer, då varje artikel inte i sig förklarar debattläget eller visar 

en tydlig gestaltningsram, utan mycket av gestaltningarna är underliggande på grund av den 

pågående mediala diskussion som man förväntas ha tagit del av. Dåvarande statsminister Fredrik 

Reinfeldt beskrivs till exempel ha hört talas om mödomshinnefrågan97, men vad det innebär för vad 

mödomshinnan är eller inte är och hur den fungerar vet vi som läsare inte. På olika sätt nämns 

vanföreställningar om kvinnans kropp, men det görs inte tydligt vad exakt för vanföreställning man 

syftar till. Jag tänker mig att läsare då artiklarna var nya har lika svårt som jag att förstå vad det är 

som exakt åsyftas, och samma artikel kan tolkas både som förespråkare för att det finns en 

mödomshinna som försvinner vid första omslutande samlaget eller anses beskriva att det är en 

förkastlig myt att man tror att det finns en kroppsdel i slidan som kan undersökas och avslöja om 

man haft sex eller inte. 

 

7.2.3 Vad är hymen? Beskrivningar av kvinnans könsorgan  

Förutom existens eller inte, så finns det många beskrivningar av hur hymen ser ut och fungerar. Ord 

som används i samband med mina sökord ger ofta en tydlig bild av vad man anser hymen vara. 

Exempelvis blir det tydligt i en frågespalt98 från 1999, där en tjej undrar om hon borde “ta hål på 

sin mödomshinna” för att bli mindre barnslig och mer lugn. Hennes ordval visar på att det finns 

något att ta hål på. Sexterapeuten Malena Ivarsson svarar i samma spalt att hon inte kommer bli 

lugnare av att “punktera mödomshinnan”, och befäster i sitt svar bilden av att det finns en hinna, 

som kan punkteras, som man kan göra hål på. Malenas roll som “expert” ger också extra tyngd till 

beskrivningen. 

 

Ordvalen har stor betydelse i vad som utläses i texterna, och jag har noterat en del trender i ord som 

används för att beskriva hymen. När det kommer till ord som befäster en bild av att hymen på något 

sätt är en täckande hinna så är det mest använda uttrycket att mödomshinnan spricker eller brister. 

Beskrivningar med dessa uttryck är mycket vanliga fram till 2005 för att 2006 istället användas 

ifrågasättande och därefter mycket mer sparsamt vid enstaka tillfällen. På ett sätt kan man dock se 

att bilden av en hinna som just spricker både lever kvar och dödas i det catchiga uttrycket “spräcka 

myten om mödomshinnan” som används flitigt för att motverka tankebilden av just en hinna som 

kan brista.  

 

                                                   
97 Madon, Sakine, Att tala sysselsättning och integration är guld, Expressen 2008-08-10 (2008/7). 
98 Ivarsson, Malena, Malena, Aftonbladet 1999-01-03 (1999/1). 
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Som i exemplet ovan med en mödomshinna som kan punkteras och tas hål på så är olika ord som 

beskriver ett liknande scenario (t.ex. penetrera, sticka något igenom, perforera) använda under de 

flesta år fram till 1999. Just ordet genomborra mödomshinnan används sedan igen år 2006-2008, 

men annars används inte den sortens ord som ger en tydlig bild av en hinna som går sönder. En del 

väljer att beskriva hymen med lite mindre laddade verb som töja och vidga, som ger en annan bild 

av hur den där mödomshinnan ser ut. Fram till 2007 används då och då dessa eller likvärdiga ord 

när mödomshinnan beskrivs. Samma slags ordval görs senare tillsammans med ordet slidkrans. I 

ordvalen skönjs en övergång från mödomshinnetanken till något som mer passar in på 

beskrivningen av hymen som en slidkrans. 

 

Att beskriva mödomshinnan med ord som vanföreställning eller myt är vanligt under de senare 10 

åren, men förekommer även under 90-talet. Det är olika aspekter av bilden av hymen om anklagas 

för att vara felaktiga, men det rubbar ändå styrkan i berättelsen om hymen som en täckande hinna 

att den gång på gång anklagas för att vara och fungera på ett annat sätt än vad gemene person utgått 

från.  

 

7.2.4 Faktarutor och experter som förklarar 

De flesta artiklar behandlar hymen i förbigående men i vissa artiklar finns det relativt utförliga 

beskrivningar och förklaringar av vad hymen är och hur den ser ut. (Några beskrivningar har redan 

nämnts, men jag tänker här gå igenom vilka direkta bilder som förmedlas i mitt material.) Tydligast 

är gestaltningarna i de informativa beskrivningarna som ofta finns med i rena faktarutor om hymen, 

eller i experternas svar om sex och samlevnad i tidningarnas frågespalter. Jag tänker gå igenom 

några av de tydliga bilder som ges i mitt material här nedan.   

 

1990 står det i en artikel att  

“Mödomen, eller hymen, är en tunn hinna som i vissa fall täcker slidans mynning. 

Enligt gammal tradition brister hinnan vid första samlaget och orsakar då blödning 

och smärta.”99.  

1993 beskrivs mödomshinnan i en artikel100 om ett incesträttsfall som oskadd. Men, poängteras det, 

den anklagade mannen kan ha fört in sin penis bara en liten bit in i slidan så att mödomshinnan inte 

skadats. Hinnan sitter alltså en liten bit in i slidan, och går vanligtvis sönder vid samlag enligt denna 

berättelseram. Senare samma år finns en annan artikel där det också rör sig om ett rättsfall där 

mödomshinnan är oskadd, offret är “traditionellt oskuld” som de skriver, men 

                                                   
99 MYTER OM MÖDOMSHINNAN AVFÄRDAS I UNDERSÖKNING, Tidningarnas Telegrambyrå 1990-09-13 

(1990/2). 
100 Schullerqvist, Lotta, HD tror inte på ny version i incestmål, Dagens Nyheter 1993-06-25 (1993/5). 
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“[e]n mans könsorgan kan tränga in långt utan att penetrera hymen, och barn är 

tänjbara.”101.  

Här ges vi alltså en lite annorlunda bild av hymen. Den sitter längre in i slidöppningen än i 

exemplet innan, och barns hymen beskrivs som tänjbar. Denna gestaltningsram stödjer dock också 

idén om att en mödomshinna brukar försvinna vid omslutande samlag. 

 

Mödomshinnan beskrivs år 1994 i en frågespalt om sexdebut som ett töjbart slemhinneveck: 

“Mödomshinnan, som inte är en heltäckande hinna utan ett slemhinneveck där det 

redan finns ett hål, tänjs ut. Då kan det uppstå små bristningar och ibland en liten 

blödning och det är det som känns. En del tjejer har ett lite tjockare slemhinneveck 

och då kan man få hjälp att tänja ut det hos en gynekolog.”102.  

 

1995 beskrivs hymen återigen av sexologen Malena Ivarsson, i ett svar till en äldre kvinna som inte 

har haft samlag och undrar om slidan kan ha växt igen:  

“Det är troligare att mödomshinnan (som egentligen bara är ett slemhinneveck) för 

länge sedan försvunnit på ett naturligt sätt genom motion, tamponger etc. Det är en 

seglivad myt att mödomshinnan skulle vara intakt fram till det första samlaget. 

Numera vet vi att slemhinnevecket gradvis börjar försvinna strax efter födelsen och 

fortsätter under barndomen och tonårstiden”.103  

Här ser vi hur berättelsen om hymen som hinna ställs i kontrast till begreppet slemhinneveck, och 

detta slemhinneveck går inte sönder eller försvinner plötsligt vid en samlagsdebut, utan det händer 

gradvis. Intressant är att exemplet ovan med frågan om att “punktera mödomshinnan” är från 

samma Marlena Ivarsson men några år senare, 1999, och där förstärker hon bilden av hymen som 

en hinna som går sönder i slidan. Tankebilderna som ges av hymen verkar växla, även från samma 

avsändare.  

 

1996 finns det ännu en sexupplysningsartikel104 där vi får veta att mödomshinnan inte är av 

pansarplåt, så som myten säger. Om det är svårt att ha omslutande sex första gången beror inte det 

inte på hymen, utan på att kvinnan spänner sig, beskriver den. En annan artikel, citerad tidigare, 

skriver att mödomshinnan är ett slemhinneveck, som försvinner vid samlagsdebuten.105 Att beskriva 

hymen som ett slemhinneveck stöter jag på ofta, över hela undersökningsperioden. Det är en lite 

                                                   
101 Dahlström-Lannes, Monica, “Ta barnen på allvar!” Det senaste året har inte en enda polis, Dagens Nyheter 1993-10-

04 (1993/10). 
102 TJEJER - här är allt du skulle vilja veta om sex, Expressen 1994-05-30 (1994/5). 
103 Ivarsson, Malena, FRÅGA MALENA, Aftonbladet 1995-01-29 (1995/2). 
104 Svensson, Ulrika, Gör inte bort dig - häng med på sju sexlektioner, Aftonbladet 1996-07-12 (1996/8). 
105 Sån är han. Sån är hon, Expressen 1996-05-16 (1996/5). 
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mer öppen tolkning av vad hymen kan vara, än den om en täckande hinna. Men i detta fall beskrivs 

den ännu en gång som en kroppsdel som försvinner vid samlagsdebut, vilket är den vanliga bilden 

av hymen vid denna tid. I en frågespalt från 1999 presenteras återigen bilden av att det går sönder 

eller försvinner något i slidan när man samlagsdebuterar då det skrivs att “Vid första samlaget 

spricker mödomshinnan och detta kan ge en liten blödning”106.  

 

År 2000 finns ännu en artikel med tydliga upplysningsanspråk, refererad till ovan, där en 

barnmorska beskriver att man kan ha rester av mödomshinnan kvar även om man har fött tio barn. 

“Det är ingen hinna. Det är en kant med flikar som sitter som en krage runt 

slidväggen. Mödomshinnan finns för att skydda flickor mot samlag tills de är 

färdigutvecklade. På barn är den ganska tjock och inte elastisk. När flickan blir äldre 

blir också mödomshinnan tunnare och mer elastisk och töjbar. (...) Eftersom det inte är 

någon hinna finns det inget som kan gå sönder.“107 .  

Denna berättelseram motsäger starkt bilden av att det skulle finnas en hinna i slidöppningen, och att 

det skulle vara någon skillnad i slidan före och efter samlagsdebut. Intressant är också att barn här 

beskrivs ha en mer oelastisk hymen, medan det i tidigare berättelser har framställs som att just barn 

är töjbara. I denna gestaltningsram ges även en förklaring till varför hymen ens existerar i kvinnors 

slidor från början, något som Wogan-Brown fastslog att medicinvetenskapen aldrig riktigt kommit 

fram till när hon gjorde sin genomgång av läkarvetenskapens mest använda böcker. 

 

Senare samma år, år 2000, beskrivs hymen så här:  

“Mödomshinnan är ett tunt slemhinneveck som täcker ingången till slidan. I mitten 

finns en öppning. Vid första samlaget brukar slemhinnan spricka stjärnformigt.”108.  

Samma artikel skriver att en flicka enligt ett obduktionsprotokoll sedan länge har en spräckt 

mödomshinna, och att hon alltså en tid innan hon dog har haft samlag. Enligt denna gestaltningsram 

så kan man se, och anmärkningsvärt nog även tidsbestämma, att samlag har ägt rum, då 

mödomshinnan spricker vilket indikerar att den blivit penetrerad.  

 

Att det finns ett slemhinneveck i slidan före samlagsdebut framgår även av ett svar i en 

sexfrågespalt 2001109. Av beskrivningen i detta exempel framgår även att mödomshinnan sitter ett 

par centimeter upp i slidan, och kan gå sönder av andra orsaker än omslutande samlag. Samma bild 

                                                   
106 Adolfsson, Anita, frågor & svar, Aftonbladet 1999-04-10 (1999/4). 
107 Björk, Annah, SKULD ELLER OSKULD? Attityd spräcker myten om mödomshinnan, Göteborgs-Posten 2000-04-22 

(2000/4). 
108 Gustafsson, Anna, Kurdiska flickor rymmer hemifrån, Svenska Dagbladet 2000-12-16 (2000/6). 
109 Backman, Helene, hälsafråga om sex. Helene Backman kurator i sex- och samlevnadsfrågor, Expressen 2001-11-04 

(2001/4). 
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av en hinna som går sönder ges i nästa artikelträff110 där mödomshinnan beskrivs gå sönder av 

samlag, eller andra orsaker som t.ex. onani. 

 

I en annan frågespalt från samma år förklarar Anna Falk hur man använder en tampong och 

beskriver i förbifarten hymen:  

“Att det kan vara knepigt att få in tampongen kan bero på att mödomshinnan sitter 

kvar. Mödomshinnan är en skyddande hinna som sitter i slidöppningen. I den finns ett 

eller flera hål (annars skulle inte mensblodet komma ut). Fortsätter du att öva med att 

föra in en tampong så kommer mödomshinnan att töja ut sig så småningom så att du 

kan använda tampong utan problem.”111.  

Här tas det ologiska i att tro att mödomshinnan är heltäckande upp, med tanke på att mensblod 

annars inte skulle kunna komma ut från slidöppningen. Detta är ett återkommande argument för att 

beskriva dumheten i att tro på en traditionell heltäckande mödomshinnas existens. Även idén om en 

töjbar hymen syns i Falks svar.  

 

2003 beskrivs hymen i en faktaruta:  

“Fakta/Mödomshinnan 

Mödomshinnan är ett slemhinneveck i bakre kanten av slidan som mer eller mindre 

täcker slidans mynning. Hinnan kan brista vid första samlaget, men gör det inte alltid. 

Om mödomshinnan brister kan en tillfällig smärta och en lätt blödning 

förekomma.”112. 

Här presenteras hymen som just en hinna, eller ett slemhinneveck, som täcker eller inte täcker 

slidöppningen, och som brister eller inte brister vid samlagsdebut, vilket kan men inte måste leda 

till smärta och blödning. Det är en beskrivning, som när man tittar närmare, är väldigt luddig. Den 

bekräftar den traditionella bilden av hymen som en hinna som försvinner vid omslutande sex, men 

samtidigt öppnar den upp för väldigt många kansken och osäkerheter. Det verkar också som att man 

kan genomföra ett vaginalt samlag utan att mödomshinnan brister. Det är en gestaltning som både 

upprätthåller och skapar osäkerhet kring den traditionella bilden av hymen.  

 

 

 

 

                                                   
110 Backman, Helene, hälsafråga om sex, Expressen 2001-09-30 (2001/5). 
111 Falk, Anna, FRÅGA ANNA,  Expressen 2001-06-24 (2001/7). 
112 Lindqvist, Annika, "Är blodet viktigt skär dig i fingret". Barnmorskans råd till de som, Expressen 2003-07-19 

(2003/5). 
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2004 beskrivs skillnaden i slidan efter samlagsdebut:  

“Mödomshinnan är ju inte någon "hinna" som sitter för slidöppningen, utan mer flikar 

av slemhinnan, veck, som gör att slidöppningen blir mer trång hos en icke tidigare 

penetrerad kvinna.“113  

En annan artikel vänder sig till Nationlencyklopedin för att göra en faktaruta:  

“Mödomshinnan en slemhinnekant som sitter runt slidöppningen och som delvis 

täcker öppningen. Tjockleken och utseendet på kanten ser olika ut hos olika kvinnor. 

Ibland täcker den större delen av slidans öppning och lämnar endast ett litet hål för till 

exempel menstruationsblod. Hos andra kvinnor består mödomshinnan endast av en 

liten slemhinnekant. När flickor bli könsmogna blir kanten mjukare och vidgas. Vid 

det första samlaget kan en spricka uppstå i mödomshinnan som blöder lite. Källa: 

NE”114.  

Det senare citatet stödjer också det föreställningen om att hymen går från oelastisk till mer töjbar 

med åldern. Gynekologen Birgitta Essén citeras i samma artikel och säger att “[f]lickor inte föds 

med stängd slida”. Samma år får jag träff på en lång artikel med frågor och svar kring puberteten 

där barnmorskor och gynekologer gemensamt svarar på frågan vad mödomshinnan är:  

“Egentligen är det löjligt att man säger hinna för det är en liten ring som sitter i 

slidingången när man inte har haft samlag. Det är inte så att man gör hål i den vid 

första samlaget, utan det är redan hål. Det behöver inte alls blöda vid första samlaget, 

vilket många tycks tro. Det finns en massa gamla föreställningar om mödomshinnan 

och det har använts som ett sätt att utöva makt över kvinnors sexualitet. Men det har 

väldigt lite med sanningen att göra!”115.  

Denna beskrivning frånsäger sig hinne-tanken, och skapar istället bilden av en lite snällare ring av 

slemhinna. Dock försvinner även denna typ av hymen efter första omslutande samlaget. Samtidigt 

lägger de till att det existerar många myter om hymen, som är osanna. 

 

Sammantaget levererar 2004 beskrivningar som är mer uppluckrade än en traditionell heltäckande 

hinna, men det är tydligt att det är denna traditionella gestaltning man tar avstamp i och ger en 

alternativ bild av. Samtidigt stödjer deras beskrivningar fortfarande tanken om att det sker en 

förändring av hur hymen ser ut efter en sexdebut. 

 

 

                                                   
113 Janouch, Katerina, Fråga Katerina om... Relationer & sex, Expressen 2004-09-03 (2004/3). 
114 Elhami, Nilofar, Många vågar inte gifta sig utan en ny mödomshinna, Sydsvenskan 2004-03-20 (2004/6). 
115 Andersson, Agneta & Chidekel, Lene & Onsjö, Eila & Sonesson, Lena & Ölund, Margrethe, Vad är det där...? - vi 

tittar närmare på tjejernas pubertet, Göteborgs-Posten 2004-01-03 (2004/10). 
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2005 uppkommer en annan bild:  

“...endast 30 procent av flickorna på sin 18-årsdag har mödomshinnan i behåll 

(uppgifter från ungdomsmottagningar), oavsett om de haft samlag eller ej.”116.  

Samlag syns alltså inte på hymen, enligt denna ram.  

 

En annan faktaruta från 2005 stödjer idén om att samlagsdebut inte nödvändigtvis syns i underlivet:  

“Mödomshinnan är ingen hinna utan en krans av slemhinneveck som sitter omkring en 

centimeter in i slidan. De första gångerna man för in något i slidan, till exempel en 

tampong, vidgas mödomshinnan. En del kvinnor blöder när mödomshinnan tänjs ut. 

Det går inte att se om en kvinna har haft samlag genom att se om mödomshinnan är 

kvar eller inte. Den har ofta tänjts ut tidigare. Källa: Vårdguiden”117.  

 

2007 finns beskrivning på samma typ av hymen: 

“Vad är mödomshinnan? Några slemhinneveck runt slidans kant en bit innanför 

öppningen. Det är alltså inte en hinna som det går hål på. Form och tjocklek varierar 

stort mellan olika kvinnor, som föds med slemhinnevecken och har dem kvar till sin 

död. Slemhinnevecken förändras och blir mer elastiska under puberteten. De påverkas 

inte av tamponganvändning eller motion.”118 

 

2009 introduceras ordet slidkrans och detta ger upphov till många beskrivningar av hymen: 

 “Det finns ingen hinna, inget lock, ingen försegling. Det finns annat där dock: 

hudveck, små flikar, ruggliga kanter, och inne i slidan finns muskler, starka muskler 

som kan spännas sig och krampa rejält om man är nervös, rädd, under tvång, inte redo, 

eller inte tillräckligt kåt helt enkelt, och det är då kan det ibland kan blöda om man 

inte är försiktig.”119  

Samma sorts gestaltning av hymen ser vi här, i en notis:  

“Den kan se ut som ett blomblad, en pusselbit eller halvmåne. Men mödomshinnan är 

ingen hinna. Det är en krans av slemhinneveck, som i de allra flesta fall är elastisk och 

tänjbar som en resår. 

                                                   
116 Hagberg, Maria, Sverige måste sätta stopp för tvångsäktenskapen, Göteborgs-Posten 2005-12-17 (2005/2). 
117 Norberg, Anna, Mödomshinnan är en bluff. Forskare: "Man vill se något som inte finns", Expressen 2005-06-19 

(2005/6). 
118 Ingen rubrik tillgänglig, Sydsvenskan 2007-04-02 (2007/8). 
119 Jutbring, Kitty, Kitty Jutbring, Aftonbladet 2009-05-08 (2009/7). 
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- Vi introducerar ordet slidkrans som mycket bättre beskriver vad det är frågan om, 

säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.”120 

Beskrivningarna är många och följer liknande mönster. Starka bilder som ges är att det inte är en 

hinna, och vanliga beskrivningar är att slidkransen är en töjbar krans, som ett resårband, ett 

dragspel eller bara ett litet slemhinneveck. Den kan vara lite hård och oelastisk hos vissa och därför 

blöder det ibland vid samlagsdebut. Poängteras gör också att det är omöjligt att se om någon 

sexdebuterat.  

 

Denna sorts beskrivning är den som fortsätter resten av undersökningsperioden, som t.ex. här från 

2013: 

“Slidkransen sitter en till ett par centimeter innanför slidmynningen. Den ser olika ut 

på varje individ och det är därför inte möjligt att på detta sätt avgöra om personen som 

undersöks har haft sex eller inte.”121  

År 2015 finns liksom 2009 många av dessa utförliga beskrivningar av hymen, då man återigen 

uppmärksammar att “myten om hinnan” lever kvar. Den kognitiva gestaltningsramen som kommer 

med slidkransbegreppet, särskilt då det introduceras 2009, är att det är något positivt. Det finns en 

anda av att det nu är slut på missinformation och felaktig fakta, och att vi, folket, nu blir upplysta 

och i och med detta bättre beskrivande begrepp så kommer problemen man anser finnas med 

mödomshinneberättelsen att försvinna. 2015 ser jag snarare ett missnöje över att begreppet inte har 

haft den effekt på tankebilden av hymen som man först trodde.  

 

7.2.5 Oskuldsbegreppet 

Det går inte att undvika att tala om oskuldsbegreppet när man undersöker diskurser om hymen. 

Oskuld och sex är återkommande i mitt material och i diskussioner och beskrivningar som 

innefattar hymen. I sig själv är gestaltningsramen att vara eller inte vara “oskuld” väldigt stark och 

så djupt kulturellt förankrad att den i princip inte behöver förklaras i mitt material. Att det läggs så 

stor vikt vid att ha sexdebuterat eller inte, och att anse den första gången man har sex med en annan 

person som ett viktigt ögonblick, är en väldigt tydlig kulturell ram i vår tid. Den består över tid, och 

är delad av de flesta. Antagandet att sexdebuten är ett avgörande händelse i livet, med ett före och 

efter, är en underliggande värdegrund. Detta är så etablerat att vi vanligtvis inte ens ifrågasätter 

fenomenet “att vara oskuld”, förutom kanske språkligt där begreppet synas utifrån att sex 

skuldbeläggs, och att inte ha det, att vara oskuld, är att vara utan skuld. Det läggs vikt vid att ha 

sexdebuterat eller inte, men skiljer sig i ifall man anser att man ska “bli av med oskulden” så snabbt 

                                                   
120 Slidkrans spräcker mödomsmyt, Göteborgs-Posten 2009-05-06, (2009/8). 
121 Olsson, Evelina, Så här genomförs oskuldstestet och oskuldsoperationen, Metro - Stockholm 2013-09-23 + "I värsta 

fall blir de mördade", Metro - Göteborg 2013-09-23 (2013/3 - samma uppslag så de bedöms som en helhet). 
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som möjligt eller om man bör “spara sig”, det gemensamma är att sexdebuten, när den väl sker, är 

av betydelse, oavsett kön och kulturell bakgrund. Att kvinnlig sexualitet oftast skambeläggs mer än 

manlig är dock mycket vanligt, och denna olikhet framkommer ofta i mitt material.  

 

Diskussioner om vad som anses ”att vara oskuld” finns också i mitt material. Tidigare refererade 

Hanna Cinthios forskning tittar på dessa frågor, och hennes studie visar att en majoritet av eleverna 

hon mötte ansåg att oskuld var ett annat begrepp för mödomshinnan. Under samtalen i sex och 

samlevnad, som Cinthio var med och bedrev på skolan där studien ägde rum, blev det tydligt att 

mödomshinnan sågs som en skyddande hinna som fullständigt täcker slidöppningen och som går 

sönder under det första samlaget, vilket ger en blödning som bevisar att kvinnan inte har haft sex 

innan. Utöver intakt heltäckande mödomshinna och blödning under första samlaget angavs andra 

sätt att veta ifall kvinnan var oskuld eller inte, t.ex. om hon verkar för intresserad under samlaget så 

kan hon ha tidigare erfarenhet, och i allmänhet är oskuldsfrågan något som pojkar "helt enkelt vet", 

enligt de tillfrågade flickorna. Kunskapen om att majoriteten av kvinnor inte blöder vid första 

samlaget gjorde flickorna än mer oroliga att de skulle anklagas för att inte vara oskulder, även om 

de inte hade sexdebuterat.122 

 

Enligt vissa gestaltningsramar i mitt material så sitter oskulden i just mödomshinnan. Om den gått 

sönder, irrelevant hur, så är man inte längre oskuld. Andra anser att det är sexdebuten som avgör 

oskuldstatusen. Här kan det dock variera vilken typ av sex som anses förändra om man är, eller inte 

är, oskuld. Att ha typer av sex som inte involverar penetration av slidan (alltså inte skadar 

mödomshinnan) gör enligt vissa att man fortfarande är oskuld. Är man sexuellt oskuldsfull om man 

har oralsex? Analsex? Förloras oskulden om man onanerar? 

 

Exempel där detta definieras finns i mitt material. I en artikel från 1993, om ett fall av misstänkt 

sexuellt övergrepp, står det “[a]tt flickan var traditionellt "oskuld" motsäger alltså inte alls hennes 

berättelse om ett inträngande.”123. Här utgår man alltså från att (ofrivilligt) sex ägt rum, men 

eftersom mödomshinnan är oskadd, så är flickan i fråga “traditionell oskuld”, underliggande så 

finns det en intakt mödomshinna.  

 

Det uppkommer ibland i mitt material berättelser om att kvinnor har anala samlag istället för 

vaginala för att bevara vad som anses vara oskulden. Exempelvis uttrycks denna syn på oskuld i en 

artikel från 2003, där det i ett reportage anges att marockanska flickors “[medelålder] för den första 

                                                   
122 Cinthio, s. 178. 
123 Dahlström-Lannes, Monica, “Ta barnen på allvar!” Det senaste året har inte en enda polis, Dagens nyheter 1993-10-

04 (1993/10). 
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sexuella erfarenheten är drygt 19 år medan medelåldern för förlorad mödomshinna är drygt 21 år. 

Vissa är mycket erfarna men ännu oskulder.”124 Här likställs alltså att vara oskuld med att ha en 

openetrerad mödomshinna, inte att ha sexuella erfarenheter i stort.  

 

I en annan artikel med frågor och svar kring sex och samlevnad har en insändares fråga fått rubriken 

”Massagestaven tog din mödom”. Frågan i artikeln lyder: 

 “Jag är oskuld, men jag onanerar med massagestav. Har min mödomshinna gått 

sönder då? Eller gör den det endast vid ett riktigt samlag? Snälla svara 

SVAR: Det är mycket troligt att din mödomshinna har gått sönder om du onanerat 

med en massagestav. Ett samlag måste alltså inte alltid vara orsaken till att 

mödomshinnan går sönder.”125.  

Med tanke på oklarheten kring vad som menas när man använder ordet mödom, så kan rubriken 

tolkas som att massagestaven tog insändarens “oskuld”, eller mer troligt, så syftades det här på 

själva mödomshinnan som enligt svaret torde ha försvunnit på grund av onanerandet. 

Insändarskribenten själv anser sig ju vara oskuld, och svaret säger inte emot det. Att ha förlorat 

mödomen/mödomshinnan behöver inte vara att inte längre vara oskuld, och att ha sex med sig själv 

är inte enligt denna gestaltningsram att förlora oskulden. Detta till skillnad från exemplet ovan där 

oskulden sitter i att mödomshinnan är orörd, inte i att ha sexuella erfarenheter (tillsammans med en 

annan person). 

 

2001 beskrivs i ett insändarsvar oskulden som kopplad till samlagsdebut: 

“Eftersom du inte haft samlag är du oskuld. Mödomshinnan är ett litet slemhinneveck 

som sitter ett par centimeter upp i slidan. När man har samlag första gången går detta 

veck sönder. På så sätt kan man säga att det finns en olikhet i slidan mellan att vara 

oskuld och inte. Nu kan det vara så att mödomshinnan kan gå sönder av andra orsaker 

än samlag. Därför kan man inte säga att mödomshinnan är ett mått på om man är 

oskuld eller inte.”126.  

Mödomshinnan är enligt detta svar inte ett tillförlitligt mått på att mäta oskulden, även om hymen är 

starkt kopplad till samlagsdebut. Man kan enligt denna gestaltningsram avgöra att någon inte har 

samlagsdebuterat om denne person har en intakt mödomshinna. Vad man inte säkert kan avgöra är i 

fall personer med trasig mödomshinna är oskulder eller inte. En liknande bild ges i ett reportage 

från 1999: 

                                                   
124 Carling, Maria, "Vi måste få njuta av sex utan skam", Svenska Dagbladet 2003-08-26 (2003/4). 
125 Backman, Helene, hälsafråga om sex, Expressen 2001-09-30 (2001/5). 
126 Backman, Helene, hälsafråga om sex. Helene Backman kurator i sex- och samlevnadsfrågor, Expressen 2001-11-04 

(2001/4). 
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“- Det märks inte på killar, invänder hon med blomrankorna. 

Katarina Berntsson talar om att det är olika när flickor mister sin oskuld. 

Mödomshinnan kan ha försvunnit trots att man är oskuld och även om den är kvar 

behöver det inte blöda. 

- Killar vet ändå om man är oskuld eller inte, hävdar flickorna tvärsäkert. De har en 

särskild slags känsla för det.”127  

 

En öppnare syn på oskuldskonceptet kan i mitt material ses i en tidningsartikel från 2015 där Hanna 

Cinthio på grund av sin studie i ämnet har blivit intervjuad om problematiken kring flickor som 

drabbas av myten om mödomshinnan, och olika syner på vad att vara oskuld innebär. En av 

flickorna i Cinthios studie som blivit sexuellt utnyttjad ser sig själv som oskuld, berättar Cinthio: 

“Hon har drabbats hårt av normen. Till mig säger hon att hon fortfarande är oskuld i 

sitt hjärta. Det är ju sant, för var sitter egentligen oskulden?”128 

 

Vad händer med oskuldsbegreppet när man kopplar den sexuella oskulden till en kroppsdel som 

sedan kanske inte anses existerar mer? Blir man oskuld igen om man opererar sig till en ny 

mödomshinna? Fenomenet hymenrekonstruktion går jag igenom närmare i kapitel 7.2.9 nedan. 

 

7.2.6 Hymenkontroll och blödning 

Många artiklar talar om hymen i samband med att bevisa om en kvinna är “oskuld” eller inte. 

Sexdebut kan enligt denna gestaltningsram kontrolleras och bevisas genom att se och undersöka 

hymen. Detta är särskilt starkt i början av undersökningsperioden, då ett ifrågasättande av hymens 

funktioner som sexdebutsindikator ännu inte är lika vanligt.  

 

Exempel på detta återkommer i mitt material. I ett fall beskrivs hur undersökningar av kvinnor 

skedde under 1860-talet. “En annan kvinna fick mödomshinnan spräckt vid tvångsundersökningen. 

Tjänstgörande polisbefäl tvingades konstatera att flickan var oskuld..”129 Att man kan se att 

omslutande samlag har ägt rum anses som en självklarhet i flera fall. 

 

En flicka som funderar på att göra en mödomshinnerekonstruktion år 2004, får som svar i 

Expressens frågespalt av sex- och relationsexperten Katerina Janouch att hon nog kan låtsas att hon 

inte redan har sexdebuterat utan hymenrekonstruktion. Janouch “tror inte att det är särskilt svårt för 

                                                   
127 Bodin, Anna & Böe, Sigrid, Skolbarn eller barnbrud/del 4: "Varför ska bara vi vara oskulder?", Dagens Nyheter 1999-

05-22 (1999/8). 
128 Welin, Hanna, Fejkad blödning räddar flickornas familjeband, Sydsvenskan 2015-03-18 (2015/8). 
129 Rydén, Daniel, Hon gav prostituerade en röst, Sydsvenskan 2002-03-07 (2002/7). 
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en kvinna att fejka sin oskuld, om mannen inte kräver ett totalt bevis på detta. Vissa familjer tar den 

blivande bruden till gynekolog för att förvissa sig om oskulden (kanske har man insett att det inte 

blir någon fontänblödning oavsett hur intakt mödomshinnan är).”130. Även här är det tydligt att man 

presenterar en ram av att man fysiskt kan se och kontrollera om någon har haft omslutande samlag.  

 

Jag uppfattar det som att man ofta utgår från att man fysiskt kan avgöra oskuldsstatusen hos en 

kvinna, men att man moraliskt sett inte bör göra detta, då det anses vara kvinnans ensak. 2002 finns 

en notis131 om att kvinnor i Kina nu ska slippa den tidigare obligatoriska undersökningen av 

mödomshinnan inför bröllop. Resultatet av undersökningarna har tidigare rapporterats till den 

blivande mannen och hans föräldrar, och har i vissa fall lett till inställda bröllop, enligt notisen.  

 

En annan notis132 från 1997 om ett nytt ryskt kvinnoseparatistiskt politiskt parti, Allryska 

Jungfrupartiet, beskriver hur medlemmarna måste “ha mödomen kvar”. Bevis i form av 

undersökning av slidöppningen behövs dock inte då partiordförande “kan läsa oskulden i deras 

ögon”. Även denna notis utgår dock från att man kan veta ifall en kvinna har haft sex genom att titta 

på hennes underliv, men att just denna partiordförande tror sig ha en talang för att se om någon har 

haft sex även utan att några underkläder behöver tas av. Dessa exempel visar också ofta på 

positioneringen att det är andra som ägnar sig åt detta lite omoraliska att lägga sig i ifall en kvinna 

har haft omslutande samlag. Hymenkontroll sker till synes ofta i andra länder, eller hos 

minoritetsgrupper i Sverige.  

 

Många gånger beskrivs det hur undersökningar gjorts som visar att mödomshinnor är intakta. Det är 

intressant att den dominerande berättelsen i början av studiens tidsperiod är att det existerar intakta 

eller söndertrasade mödomshinnor, när det i slutet av undersökningsperioden istället är mycket 

vanligt att poängtera att det inte går att se om en kvinna har haft omslutande sex eller inte. 

Oskuldskonceptet finns kvar, men att kontrollera ifall sexdebut ägt rum genom att titta på kvinnans 

könsorgan går inte, är den nya dominerande åsikten. Samtidigt är kanske detta kontrasterande 

tankesätt i mycket en reaktion på att det finns många som lever under pressen av att bevara sin 

oskuld, det som Cinthio i sin undersökning kallar att leva med parallella sanningar, och att detta 

förhållande uppmärksammas. Se mer under hederskultur och kyskhetsideal i kapitel 7.2.8 nedan.  

 

 

 

                                                   
130 Janouch, Katerina, Fråga Katerina om... Relationer & sex, Expressen 2004-09-03 (2004/3). 
131 Gunnarsson, Bo, Kinesiskors oskuld blir en privatsak, Aftonbladet 2002-08-01 (2002/4). 
132 Bevarad mödom ett partikrav, Göteborgs-Posten 1997-09-11 (1997/7). 
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7.2.7 Rättsfall – hymen som bevis  

Kan man använda avsaknaden av hymen som bevis för t.ex. våldtäkt? Om man utanför 

rättsapparaten av olika skäl lägger vikt vid sexuell erfarenhet och “oskuld” och att kontrollera detta, 

så tas konceptet att kontrollera om omslutande samlag har skett till en annan nivå då hymen blir 

bevismaterial och påverkar utgången i domar. Inom rättsväsendet har hymens utseende och existens 

haft stor bevistyngd särskilt de första åren för min undersökning.  

 

I början av 1990-talet berör många av de artiklar som kommit med i mitt undersökningsmaterial 

rättsfall där mödomshinnor beskrivs som skadade på grund av sexuella övergrepp. Särskilt 1994 har 

nästan alla artikelträffar att göra med rättsfall och hymen som bevis i brott. Rättsläkare gör 

gynekologiska undersökningar och skriver rättsintyg där skador eller bristningar på mödomshinnor 

väger tungt i bevisföringen.  

 

I en artikel från 1994133 har en rättsläkare gett ett utlåtande om hur länge sedan det var en flicka 

hade (antagligen ofrivilligt) sex då intyget konstaterar “att mödomshinnan sedan minst sex månader 

var forcerad och att viss ärrbildning syntes runt denna.” Det går alltså till och med, enligt 

rättsintygets berättelseram, att tidsbestämma när samlag har ägt rum. Ett annat fall samma år 

beskriver hur ett rättsintyg “visade att flickan hade skador i underlivet, ett läkt ärr i ändtarmen, ett 

ärr på de inre blygdläpparna och att mödomshinnan utsatts för vårdslös och smärtsam inträngning 

utifrån. Skadorna kan inte vara själv-förvållade.”134 Ytterligare en artikel ger denna beskrivning: 

“...det är också mycket osannolikt att en flicka i den ålder, av naturliga skäl, nästan 

helt saknar mödomshinna och har en förhållandevis vid slidöppning.”135  

 

Dessa skador används som bevis för att ett övergrepp har ägt rum. Denna tendens försvinner sedan 

helt, i och med att mödomshinnans existens börjar bli ifrågasatt. Så från att ha varit ett tillförlitligt 

bevis på sexuella övergrepp på barn, flickor och kvinnor, så nämns inte längre hymen som en källa 

till kunskap om vad som skett. Det blir väldigt tydligt att synen på hymens funktion och utseende 

förändrats.  

 

                                                   
133 Eriksson, Tomas, "Inga beviskrav i sexmål". Domskäl hemligstämplas för att dölja, Dagens Nyheter 1994-09-28 

(1994/6). 
134 Kellberg, Christina, Halverat straff för incestdömd far. Rätten tror inte på berättelser om, Dagens Nyheter 1994-05-04 

(1994/4). 
135 Bladh, Ann Kristin, VIDEOFÖRHÖR STRIDER MOT EUROPAKONVENTIONEN - HOVRÄTTEN FRIAR 

SEXBROTTSDÖMD, Tidningarnas Telegrambyrå 1994-04-15 (1994/3). 
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Samtidigt som den starka tendensen att mina sökord ofta leder till artiklar som handlar om rättsfall 

och sexuella övergrepp, så pågår en debatt i tidningarna kring ifall barn och ungdomar utan skador i 

underlivet och med hymen i behåll också kan ha utsatts för sexuella övergrepp.  

“En flicka kan penetreras in till mödomshinnan och ett analt samlag kan genomföras 

med en pojke utan att det lämnar några spår, sade Ormstad.”136  

Kari Ormstad är en rättsläkare som återkommer och uttalar sig i flera artiklar, och som i mitt 

material tydligt står för att hymen existerar, men att det inte behöver synas att någon begått sexuella 

övergrepp, även om det är av penetrerande slag. Hon försöker bredda ramen för hymen som bevis, 

och ändra antaganden kring hymen, men åt ett håll där både skadade och oskadade mödomshinnor 

kan finnas hos dem som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp. Ormstad är också en rättsläkare 

som ofta pratar om “söndertrasade mödomshinnor” och som ger utlåtanden med detaljrikedom 

kring vad som har skett och när.     

 

År 1998 är en av mina artiklar137 ett debattinlägg om ett påstått stort pedofildrama i Bjugn i Norge 

år 1992 och rättsosäkerheten som omgärdade det, i samband med underlivsundersökningar som 

användes som bevis för att sexuella övergrepp hade ägt rum:   

“Man visste nämligen mycket litet om vad som var normalt på detta fält. Ingen hade 

då i större skala undersökt hur hymen hos icke våldförda småbarn såg ut och vilka 

avvikelser från en tänkt standardmodell som där kunde finnas. Under de få år som gått 

sedan processen har man lärt sig en del om den saken och det är nu klarlagt att det 

som kan kallas normaliteten tillåter betydligt större variationer än man dittills trott.”  

I detta fall handlar det om barn i dagisåldern, och synen på vad som är (juridiskt) normalt för hymen 

har breddats enligt denna artikel. Artikelförfattaren Kurt Ahnlund är också en återkommande person 

i debatterna om sexualbrott och bevisföringen mot misstänkta, som i motsats till Ormstad 

argumenterar för att hymen och avsaknad av den inte är tillförlitligt bevismaterial alls då 

kunskaperna om vad som är naturligt inte är rättssäkra, och han anser att det pågår en häxjakt på 

misstänkta förövare.  

 

2006, då mödomshinnans funktioner på allvar har utsatts för ifrågasättande, så intervjuas en 

rättsläkare i en artikel138. Enligt henne så är det svårt att se sexuella övergrepp på “mödomshinnan” 

(som artikeln beskriver som slemhinneveck) även när det gäller barn. Hon påstår också att skador 

som uppkommer på hymen ofta läker snabbt. Samma bild ges i en artikel från 2007: 

                                                   
136 FLERTALET SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN GER EJ FYSISKA SKADOR, Tidningarnas Telegrambyrå 1995-

05-17 (1995/4). 
137 Ahnlund, Knut, Katastrofen i Bjugn största rättsskandalen i Norge, Svenska Dagbladet 1998-02-02 (1998/9). 
138 Ringborg, Maria, Mödomshinnan en seg myt, Dagens Nyheter 2006-08-08 (2006/5). 
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“Kan en läkare se om man har haft samlag? Nej. Inte ens i rättsmedicinska studier 

som syftar till att spåra övergrepp på barn har man kunnat säga säkert om en flicka har 

haft samlag eller inte.”139 

 

År 2015 förstärks bilden av att hymen inte kan användas som bevis för sexuella övergrepp. Förutom 

att inga av mina artiklar de senare åren i undersökningen längre pratar om hur hymen använts som 

bevis i rättsfall, så får jag träff på en krönika140 skriven av en sjuksköterska som ondgör sig över att 

mödomshinnan fortfarande kan tros fungera som bevis. Nyligen hade hon av en polis fått frågan om 

det efter utförd undersökning gick att säga om mödomshinnan fanns kvar hos en kvinna som 

uppenbarligen var offer i en utredning om sexuella övergrepp. Tanken om mödomshinnan som 

bevis för sexuella övergrepp lever kvar, men hymen verkar inte längre agera som en fungerande och 

trovärdig indikator på att omslutande sex har ägt rum, i juridisk mening. 

 

Sammanfattningsvis går undersökningar av hymen från att vara ett självklart bevis i rättsfall för att 

avgöra om övergrepp har ägt rum, till att inte alls nämnas som bevismaterial och i vissa exempel 

uttryckligen förkastas tanken på att man i slidan skulle kunna se om övergrepp skett. Berättelsen om 

hymen gör en totalomvändning när det gäller att kunna se om sex överhuvudtaget har ägt rum. Men, 

denna “nya” verklighet gäller inte alla. 

 

7.2.8 Hederskultur och kyskhetsideal 

Om en majoritet av artiklarna i mitt material under början av 1990-talet kunde kopplas till rättsfall, 

ofta fall av incest och våldtäkter, där hymen fått en roll som bevismaterial, så blir den trenden ersatt 

av en berättelseram som innefattar hederskultur.  

 

Hedersbegreppet sätter heder i motsats till skam, och det är en tankeram där männen och familjens 

heder är direkt kopplat till familjens kvinnors uppförande och framför allt deras kyskhet. Kvinnor 

har ansvar att värna om sin kyskhet och försvara familjens heder, men anses samtidigt inte kapabla 

till att klara av detta själva, så deras sexliv blir hela familjens angelägenhet och övervakas av alla, 

framför allt männen. Om kvinnan bryter mot kulturens kyskhetsnormer och detta blir allmänt känt, 

är det männens ansvar att återupprätta familjens heder genom att straffa kvinnan. I de mest extrema 

fallen återtas familjens heder genom att mörda kvinnan.141  

 

                                                   
139 Ingen rubrik tillgänglig, Sydsvenskan 2007-04-02 (2007/8). 
140 Carrfors, Torun, Myten om mödomshinnan lever än, ETC Stockholm 2015-10-16 (2015/4). 
141 Amnesty International Sveriges informationsrapport Hedersmord, s 5-6, återfinns på https://www.amnesty.se/vad-gor-

vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/hedersmord/, senast ändrad 12 juli 2016, informationen hämtad 2017-02-15.  

https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/hedersmord/
https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/hedersmord/
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“Att på bröllopsnatten upptäcka att hustrun redan förlorat sin oskuld är som att köpa 

en chokladkaka som någon annan knaprat på. Mannen mister aptiten”142   

 

Detta citat tas i en artikel fram som ett avskräckande exempel på tankebanor som uttrycks inom 

hederskulturer. Hederskulturer definieras inom mitt material som icke-svenska kulturer som sätter 

stor vikt vid att kvinnor inte bör ha sex före äktenskap, och där en flickas oskuld är hela familjens 

angelägenhet och rykte. Hedern sitter i att uppfostra duktiga flickor som håller på sig, och 

hederskulturer kritiseras för att vara patriarkala och ojämlika då män inte har samma krav på sig. 

Artiklarna tar i regel de unga flickornas parti, och försöker förklara och visa hur deras verklighet ser 

ut. 

 

I mitt undersökningsmaterial beskrivs hederskultur ofta hämmande för flickor på flera plan i deras 

liv och rykten och anseende spelar stor roll. Hederskulturernas normsystem krockar med ”det 

svenska” där det är upp till varje individ att själv bestämma när och med vilka man har sex, och det 

snarare finns en norm av att ha sexuella erfarenheter med fler än med färre. Detta framträder bl. a. i 

hur man utan att skambelägga skriver om sex i tidningarnas frågespalter samt även i viss mån i 

intervjuer med kändisar och andra förebilder som får frågor om när de sexdebuterade eller andra 

sexuella erfarenheter. Man utgår helt enkelt oftast från att man har sexuella erfarenheter med flera 

personer under sitt liv. I motsats till inom hederskulturer så är det är individen, inte familjen, som 

ensam står ansvarig för vilket sorts sexliv man vill ha och individen själv som står till svars för vad 

andra anser om det. Det finns ett tydligt “rätt” eller “fel” sätt att se på sex i mitt material, där 

individens frihet värdesätts högt, och där könsliv som kontrolleras av utomstående anses som dåligt. 

Hederskulturer är definitivt klassat som något dåligt i mitt material. Att välja att ha sex endast inom 

äktenskap behöver också motiveras, då det inte är det “normala” att vänta med sin sexdebut.  

 

Från 2000 syns en markant ökning av att man pratar om hederskultur i samband med hymen. 

Sommaren 1999 mördades farstatjejen Pela Atroshi i Irak av sin familj, ett mord med hedersmotiv 

som tillsammans med mordet på Fadime Şahindal i Uppsala 2002 blivit några av de mest 

uppmärksammade hedersmorden i Sverige.143 Fadime blir redan innan hon mördas av sin far en 

framstående talesperson för hedersproblematik och hon håller bl. a. ett tal i Sveriges riksdag 

november 2001.144 Dessa två fall av hedersmord ger ringar på vattnet, och sätter hederskultur på 

agendan i mitt undersökningsmaterial. År 2000 tas mordet på Pela upp i svensk rätt, vilket ger fallet 

och hedersproblematik än mer uppmärksamhet. 2008 behandlar nästan alla artiklar hederskultur. 

                                                   
142 Wall, Åsa, Förlorad mödom ger läkare syjobb, Svenska Dagbladet 1997-11-25 (1997/9). 
143 http://gapf.se/gapf/ hämtad 2017-02-14. 
144 http://gapf.se/glom-aldrig-fadime-sahindal/ hämtad 2017-02-14. 

http://gapf.se/gapf/
http://gapf.se/glom-aldrig-fadime-sahindal/
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Efter 2010 är det inte ett lika frekvent förekommande tema, dock är det aldrig ett tema som helt 

försvinner. 

 

I början av undersökningsperioden utgår de artiklar som nämner hederskultur också från att hymen 

existerar, ofta med antaganden eller uttryckliga ramar som säger att hymen fungerar som en 

sexdebutsindikator. Exempelvis 1992 beskrivs ett rättsfall i två olika artiklar145, där en pappa ska ha 

förgripit sig sexuellt på sin dotter, men där nyheten är att straffet minskats då hans motiv i första 

hand inte ska ha varit sexuella, utan han ville kontrollera om dotterns mödomshinna var intakt, och 

detta för att det är viktigt inom hans kultur. Hederskultur är alltså bidragande till att övergreppet 

skett, men artiklarna utgår också från att man kan kontrollera en kvinnans hymen, och det går att se 

om man har sexdebuterat eller inte. 

 

I ett reportage från 1998 om en flicka som rymt från sin förtryckande familj berättar hon om sin 

situation: 

 ”- (...)Det värsta som kan hända en kvinna är att hon har sex innan hon gifter sig, då 

är hon inget värd. Och efter att jag skilt mig spred mannens släkt ut att jag inte varit 

oskuld, trots att jag visat upp lakanet efter bröllopsnatten.  

Nadja och hennes systrars oskuld har skyddats ända sedan de var barn. Cykling och 

ridning förbjöds för att inte mödomshinnan skulle förstöras..”146 

Även här är det tydligt att existensen av hymen anses som självklar. Det som är det negativa är hur 

intervjupersonen och hennes systrar råkar illa ut för att det läggs så stor vikt vid att ha en intakt 

mödomshinna, och en familj som vaktar på deras oskulder.  

 

Under 2008 ökar antalet artiklar som handlar om heder och har gestaltningsramen att det inte finns 

någon mödomshinna, vilket resulterat i utgångspunkter där man istället trycker på att 

hederskulturernas fokus på hymen är misslyckad, då det inte existerar traditionella mödomshinnor. 

 

Om man jämför hederskultursproblematik med trenden där man använder hymen som bevismaterial 

i rättsfall så bearbetar det svenska rättsväsendet i början av min undersökningsperiod egentligen 

samma frågor som hederskultur senare gör. Båda letar efter bevis för att samlag har ägt rum genom 

att titta på hymen.  Jag ser i mitt material exempel på hur man anser att olika grupper drabbas av 

berättelsen om mödomshinnans existens. Inom hederskultur är det flickorna som är pressade och 

råkar illa ut om det saknas en mödomshinna, eller som behöver dölja att den saknas genom att 

                                                   
145 SÄNKT STRAFF FÖR SEX MED DOTTER EFTER INTYG FRÅN VITTNESPSYKOLOG, Tidningarnas Telegrambyrå 

1992-04-01 (92/2) samt Lisinski, Tomas, Psykologens roll ska prövas av HD, Dagens Nyheter 1992-06-17 (1992/4). 
146 Gustavsson, Cecilia, - Jag har rymt från min familj, Aftonbladet 1998-08-05 (1998/5). 
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utföra operationer eller på andra sätt leva upp till myten om att hymen bör finnas genom att 

exempelvis fejka blödningar. Männen inom hederskulturer är förövare och förtryckare. I artiklar 

som befinner sig inom rättssystemet är vinkeln istället den att det är mannen/förövaren som drabbas 

av myten om mödomshinnan, och enligt relativt många artiklar147 i mitt material pågår det en 

häxjakt på män som kanske är oskyldiga och felaktigt anklagas för övergrepp där mödomshinnor 

saknas. Det råder oklarheter kring vad som kan anses som normalt i en slidöppning, och misstänkta 

män drabbas av denna osäkerhet. Dessa misstänkta män framstår ofta som offer i mitt material, där 

unga tjejer påstår att de utsatts för övergrepp, eller hetsas till att anklaga män i sin omgivning, enligt 

artiklarnas gestaltningsramar. I flera fall är också kvinnorna de onda, som anklagar oskyldiga män 

och hittar på att övergrepp skett. Inom rapportering om hymen och hederskultur beskrivs män i 

enstaka fall som offer för normer, men den vanliga vinkeln är att det är kvinnor som är de som 

främst drabbas av att det råder osäkerhet kring hur hymen ser ut och fungerar. 

 

Under undersökningstiden syns också en förändring i vad som är felet hos hederskulturerna från att 

i början av undersökningsperioden fokusera på att det är dumt att pressa kvinnor och alls lägga sig i 

deras sexliv, till att sedan skifta fokus till att felet är att man sprider vidare och/eller agerar efter en 

myt om att man kan se i fall en kvinna har sexdebuterat. 

 

7.2.9 Hymenrekonstruktion 

“Har de haft en pojkvän i smyg i Sverige väljer de därför att sy igen mödomshinnan innan de gifter 

sig med en landsman.”148 

 

Nära kopplat till diskursen om hedersvåld och hymen som bevis på att flickor inte har haft sex före 

äktenskapet är fenomenet och diskurserna om hymenrekonstruktion, operationer i slidöppningen för 

att “återskapa mödomshinnan”. Ofta är det flickor från hederskulturer som i hemlighet utför dessa 

operationer för att de säkert ska blöda på bröllopsnatten och antingen dölja att de egentligen redan 

har sexdebuterat, eller bara försäkra sig om att ingen tror att de har haft sex. Från år 2000 syns det 

en ökning, liksom med hederskultur, av frekvensen av artiklar som handlar om eller nämner 

hymenrekonstruktion. Även 2008 är det många debattinlägg om mödomshinneoperationer. 

 

Hanna Cinthio går i sin vetenskapliga artikel igenom olika frågor som offentligt diskuteras rörande 

hymen i Sverige, och en av de stora debattfrågorna är enligt henne just hur läkare ska förhålla sig 

till att genomföra dessa operationer där man på grund av kyskhetsnormer utför rekonstruktioner av 

                                                   
147 Exempelvis: Hedlund, Ingvar, Dokument. Oskyldigt dömd för incest. Efter flera år kom läkar- beskedet -, Expressen 

1999-05-17 (1999/7). 
148 Hellman, Marlene, DAGENS TV-VAL: tisdag 27 OKTOBER, Aftonbladet 1998-10-22 (1998/3). 
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hymen, särskilt hur dessa operationer fungerar med sjukvårdens uppdrag att handla på 

vetenskapliga och kunskapsbaserade grunder.149 Denna debatt syns i mina artiklar, där vissa menar 

att de räddar flickorna där och då när de utför operationerna, och andra menar att det i det långa 

loppet uppehåller myten kring att det ska blödas vid samlagsdebut, och att det ska finnas en hinna i 

slidöppningen som kan spricka.  

 

En angränsande diskussion, som Cinthio också beskriver i sin rapport, handlar om de oskuldsintyg 

som skrivs, ofta via den offentliga sjukvården.150 Intygen har samma funktion som operationerna, 

att visa på att en flicka inte har haft sex. Läkarens roll som expert som kan avgöra detta ger tyngd åt 

intyget. Samtidigt visar enligt mig behovet av expertutlåtande från läkare och intyg på flickors 

oskuld att mödomshinnan i sig inte är tillräckligt tillförlitlig som indikator på om omslutande sex 

har ägt rum. Om alla var överens om att det skulle finnas en hinna som spricker och ger en blödning 

i slidan vid sexdebuten, så skulle ju inte en läkares undersökning vara nödvändig. En osäkerhet 

kring mödomshinnans traditionella funktioner kan alltså utläsas i att dessa intyg existerar och 

efterfrågas. Kanhända en reaktion på att hymens funktion som sexdebutindikator ifrågasätts? 

  

Samma moraliska och etiska aspekter som finns runt diskussionen om att utföra 

hymenrekonstruktioner finns för att utfärda dessa intyg. I början av undersökningsperioden nämns 

intyg på oskuld eller icke oskuld mestadels i samband med brott och rättsundersökningar, och då 

som utlåtande från rättsläkare, men efter att hederskultur blir ett mer framträdande tema så används 

dessa intyg för att visa på döttrars kyska leverne och beställs för “privat bruk”. År 2006 har 

uppenbarligen diskussioner om hederproblematik tagit sig in i politiken på allvar. Dåvarande 

riksdagsledamoten Nyamko Sabuni skriver en debattartikel om specifika förslag på åtgärder för att 

motverka hedersrelaterat våld och begränsandet av invandrarflickors rättigheter. Gällande hymen 

skriver hon: 

”Mödomskontroller ska aldrig tillåtas. 

Mödomskontroll är en företeelse som sker i det fördolda. Socialstyrelsen uppskattar 

dock att det är ett "samhällsproblem som drabbar ett okänt, men inte försumbart, antal 

flickor". Det förekommer, enligt socialstyrelsens etikråd, att socialsekreterare hjälper 

flickor att få intyg på att de är oskulder. Ibland också när flickorna inte är det. Dessa 

oskuldsintyg, sanna eller inte, innebär att vi bevarar ett oacceptabelt kulturellt 

fenomen. Inga intyg ska utfärdas för att tillförsäkra föräldrarna flickans oskuld.” 151 

                                                   
149 Cinthio, s. 174. 
150 Ibid. 
151 Sabuni, Nyamko, Nyamko Sabuni lanserar ett frihetsförslag: Kontrollera underlivet på alla, Expressen 2006-07-17 

(2006/7). 
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Hos Sabuni låter det som att man kan avgöra ifall en flicka har haft samlag genom att titta på 

hymen, men i och med att den dominerande berättelsen allt mer övergår till att man inte säkert kan 

avgöra om en kvinna har sexdebuterat, så beskrivs dessa intyg som falska och omoraliska och som 

upprätthållare av en skadande myt. Samma syn på att fenomenet är dumt och skadligt eller 

framförallt onödigt är den dominerande när man beskriver hymenrekonstruktioner. Men, oftast 

onödigt för att man inte tycker att det ska spela roll om en har sexdebuterat eller inte, snarare än att 

det beskrivs som ett onödigt ingrepp för att det inte går att återskapa något som aldrig funnits. 

 

En intressant tanke kommer med en artikel om kvinnlig könsstympning som jag får träff på då 

könsstympning i texten jämförs med att “utrusta kvinnan med en konstgjord mödomshinna”.152 Det 

blir tydligt för mig att det i den dominanta verklighetsbild som råder där kvinnlig omskärelse är 

norm inte går att förlita sig på idén om den naturliga “mödomshinnan” som ett kyskhetsbevis, utan 

slidöppningen behöver sys igen. Alltså kan man dra slutsatsen att det inte existerar en berättelse om 

en mödomshinna på samma sätt som annars finns i majoriteten av de beskrivningar av kvinnans 

könsorgan som jag studerar i denna uppsats. Man skulle kanske kunna sträcka sig så långt som till 

att påstå att mödomshinneberättelsen inte alls existerar, då samma kontrollbehov över kvinnans 

könsorgan istället sköts på annat sätt. 

 

I Cinthios forskningsartikel refererar hon också till en debattartikel153 från 2008 av Nalin Pekgul, 

dåvarande ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet, som drar argumenten ännu ett varv 

när hon påstår att vetskapen om att hymenoperationer sker kan urvattna begreppet oskuld och leda 

till att det uppstår en osäkerhet kring om någon sexdebuterat, om mödomshinnan är köpt eller om 

den är naturlig, och att detta på sikt skulle leda till ett mer liberalt förhållande till oskuldsbegreppet 

och frigöra både män och kvinnor från normer kring sexuell avhållsamhet. Enligt Cinthio ser en del 

forskare på hymenoperationer som ett tecken på egenmakt för kvinnor som med hjälp av dessa kan 

styra bilden av sig själva. De menar att det blir en maktförskjutning där kvinnor kan få mer 

inflytande över sina liv.154 Inom ramen för underkastelse till kyskhetsnormen blir det enligt detta 

tankesätt samtidigt en situation där kvinnan tar makten över situationen. Många kritiker av 

hymenrekonstruktion i mitt material pekar dock på skevheten i att “rekonstruera” något som inte 

finns, och skapa något som ska fungera efter en mall man kommit fram till inte gäller. Är 

operationerna att underkasta sig kyskhetsnormen och upphålla mytbilden av hymen som 

sexdebutsindikator, eller innebär operationerna ett sätt ta kontroll över en situation och skapa en 

                                                   
152 Cristéa, George, & Neuman, Ricki, Skräckscenario styr tusenårig rit, Svenska Dagbladet 1998-04-01 (1998/7). 
153 http://www.expressen.se/debatt/oskuldsingrepp-lika-viktiga-som-p-piller/ hämtad 2016-08-16. 
154 Cinthio, s. 175. 

http://www.expressen.se/debatt/oskuldsingrepp-lika-viktiga-som-p-piller/
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osäkerhet kring oskuldstillståndet som i längden leder till att gestaltningsramen “oskuld” breddas, 

urvattnas, eller försvinner?  

 

Jämförelsen med könsstympning är också intressant, då syftet med mödomshinneberättelsen ofta 

anses vara det samma - att kunna kontrollera kvinnans sexualitet, då särskilt sexdebuten. 

Hymenrekonstruktion ses i mitt material som något negativt, och det rapporterats om olika sätt att 

hindra att de utförs. Detta motstånd framkommer i mitt material till exempel genom att 

hymenrekonstruktion har prövats för att vara likställt med könsstympning juridiskt (och då skulle 

bli olagligt)155, och i rapportering kring hur socialstyrelsen gör utredningar för att se om dessa 

sorters operationer alls ska utföras i landstingens regi.156 

 

Att styra vilka sorters operationer som är lagliga eller inte ser en del som ännu ett förtryck av de 

personer som pressas till att utföra dessa operationer. Jämförelsen med skönhetsoperationer av 

kvinnans könsorgan, som också är onödiga medicinskt och riskerar att påverka sexlivet negativt, 

ligger då nära till hands i argumenteringen som förs. Vilka kulturer och normer är det accepterat att 

underkasta sig? Krav på hur man ska se ut i underlivet på grund av skönhetsideal eller på grund av 

kyskhetsideal, vad är den egentliga skillnaden?  Detta tar bl. a. Dagens Nyheter upp: 

 “Oavsett vilket är tanken på att riksdagen ska bestämma vilka kirurgiska ingrepp som 

är kulturellt acceptabla och inte, obehaglig. Vaginatajtning, blygdläppsplastik och 

penisförlängning är också uttryck för en sjuk kultur men ingen pratar om att lagstifta 

mot dessa ingrepp. Frågan om mödomsoperationer och oskuldsintyg är i första hand 

en etisk fråga för läkarna. Därefter är det en politisk fråga för landstingen.”157 

 

7.2.10 Metaforisk användning och humorsammanhang 

Många av artiklarna bland mitt material handlar inte i första hand om hymen i sig. Det kan istället 

vara träffar på artiklar där det ingår beskrivningar av något helt annat, men där ändå idén om 

mödomshinnan fått symbolisera något. Dessa artiklar är ändå mycket intressanta då de stödjer vissa 

gestaltningsramar och kan hjälpa till att besvara frågan om vilka bilder som finns av hymen, samt 

vilken djuphet och hur väl befästa dessa berättelseramar är. Jag skulle vilja påstå att tankesätt är väl 

förankrade om man använder dem i humorsammanhang och återkommande använder dem som en 

metafor för något annat. Detta är något som görs med hymen då och då i mitt material.  

 

                                                   
155 Bl.a. i Mattisson, Karin, Intimkirurgi, lagligt eller inte?, Göteborgs-Posten 2004-02-01 (2004/9). 
156 Bl. a. i Balksjö, Jessica, "Oskuldsingrepp" ska utredas av Socialstyrelsen, Svenska Dagbladet 2008-07-30 (2008/12). 
157 På fel nivå, Dagens Nyheter 2008-11-08 (2008/1). 
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Inför första spelningen för bandet Mustasch i Göteborg 1998 beskriver bandet att det ska bli “som 

att spräcka mödomen”.158 En krönikör beskriver år 2000 att göra nya saker man inte trodde man 

skulle klara av som “...då är mödomshinnan spräckt. En gång för alla”159. Detta att just ha sönder en 

hinna första gången man gör något nytt, blir extra effektfull då det är oåterkalleligt. Att metaforen 

dessutom kopplas till sex tror jag många tycker ger uttrycket lite extra djärvhet. Men dessa ordval 

befäster såklart också bilden av att det samma sker med de riktiga mödomshinnorna, att det i 

underlivet hos kvinnor finns en hinna, som kan spräckas, och att den går sönder genom aktiv 

handling (underliggande, under samlagsdebut). Efter det har man mist sin “mödom”.  

 

Att dessa metaforer finns i början av min undersökningsperiod är kanske inte så underligt, de är ett 

tecken för sin tid. Men ju närmare nutid, desto mer förvånad är jag över att de lever kvar. I en 

artikel från 2008 beskrivs det symboliska inträdesprovet för pubiken på en teaterföreställing för att 

gå med i “Kvinnors Front för Sexuell och Politisk Frigörelse”, där publiken ska sticka ett finger 

genom en apelsinhalva, som representerar hymen. Den målande beskrivningen från recensenten 

stöder tanken om mödomshinnor som spricker vid samlagsdebut:  

“..likt en nervös brudgum klantar jag mig och lyckas genomborra den först i andra 

försöket”160 

Bidragande till förvåningen hos mig är också att den till synes medvetna teateruppsättningen 

(okritiskt) har med denna handling som en del av sin show.  

 

2011 beskriver artisten Danny Saucedo sin medverkan i melodifestivalen:  

“Den stora grejen var Luleå, Luleå var en mödomshinna, något jag var tvungen att gå 

igenom för att se om jag fixade det här.”161  

Även här används idén om mödomshinnan för att beskriva ett hinder, något att ta sig igenom. År 

2012 finns det ännu ett exempel att skaka på huvudet över, då en “manspanel” svarar på 

relationsfrågor, i detta fall en fråga om en partner som dolt en flörtig relation. Pigge Werkelin ger 

råd:  

“Tillit är som en sorts mödom som spräcks och går då egentligen aldrig att reparera 

till sitt ursprung. Det blir något annat hur man än gör.”162 

                                                   
158 Martin, Kai, Tungt och skoningslöst - riffen sitter som en blydagg i magen, Expressen 1998-11-20 (1998/2). 
159 Löv, Sandra, Mödomshinnan ryker varje dag, Aftonbladet 2000-01-28 (2000/2). 
160 Schwartz, Nils, Mandoms mödom, Expressen 2008-04-07 (2008/18). 
161 Roos, Malin, "En lönnfet tjejtjusare" 5 snabba DANNY SauCEDO LEver Sin DRöM Malin, Expressen 2011-03-11 

(2011/9). 
162 Aschberg, Robert & Birro, Marcus & Persson, Leif GW & Werkelin, Pigge, MANSPANELEN SVARAR:, Expressen - 

Söndag 2012-11-11 (2012/9). 
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Ett typexempel på hur idén om mödomshinnan, som något som oåterkalleligt går sönder. Idén om 

hinnan i slidöppningen lever som vi kan se kvar, genom målande beskrivningar på vitt skilda ting.  

 

Fler artiklar skriver ironiskt om mödomshinnan, eller tar upp berättelser där det rimmas och skrattas 

i samband med mödom. En artikel som går igenom humorhistorien i Sverige tar upp ett nummer 

censurerats från Glaset i Örat 1973 pågrund av följande vers:  

“Efter kaffet vill man ha små läckra kvinnor, det är lika gott som cointreau, särskilt 

om dom sparat sina mödomshinnor, då är det kalas att hoppa på.”163 

Jag tolkar det som att artikelförfattaren anser att det är roligt att denna vers censurerats, och att den 

är ett tecken för sin tid, då han tittar på vad som har orsakat skandal eller uppmärksamhet genom 

humorhistorien. De skämtsamma raderna från 73 stödjer bilden av en traditionell mödomshinna. 

 

2000 rapporteras164 det om att det finns studentsångstexter på hemsidorna för Uppsala, Linköping 

och Stockholms universitet där det sjungs om att våldta en 11-årig flicka så att “hennes fitta är full 

av blod”, och att “spräcka mödomshinnor”. Detta förkastas av studentkårerna, som ska rensa bort 

dessa sånger som manifesterar misogyna och våldsförhärligande värderingar.  

 

De här exemplen från humorvärlden och i första hand beskrivningar av annat än de faktiska 

könsorganen, visar på att det finns en väl befäst bild av den traditionella mödomshinnan i vår kultur. 

Man kan använda hymen metaforiskt och man kan skämta om hymen, och de flesta är med på vad 

man menar med sina skämt och metaforiska beskrivningar.  

 

8. Slutdiskussion 
 
Den ram som, åtminstone i början av den tid jag studerar, är det “normala” är att det finns en 

mödomshinna. Olika gestaltningar stödjer idén om mödomshinnan i större eller mindre 

utsträckning, och det framkommer över tid även en opponering mot denna tanketradition. Reese 

kallar detta för strukturerande ramar, de ramar som man alltid behöver utgå och förhålla sig till, då 

det är en del av den dominerande världsbilden.165 Idag behöver man fortfarande opponera sig emot 

denna tidigare gemensamma världsbild. “Mödomshinnan finns inte”, eller “det är faktiskt en 

slidkrans” behöver hela tiden förhålla sig till gestaltningsramen “det finns en mödomshinna”. 

                                                   
163 Karlsson, Petter, "101 år med svensk humor - från fräcka Fakirer till Robert Gustafssons, Expressen 1996-01-07 

(1996/1). 
164 Sörbring, Karin, Universitetens hemsidor sprider våldtäktssånger, Expressen 2000-04-08 (2000/5). 
165 Reese, s. 19. 
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Mödomshinnans existens och funktion som sexdebutsindikator är den kontroll-mytologi som 

resterande berättelser förhåller sig till, men också den berättelseram som skakas om och börjar 

fallera under min undersökningsperiod. Wogan-Browne har ju noterat skiftningar i hymens vara 

eller icke-vara tidigare under historiens gång, så det återstår att se var det bär åt framöver och vilken 

beskrivning som formar vår bild av slidöppningen i framtiden. Den ”reflekterande” mediebilden 

som framkommer i och med lanseringen av begreppet slidkrans är också att gestaltningen av hymen 

som en mödomshinna är negativ och dålig, och att den nya berättelsen om en slidkrans ska bidra till 

en positiv förändring i samhället och synen på slidan, kvinnan och hennes sexualitet.  

 

Tanken om att ha eller icke ha sexdebuterat, att vara sexuellt erfaren eller “oskuld” är också en 

gestaltningsram som är djupt förankrad och strukturerande. Vad som är oskuld eller inte oskuld, 

vikten som läggs vid detta, och skillnaden när det kommer till kvinnors kroppar och normer jämte 

mäns kroppar och normer är också något min studie av berättelser om mödomshinnan indirekt tittat 

på.  

 

Jag trodde när jag påbörjade denna studie att det skulle vara tydligt att en dominerande berättelse 

om en mödomshinna hade ersatts av en ny dominerande berättelse om en slidkrans. Så enkelt är det 

inte. Jag upptäckte snart att processen när dominerande världsbilder skiftar, åtminstone i detta fall, 

inte är snabb och inte är så självklar. Även när “nya” rön kommer fram, kan man undra hur lång tid 

det tar innan det blir del av den allmänna gestaltningsramen. Hur lång tid tog det från det att 

Copernicus slog fast att jorden var rund till att detta blev del av det allmänna medvetandet och 

synen på världen? Och hur lång tid tar det innan tanken om kvinnan som en outvecklad, misslyckad 

man till fullo ersätts med att se på alla personer som en lyckad variant av människa..? 

 

De som har makten att styra den dominerande berättelsen skulle ju enligt Sharps samtyckesteori 

kunna ändras, om många gör motstånd till vad som tidigare berättats. Men det måste även enligt 

honom komma inifrån, från dem som drabbas av maktutövandet. Enligt McGuinness så fungerar det 

inte så enkelt när det blir en patriarkal fråga, så som berättelser om hymen allt som ofta blir. Ger 

McGuinness och Sharps teorier några bra svar? Hur lätt är det att rubba maktrelationen som finns 

när det kommer till berättelsen om kvinnans könsorgan och sexualitet? Sker det en förändring i vem 

som har makten att definiera och namnge? Uppenbarligen så förändras bilden av hymen under min 

undersökningsperiod. Ett medvetandegörande kring felaktigheter som omgärdar den traditionella 

synen på hur slidöppningen ser ut och hymens roll som sexdebutsavslöjare finns uppenbarligen, och 

andra berättelser och beskrivningar av hur det ser ut och fungerar i kvinnans könsorgan uppkommer 

i mitt material. De som står bakom den förändrade bilden och försöker föra fram kritik mot den 
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traditionella berättelsen om mödomshinnan kan man leda tillbaka till bl. a. Monica Christianson och 

Carola Eriksson, som med sin forskning uppmärksammar oss på att den allmänna verklighetsbilden 

inte stämmer. De skapar det som Reinsborough och Canning beskriver som en strid om berättelsen. 

Uppmärksamheten kring att hymen ej är en hinna och att man inte kan se om en kvinna har haft 

omslutande samlag eller inte, leder några år senare till införandet av begreppet slidkrans från RFSU. 

Att införa ett nytt namn, och ersätta den gamla berättelsen med en ny, gör att antaganden kring vad 

som kan anses riktigt, och gestaltningsramen kring hymen i många berättelser, förändras. Striden 

om berättelsen om hymen är igång på riktigt.  

 

Men en förändring sker inte över en dag, och jag skulle inte påstå att striden är vunnen av 

”slidkranssidan”. Att majoriteten av mitt material mot slutet av undersökningsperioden inte längre 

platsar in i mödomshinnan finns-kategorin gör det tydligt att en förändring har skett, men som jag 

tidigare skrivit så behöver man ännu förhålla sig till den traditionella bilden av verkligheten, den 

verklighetsbild som rådde de år när majoriteten av mitt material klassas som att det stöder idén om 

hymen som en hinna som brister vid samlagsdebut. För många fortsätter bilden av den traditionella 

mödomshinnan vara en berättelse som har stor inverkan på livet. Som Cinthio visar i sin forskning 

så finns det i många fall två parallella verklighetsbilder representerade på samma gång. Om 

slidkransberättelsen helt ska ha kommit ut som den segrande berättelsen för att beskriva hymen, så 

borde ordet i sig ha blivit mer befäst och brukat i tidningsartiklarna, vilket min förstudie visade inte 

är fallet. Konceptet och berättelseramen slidkrans har inte blivit en så pass delad bild av hymen att 

den tagit in på den mycket mer kulturellt förankrade mödomshinneidén. 

 

Att se på diskurserna om hymen över tid som en tävling mellan berättelser blir i sig en sorts 

gestaltningsram. Förändrandet av hur hymen beskrivs har ju inte i mitt material eller hos 

allmänheten i stort gått från en bild till en annan. Ett breddande av definitionen sker snarare, och att 

anta att samlagsdebut kan utläsas genom att titta på hymen anses numera av många som en myt som 

behöver förkastas. Men hur det faktiskt ser ut i slidöppningar och vad hymens eventuella funktioner 

är fortsätter att vara lite vagt i de beskrivningar som framkommer i mitt material. Att berättelserna 

påverkar vår bild av verkligheten är tydligt. 

 

I maj 2018, precis innan jag lägger en sista hand på denna uppsats, träffar jag på en till synes smart 

och påläst person som på allvar ifrågasätter om Copernicus sfäriska jord är den berättelse som 

beskriver vår tillvaro korrekt. Har förespråkarna om att jorden är platt kanske rätt ändå? Hur ska vi 

veta, när vi inte kan se själva, utan behöver lita på andra personers beskrivningar och mätningar, 

undrar han. Eftersom vi levt hela våra liv med idén på jorden som rund, men inte behövt anpassa 
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vår vardag efter den vetskapen, så skulle det inte påverka oss nämnvärt om den faktiskt skulle visa 

sig vara platt. Han bestämmer sig för att han tror på att den är sfärisk tills någon överbevisar att den 

är platt, och att det egentligen inte spelar så stor roll hur himlakroppen vi kallar jorden ser ut. 

  

Själv funderar jag på kroppar som är mindre och borde vara mer lättöverskådliga. Kommer jag 

någonsin få reda på vad hymen faktiskt är, om den alls finns? När ska människokroppar som har en 

slida ses som en lika lyckad variant av människa som kroppar utan? Hur länge kommer 

uppfattningar kring hymens funktioner fortsätta att på riktigt påverka människors vardag och liv? 
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ändrad 12 juli 2016, informationen hämtad 2017-02-15.  

 

Föreläsning Myten om mödomshinnan med Monica Christiansson och Carola Eriksson, Umeå 

Universitet, https://vimeo.com/120667725 hämtad 2017-01-27 

 

 

9.3 Undersökningsmaterial, tidningsartiklar refererande till i uppsats 
(Resterande material finns listat i bilaga 3) 

 

"Jag har mycket frihet, men jag måste vara oskuld tills jag gifter mig", Svenska Dagbladet 2001-12-

11 

 

Acketoft, Tina, Rädda ungdomarna från tvångsäktenskap, Kvällsposten 2008-07-17 

 

Adolfsson, Anita, frågor & svar, Aftonbladet 1999-04-10 

 

Ahnlund, Knut, Katastrofen i Bjugn största rättsskandalen i Norge, Svenska Dagbladet 1998-02-02 

 

Andersson, Agneta & Chidekel, Lene & Onsjö, Eila & Sonesson, Lena & Ölund, Margrethe, Vad är 

det där...? - vi tittar närmare på tjejernas pubertet, Göteborgs-Posten 2004-01-03 

 

Aschberg, Robert & Birro, Marcus & Persson, Leif GW & Werkelin, Pigge, MANSPANELEN 

SVARAR:, Expressen - Söndag 2012-11-11 

 

Backman, Helene, hälsafråga om sex. Helene Backman kurator i sex- och samlevnadsfrågor, 

Expressen 2001-11-04 

 

Backman, Helene, hälsafråga om sex, Expressen 2001-09-30 

 

Balksjö, Jessica, "Oskuldsingrepp" ska utredas av Socialstyrelsen, Svenska Dagbladet 

 

Bevarad mödom ett partikrav, Göteborgs-Posten 1997-09-11 

 

Björk, Annah, SKULD ELLER OSKULD? Attityd spräcker myten om mödomshinnan, Göteborgs-

Posten 2000-04-22 

 

Bladh, Ann Kristin, VIDEOFÖRHÖR STRIDER MOT EUROPAKONVENTIONEN - HOVRÄTTEN 

FRIAR SEXBROTTSDÖMD, Tidningarnas Telegrambyrå 1994-04-15 

 

Bodin, Anna & Böe, Sigrid, Skolbarn eller barnbrud/del 4: "Varför ska bara vi vara oskulder?", 

Dagens Nyheter 1999-05-22 

 

Bozinovska, Snezana, Tvångsgifte ska stoppas, Göteborgs-Posten 2012-01-16 

 

Brink, Bosse, Landstinget utför "oskuldsingrepp", Svenska Dagbladet 2008-07-29 

 

Carling, Maria, "Vi måste få njuta av sex utan skam", Svenska Dagbladet 2003-08-26 

 

https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/hedersmord/
https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/hedersmord/
https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/hedersmord/
https://vimeo.com/120667725
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Carrfors, Torun, Myten om mödomshinnan lever än, ETC Stockholm 2015-10-16 

 

Cristéa, George och Neuman, Ricki, Skräckscenario styr tusenårig rit, Svenska Dagbladet 1998-04-

01 

 

Dahlström-Lannes, Monica, “Ta barnen på allvar!” Det senaste året har inte en enda polis, 

Dagens Nyheter 1993-10-04 

 

Ekelund, Anna, Bronett gör helt rätt - lägger ner traditionen, Aftonbladet 2008-09-18 

 

Elhami, Nilofar, Många vågar inte gifta sig utan en ny mödomshinna, Sydsvenskan 2004-03-20 

 

el Mahdi, Josef, Klinik stoppar operationer efter våldtäktsåtal, Svenska Dagbladet 2007-09-03 

 

Eriksson, Tomas, "Inga beviskrav i sexmål". Domskäl hemligstämplas för att dölja, Dagens Nyheter 

1994-09-28  

 

Falk, Anna, FRÅGA ANNA, Expressen 2001-06-24  

 

FLERTALET SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN GER EJ FYSISKA SKADOR, Tidningarnas 

Telegrambyrå 1995-05-17  

 

Gunnarsson, Bo, Kinesiskors oskuld blir en privatsak, Aftonbladet 2002-08-01 

 

Gussarsson, Eva, BARA EN MYT att Det alltid gör ont, Expressen 1993-01-20  

 

Gustafsson, Anna, Kurdiska flickor rymmer hemifrån, Svenska Dagbladet 2000-12-16 

 

Gustavsson, Cecilia, - Jag har rymt från min familj, Aftonbladet 1998-08-05 

 

Hagberg, Maria, Sverige måste sätta stopp för tvångsäktenskapen, Göteborgs-Posten 2005-12-17 

 

Hedlund, Ingvar, Dokument. Oskyldigt dömd för incest. Efter flera år kom läkar- beskedet -, 

Expressen 1999-05-17  

 

Hellman, Marlene, DAGENS TV-VAL: tisdag 27 OKTOBER, Aftonbladet 1998-10-22 

 

Ingen rubrik tillgänglig, Sydsvenskan 2007-04-02 

 

Ivarsson, Malena, FRÅGA MALENA, Aftonbladet 1995-01-29 

 

Ivarsson, Malena, Malena, Aftonbladet 1999-01-03 

 

Janouch, Katerina, Fråga Katerina om... Relationer & sex, Expressen 2004-09-03 

 

Jutbring, Kitty, Kitty Jutbring, Aftonbladet 2009-05-08  

 

Kadhammar, Peter, KUWAIT ETT ÅR EFTER KRIGET, Expressen 1992-01-11 

 

Karlsson, Petter, "101 år med svensk humor - från fräcka Fakirer till Robert Gustafssons, 

Expressen 1996-01-07  
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Kellberg, Christina, Halverat straff för incestdömd far. Rätten tror inte på berättelser om, Dagens 

Nyheter 1994-05-04  

 

Lindehag, Lena, Svenska flickor opererar sig för att få tillbaka mödomshinnan, Expressen 2000-10-

12 

 

Lindqvist, Annika, "Är blodet viktigt skär dig i fingret". Barnmorskans råd till de som, Expressen 

2003-07-19 

 

Lisinski, Tomas, Psykologens roll ska prövas av HD, Dagens Nyheter 1992-06-17 

 

Löv, Sandra, Mödomshinnan ryker varje dag, Aftonbladet 2000-01-28 

 

Madon, Sakine, Att tala sysselsättning och integration är guld, Expressen 2008-08-10 

 

Martin, Kai, Tungt och skoningslöst - riffen sitter som en blydagg i magen, Expressen 1998-11-20 

 

Mattisson, Karin, Intimkirurgi, lagligt eller inte?, Göteborgs-Posten 2004-02-01 

 

Moberg, Eva, Spräck myten om kvinnans mödomshinna, Aftonbladet 2008-08-30 

 

MYTER OM MÖDOMSHINNAN AVFÄRDAS I UNDERSÖKNING, Tidningarnas Telegrambyrå, 

1990-09-13  

 

Norberg, Anna, Mödomshinnan är en bluff. Forskare: "Man vill se något som inte finns", Expressen 

2005-06-19 (2005/6) 

 

Nordstrand, Gun, Tänk om mödoms-hinnan inte finns, Dagens Nyheter 2005-07-18 (2005/5) 

 

Olsson, Evelina, Så här genomförs oskuldstestet och oskuldsoperationen, Metro - Stockholm 2013-

09-23 + "I värsta fall blir de mördade", Metro - Göteborg 2013-09-23 

 

På fel nivå, Dagens Nyheter 2008-11-08 

 

Ringborg, Maria samt Hamrud, Annika, Seglivad myt om mödomshinnan, Dagens Nyheter 2006-08-

08 

 

Roos, Malin, "En lönnfet tjejtjusare" 5 snabba DANNY SauCEDO LEver Sin DRöM Malin, 

Expressen 2011-03-11 

 

Rosenberg, Göran, Dygd i historisk korseld. Göran Rosenberg om den civila moralen, Dagens 

Nyheter 1993-09-01 

 

Rydén, Daniel, Hon gav prostituerade en röst, Sydsvenskan 2002-03-07 

 

Sabuni, Nyamko, Nyamko Sabuni lanserar ett frihetsförslag: Kontrollera underlivet på alla, 

Expressen 2006-07-17  

 

Schullerqvist, Lotta, HD tror inte på ny version i incestmål, Dagens Nyheter 1993-06-25 

 

Schwartz, Nils, Mandoms mödom, Expressen 2008-04-07 
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Skattefinansierade "oskuldsingrepp", Tidningarnas Telegrambyrå 2008-07-29 

 

Slidkrans spräcker mödomsmyt, Göteborgs-Posten 2009-05-06 

 

Svensson, Ulrika, Gör inte bort dig - häng med på sju sexlektioner, Aftonbladet 1996-07-12 

 

Sån är han. Sån är hon, Expressen 1996-05-16 

 

SÄNKT STRAFF FÖR SEX MED DOTTER EFTER INTYG FRÅN VITTNESPSYKOLOG, 

Tidningarnas Telegrambyrå 1992-04-01 

 

Sörbring, Karin, Universitetens hemsidor sprider våldtäktssånger, Expressen 2000-04-08 

 

TJEJER - här är allt du skulle vilja veta om sex, Expressen 1994-05-30 

 

Trägårdh, Maria och Zadig, Cecilia, ANKLAGAD FÖR INCEST Ingen trodde på hennes historia, 

Aftonbladet 1996-05-15 

 

Variant, Dagens Nyheter, 2012-03-04 

 

Wallin, Kerstin, Forskare: Pengar håller myten om mödomshinnan vid liv, Göteborgs-Posten 2005-

10-16 

 

Wall, Åsa, Förlorad mödom ger läkare syjobb, Svenska Dagbladet 1997-11-25 

 

Welin, Hanna, Fejkad blödning räddar flickornas familjeband, Sydsvenskan 2015-03-18 

 

Widegård, Karin, Dagliga förvecklingar i rasande tempo, Göteborgs-Posten 2007-11-12 

 

 

 

9.4 Bilder 
Fig 1 och 2 kommer från Henry Gray’s Anatomy of the Human Body, och är illustrationer gjorda av 

Henry Vandyke Carter.  

Fig 3 och 4 har gjorts av mig med webbverktyget meta-chart på http://www.meta-chart.com/ 

 

9.5 Mediearkivet Retriver  
http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meta-chart.com/
http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 - förstudie 
Tabell med antal artikel-träffar i Retrivers mediearkiv. Asterisk (*) används för att få med andra 

böjningar av ordet, t.ex. slidkransen, slidkransens och liknande. Dessa sökningar är gjorda på alla 

artiklar från alla tidningar i svensk press som finns i arkivet. Sökningen gjordes 7 december 2015. 

En sökning på mödomshinna* OR mödomshinnor* OR slidkrans* gav 1078 träffar totalt. 1 maj 

2009 är första gången en artikel använder ordet slidkrans. Från 1 maj 2009 finns det på ovanstående 

ord träff på 429 tidningsartiklar. 

1 2 3 4 5 6

Mödomshinna* 
or 
Mödomshinnor*

368 träffar från 
och med 1 maj 
2009

(1017 träffar 
totalt)

Slidkrans* 

199 träffar 
totalt

% inom 
parentes är 
antal artiklar 
som använder 
begreppet

(Mödomshinna* 

OR 

mödomshinnor*) 

AND Slidkrans*

138 träffar totalt, 

32% av alla artiklar

Inom parantes 

procentdel av årets 

totalanvänding 

Endast 

mödomshinna* OR 

Mödomshinnor*

230 träffar sen 1 maj 

2009, i 54% av 

artiklarna används 

alltså bara 

mödomshinna* eller -

hinnor*

(879 träffar totalt)

Inom parantes 

procentdel av årets 

totalanvänding 

Endast slidkrans*

61 träffar totalt, 

14% av artiklarna 

använer bara 

slidkrans.

Inom parantes 

procentdel av 

årets 

totalanvänding 

Total antal träff 

på båda orden 

tillsammans, 

eller för sig 

(kollum 3-5).

429 träffar från 

1 maj 2009.

(443 träffar 

totalt från 2009) 

2015 64 20 (27%) 9 (12%) 55 (73%) 11 (15%) 75

2014 12 9 (45%) 1 (5%) 11 (55%) 8 (40%) 20 

2013 24 8 (31%) 6 (23%) 18 (69%) 2 (8%) 26 

2012 24 10 (34%) 5 (17%) 19 (66%) 5 (17%) 29

2011 93 29 (27%) 16 (15%) 77 (73%) 13 (12%) 106

2010 56 33 (55%) 29 (48%) 27 (45%) 4 (7%) 60 

2009 109 (95 från och 
med 1 maj 2009)

90 (80%) 72 (64%) 37
(23 från och med 1 
maj 2009 - 20%)

18 (16%) 127
(113 efter 1 maj)

2008 253 0 0 253 0 253

2007 52 0 0 52 0 52

2006 53 0 0 53 0 53

2005 30 0 0 30 0 30

2004 36 0 0 36 0 36

2003 17 0 0 17 0 17

2002 23 0 0 23 0 23

2001 14 0 0 14 0 14

2000 37 0 0 37 0 37
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1999 22 0 0 22 0 22

1998 19 0 0 19 0 19

1997 18 0 0 18 0 18

1996 11 0 0 11 0 11

1995 17 0 0 17 0 17

1994 18 0 0 18 0 18

1993 8 0 0 8 0 8

1992 2 0 0 2 0 2

1991 1 0 0 1 0 1

1990 2 0 0 2 0 2

1989 2 0 0 2 0 2

  

Antal % av alla artiklar ovan som 

ordet slidkrans* används i.

Antal % när ordet slidkrans* används i artikel där 

även mödomshinna*/mödomshinnor* används.

2015 27% 45%

2014 45% 11%

2013 31% 75%

2012 34% 50%

2011 27% 55%

2010 55% 88%

2009 (Från 
1 maj)

80% 80%
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10.2 Bilaga 2 -sammanställning material huvudstudie 

År Antal efter relevans-
kontroll

Slutantal efter urvalsprocess inklusive ytterligare relevanskontroll

1990 2 2

1991 3 3

1992 5 4

1993 13 10

1994 20 10

1995 24 10

1996 16 10

1997 21 10

1998 22 10

1999 28 10

2000 39 10

2001 17 10

2002 30 10

2003 19 10

2004 25 10

2005 22 10

2006 37 10

2007 32 10

2008 117 20

2009 52 10

2010 43 10

2011 22 10

2012 16 10

2013 11 9

2014 5 5

2015 20 10
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10.3 Bilaga 3 - artikellista 
Lista över de artiklar som analyserats, namngivna så som de ser ut när man hämtar dem från 

Retriver (ibland hugs rubriker av om de är för långa).  

1990
1. Vidundret i Stockholm. Ernst Brunner ser tillbaka på “en av dessa somrar”, Expressen 1990-07-28 
2. MYTER OM MÖDOMSHINNAN AVFÄRDAS I UNDERSÖKNING, Tidningarnas Telegrambyrå 1990-

09-13 

1991
1. Det här är den nya sexulskräcken, Expressen 1991-03-17 
2. GICK DET FÖR DIG? BRUKAR DE FRÅGA, Expressen 1991-05-20 
3. Amerikaner ljuger, Expressen 1991-05-22 

1992
1. KUWAIT ETT ÅR EFTER KRIGET, Expressen 1992-01-11 
2. SÄNKT STRAFF FÖR SEX MED DOTTER EFTER INTYG FRÅN VITTNESPSYKOLOG, Tidningarnas 

Telegrambyrå 1992-04-01 
3. FÖRÄLDRAR ÅTALADE FÖR MÖDOMSKONTROLL, Tidningarnas Telegrambyrå 1992-06-02 
4. Psykologens roll ska prövas av HD, Dagens Nyheter 1992-06-17 

1993
1. BARA EN MYT att Det alltid gör ont, Expressen 1993-01-20 
2. “TABETGATE”: POLISCHEF DÖMD TILL DÖDEN FÖR VÅLDTÄKTER, Tidningarnas Telegrambyrå 

1993-03-15 
3. FEL AV LÄKARE ATT UTTALA MISSTANKE OM INCEST, Tidningarnas Telegrambyrå 1993-03-26 
4. SKRÄPT STRAFF FÖR ÖVERGREPP, Tidningarnas Telegrambyrå 1993-05-28 
5. HD tror inte på ny version i incestmål, Dagens Nyheter 1993-06-25 
6. Incesthysterin leder till falska beskyllningar, Expressen 1993-07-29 
7. Att göra en dygd av en kovändning. Viveka Heyman föreslår en ny tolkning av,  Expressen 1993-07-29 
8. Sovjetmänniskans sanna intressen. Bengt ANderberg läser ryska folksagor, Expressen 1993-08-22 
9. Dygd i historisk korseld. Göran Rosenberg om den civila moralen, Dagens Nyheter 1993-09-01 
10. “Ta barnen på allvar!” Det senaste året har inte en enda polis, Dagens nyheter 1993-10-04 

1994
1. "Man får lov att använda sitt folkvett", Dagens Nyheter 1994-01-15 
2. Friande dom i Bjugn, Göteborgs-Posten 1994-02-01 
3. VIDEOFÖRHÖR STRIDER MOT EUROPAKONVENTIONEN - HOVRÄTTEN FRIAR 

SEXBROTTSDÖMD, Tidningarnas Telegrambyrå 1994-04-15 
4. Halverat straff för incestdömd far. Rätten tror inte på berättelser om, Dagens Nyheter 1994-05-04 
5. TJEJER - här är allt du skulle vilja veta om sex, Expressen 1994-05-30 
6. "Inga beviskrav i sexmål". Domskäl hemligstämplas för att dölja,  Dagens Nyheter 1994-09-28 
7. UTRIKES I KORTHET,  Tidningarnas Telegrambyrå 1994-12-15 
8. Stafett med berättelser utan slut,  Dagens Nyheter 1994-12-16 
9. Tredje sidan: Den unga bruden blödde inte på bröloppsnatten. Männens,  Dagens Nyheter 1994-10-18 
10. Mycket Mykle i den norska bokhösten  Göteborgs-Posten 1994-08-16 

1995
1. En åldrad ynglings sånger, Göteborgs-Posten 1995-01-21 
2. FRÅGA MALENA, Aftonbladet 1995-01-29 
3. Förnuftets domstol håller aldrig stängt, Svenska Dagbladet 1995-03-14 
4. FLERTALET SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN GER EJ FYSISKA SKADOR, Tidningarnas 

Telegrambyrå 1995-05-17 
5. Hund förgrep sig på åttaårig flicka, Svenska Dagbladet 1995-07-03 
6. Pappan utpekad när hunden våldtog åttaårig flicka, Expressen 1995-07-03 
7. Det var hunden som våldtog Karin, 8 När de åkte förbi oss sa Karin: Jag såg pappa och vinkade åt 

honom. Fick jag det?, Aftonbladet 1995-09-10 
8. samlevnad l SKRIV TILL PRESS OM DU HAR PROBLEM - DU FÅR SVAR DIREKT, Aftonbladet 

1995-10-08 
9. Märkt av 70-talet, Göteborgs-Posten 1995-11-06 
10. Tolerans - men inte mot allt, Svenska Dagbladet 1995-12-09 

1996
1. "101 år med svensk humor - från fräcka Fakirer till Robert Gustafssons, Expressen 1996-01-07 
2. Starkt, olustigt och provocerande, Göteborgs-Posten 1996-01-27 
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3. Sälj dig dyrt - donera medan du lever, Aftonbladet 1996-05-08 
4. ANKLAGAD FÖR INCEST Ingen trodde på hennes historia, Aftonbladet 1996-05-15 
5. Sån är han. Sån är hon, Expressen 1996-05-16 
6. Stygga applåder för Bertoluccis Stealing Beauty, Göteborgs-Posten 1996-05-17 
7. PAPPA FRIAD FRÅN ÖVERGREPP PÅ ETTÅRING - SKADOR KAN KOMMA FRÅN LEK MED, 

Tidningarnas Telegrambyrå 1996-05-24 
8. Gör inte bort dig - häng med på sju sexlektioner, Aftonbladet 1996-07-12 
9. Ett drama som hette Lidman. Bo Strömstedt upplivas av Knut Ahnlunds, Expressen 1996-09-24 
10. Det finns två kända Tyler i usa, Svenska Dagbladet 1996-11-08 

1997

1. Den dolda SMÄRTAN  Göteborgs-Posten,1997-01-28 
2. KÄRLEKSLIV INOM ISLAM Koranen guidar till det mest intima, Göteborgs-Posten 1997-01-29 
3. samlevnad fråga Malena, Aftonbladet 1997-03-30 
4. Bröllop på scen: Carola & Christer säger JA sex gånger i veckan, Expressen 1997-03-30 
5. Hovrätten mildrade barnporr-straff, Expressen 1997-06-04 
6. Sex och våld två sidor av samma mynt, Svenska Dagbladet 1997-06-19 
7. Bevarad mödom ett partikrav, Göteborgs-Posten 1997-09-11 
8. STYVFARFAR BÖR FÅ FASTSTÄLLT STRAFF ANSER ÅKLAGARE, Tidningarnas Telegrambyrå 

1997-09-24 
9. Förlorad mödom ger läkare syjobb, Svenska Dagbladet 1997-11-25 
10. fråga Malena: Han är min drömkille - och redan upptagen, Aftonbladet 1997-11-30 

1998
1. & sex. Hur länge väntade ni med sex? Två år, två veckor, två dagar, en, Expressen 1998-11-22 
2. Tungt och skoningslöst - riffen sitter som en blydagg i magen, Expressen 1998-11-20 
3. DAGENS TV-VAL: tisdag 27 OKTOBER, Aftonbladet 1998-10-22 
4. "Döden gav mig lust att leva", Aftonbladet 1998-09-20 
5. - Jag har rymt från min familj, Aftonbladet 1998-08-05 
6. - Är det kultur att låsa in unga tjejer?, Aftonbladet 1998-08-04 
7. Skräckscenario styr tusenårig rit, Svenska Dagbladet 1998-04-01 
8. INCESTDEBATT/KNUT AHNLUNDS SLUTREPLIK Gång på gång förgriper man sig på rättsregler och 

humanitet, Svenska Dagbladet 1998-03-17 
9. Katastrofen i Bjugn största rättsskandalen i Norge, Svenska Dagbladet 1998-02-02 
10. Hemlisar. Här är sånt vi aldrig tänker avslöja, Expressen 1998-01-09 

1999
1. Malena, Aftonbladet 1999-01-03 
2. Litet ingrepp - stor kostnad,  Aftonbladet 1999-02-20 
3. Mannen som norm. Ingen Viagra för slidkramp,  Dagens Nyheter 1999-03-16 
4. frågor & svar,  Aftonbladet 1999-04-10 
5. Oskyldigt dömd får 6 miljoner i skadestånd, Expressen 1999-04-16 
6. Malena, Aftonbladet 1999-05-02 
7. Dokument. Oskyldigt dömd för incest. Efter flera år kom läkar- beskedet -,  Expressen 1999-05-17 
8. Skolbarn eller barnbrud/del 4: "Varför ska bara vi vara oskulder?", Dagens Nyheter 1999-05-22 
9. - Jag föddes den dag jag rymde, Aftonbladet 1999-10-21 
10. Unga kvinnor får ont vid samlag. Allt fler söker hjälp. Trots att 30, Dagens Nyheter 1999-11-22 

2000
1. DN DEBATT/Repliken: "Nattsvart förakt mot barnpsykiatrin", Dagens Nyheter 2000-01-09 
2. Mödomshinnan ryker varje dag, Aftonbladet 2000-01-28 
3. MANLIGHETEN Vem ska ha makten i familjen?, Svenska Dagbladet 2000-06-22 
4. SKULD ELLER OSKULD? Attityd spräcker myten om mödomshinnan, Göteborgs-Posten 2000-04-22 
5. Universitetens hemsidor sprider våldtäktssånger, Expressen 2000-04-08 
6. Kurdiska flickor rymmer hemifrån, Svenska Dagbladet 2000-12-16 
7. 50 öre i böter blev straffet i irakisk domstol, Göteborgs-Posten 2000-12-15 
8. Hedersmord finns. Expressens Britta Svensson frågar sig om ministrarna, Expressen 2000-12-09 
9. Svenska flickor opererar sig för att få tillbaka mödomshinnan, Expressen 2000-10-12 
10. INSÄNDARE, Expressen 2000-06-25 

2001
1. Skippa drömmen om tonåringarna, Aftonbladet 2001-12-31 
2. "Jag har mycket frihet, men jag måste vara oskuld tills jag gifter mig", Svenska Dagbladet 2001-12-11 
3. Sex - en plåga för 200 000 Sjukdomen ingen talar om drabbar mest unga tjejer, Aftonbladet 2001-11-

07 
4. hälsafråga om sex. Helene Backman kurator i sex- och samlevnadsfrågor, Expressen 2001-11-04 
5. hälsafråga om sex, Expressen 2001-09-30 
6. FRÅGA OM SEX,  Expressen 2001-07-01 
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7. FRÅGA ANNA  Expressen 2001-06-24 
8. Våga se verkligheten, Dagens Nyheter 2001-06-10 
9. Buff: Barnfilmsfest även för vuxna, Sydsvenskan 2001-03-19 
10. PREMIÄR I GÅR. Elektrifierat. Nils Schwartz möter en antik raptjej på disco, Expressen 2001-03-09 

2002

1. Japan i våra västerländska hjärtan, Svenska Dagbladet 2002-12-07 
2. Fönster mot den afghanska vardagen  Svenska Dagbladet 2002-10-07 
3. "Kvinnorna riskerar sina liv" Invandrarmammor tvingas stödja maken i kampen för familjehedern, 

Göteborgs-Posten 2002-08-06 
4. Kinesiskors oskuld blir en privatsak, Aftonbladet 2002-08-01 
5. Pappan förgrep sig på dottern - frikändes! Hovrättens motivering: Han, GT 2002-05-03 
6. Vanställd i Thailand, Aftonbladet 2002-04-07 
7. Hon gav prostituerade en röst, Sydsvenskan 2002-03-07 
8. Stjärnorna: Så blev vi av med oskulden, Expressen 2002-03-04 
9. Integration/Hanne Kjöller: När kontrollen spricker, Dagens Nyheter 2002-01-25 
10. Aldrig mer i Sverige, Expressen 2002-01-23 

2003
1. Tre miljoner till hotade flickor, Sydsvenskan 2003-11-26 
2. AVHANDLINGEN: Hur Rödluvan förlorar sin oskuld, Dagens Nyheter 2003-11-18 
3. Filmfestivalen i Venedig: Bertoluccis nya en doftlös variant på "Sista, Sydsvenskan 2003-09-04 
4. "Vi måste få njuta av sex utan skam", Svenska Dagbladet 2003-08-26 
5. "Är blodet viktigt skär dig i fingret". Barnmorskans råd till de som, Expressen 2003-07-19 
6. En NY KROPP, TACK Så mycket kan kroppen byggas om, Aftonbladet 2003-06-12 
7. Förkrigsfinter, Expressen 2003-02-16 
8. Regeringen lovar skydd för utsatta flickor, Dagens Nyheter 2003-02-06 
9. Oförenliga modeller för sexuellt beteende bakom mordet på Fadime:, Dagens Nyheter 2003-01-21 
10. Vem tar vem à la Hitchcock, Sydsvenskan 2003-01-17 

2004
1. Mödom, mod och morska tjejer, Pressens Mediaservice 2004-11-04 
2. Kränkt flicka får permanent vård, Sydsvenskan 2004-10-09 
3. Fråga Katerina om... Relationer & sex,  Expressen 2004-09-03 
4. Tillbaka till 50-talets könsroller, Aftonbladet 2004-06-18 
5. När köttet är ett straff, Göteborgs-Posten 2004-04-16 
6. Många vågar inte gifta sig utan en ny mödomshinna, Sydsvenskan 2004-03-20 
7. VAR GÅR GRÄNSEN?, Aftonbladet 2004-02-12 
8. DN GRATULERAR: Kvinnans eget val gäller, Dagens Nyheter 2004-02-11 
9. Intimkirurgi, lagligt eller inte?, Göteborgs-Posten 2004-02-01 
10. Vad är det där...? - vi tittar närmare på tjejernas pubertet, Göteborgs-Posten 2004-01-03 

 

2005
1. Kvintessensen av japansk kultur, Svenska Dagbladet 2005-12-23 
2. Sverige måste sätta stopp för tvångsäktenskapen, Göteborgs-Posten 2005-12-17 
3. Forskare: Pengar håller myten om mödomshinnan vid liv, Göteborgs-Posten 2005-10-16 
4. Bland häxor och herrar, Sydsvenskan 2005-10-08 
5. Tänk om mödoms-hinnan inte finns, Dagens Nyheter 2005-07-18 
6. Mödomshinnan är en bluff. Forskare: "Man vill se något som inte finns", Expressen 2005-06-19 
7. Årets biennal i Venedig är kvinnornas, Dagens Nyheter 2005-06-11 
8. Med döden bakom mig, Expressen 2005-05-18 
9. Från skurhink till jämställd orgasm Marilyn French, Dagens Nyheter 2005-03-08 
10. Hedersvåld utbrett i Lund, Sydsvenskan 2005-03-03 

2006
1. Midsommar och Tattare  Kvällsposten 2006-12-25 
2. Med tända ljus  GT 2006-12-13 
3. Sabuni försvarar de hotade flickorna  GT 2006-11-07 
4. Återstår:ett förvirrande varför  Göteborgs-Posten 2006-09-07 
5. Mödomshinnan en seg myt, Dagens Nyheter 2006-08-08 
6. Fråga Linn  Aftonbladet 2006-07-28 
7. Nyamko Sabuni lanserar ett frihetsförslag: Kontrollera underlivet på alla  Expressen 2006-07-17 
8. Socialtjänsten vägrade flytta hotad flicka, Tidningarnas Telegrambyrå 2006-06-02 
9. Vänner - och fiender?  Aftonbladet 2006-04-04 
10. Dag med hedersmord i fokus  Göteborgs-Posten 2006-01-21 

2007
1. Metro - Stockholm 2007-11-24 page: 4  Metro - Stockholm 2007-11-24 
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2. Dagliga förvecklingar i rasande tempo  Göteborgs-Posten 2007-11-12 
3. Ängslig feministbibel  Sydsvenskan 2007-10-20 
4. Klinik stoppar operationer efter våldtäktsåtal  Svenska Dagbladet 2007-09-03 
5. Metro - Skåne 2007-07-27 page: 11  Metro - Skåne 2007-07-27 
6. Undfallenhetens pris  Dagens Nyheter 2007-06-25 
7. Hedersrelaterat förtryck utmanas  Sydsvenskan 2007-04-21 
8. Ingen rubrik tillgänglig, Sydsvenskan 2007-04-02 
9. Ingen rubrik tillgänglig, Sydsvenskan 2007-01-26 
10. Erotik som befrielse och förbannelse, Svenska Dagbladet 2007-01-10 

2008
1. På fel nivå, Dagens Nyheter 2008-11-08 
2. Ingen ska tvingas till äktenskap, Svenska Dagbladet 2008-11-07 
3. Bronett gör helt rätt - lägger ner traditionen, Aftonbladet 2008-09-18 
4. Spräck myten om kvinnans mödomshinna, Aftonbladet 2008-08-30 
5. Blödde inte - blev mordhotad  Svenska Dagbladet 2008-08-16 
6. Feminister på deltid, Expressen 2008-08-13 
7. Att tala sysselsättning och integration är guld, Expressen 2008-08-10 
8. Kvinnokroppen tillhör marknaden, Svenska Dagbladet 2008-08-07 
9. DAGENS SMS, Kvällsposten 2008-08-04 
10. Vården felprioriterar, Svenska Dagbladet 2008-08-01 
11. Gränser för politik, Sydsvenskan 2008-07-31 
12. "Oskuldsingrepp" ska utredas av Socialstyrelsen, Svenska Dagbladet 2008-07-30 
13. Landstinget utför "oskuldsingrepp", Svenska Dagbladet 2008-07-29 
14. Skattefinansierade "oskuldsingrepp", Tidningarnas Telegrambyrå 2008-07-29 
15. Rädda ungdomarna från tvångsäktenskap, Kvällsposten 2008-07-17 
16. Metro - Göteborg 2008-06-26 page: 3, Metro - Göteborg 2008-06-26 
17. Meny för äldre Oskuldernas matta hittad i kyrkvägg det händer i veckan, Sydsvenskan 2008-05-15 
18. Mandoms mödom, Expressen 2008-04-07 
19. Vi är trötta på etnoporr, Dagens Nyheter 2008-03-31 
20. Libanon sett från en frisersalong, Svenska Dagbladet 2008-03-03 

2009

1. Svenskan har fått 30 nya ord, Tidningarnas Telegrambyrå 2009-12-30 
2. AKTUELLA FRÅGOR "Sexutbildning på önskelistan", Sydsvenskan 2009-12-23 
3. Vi måste sluta fördöma killarna, Dagens Nyheter 2009-08-28 
4. FARLIGASTE LÄKARNA I SVERIGE, Expressen 2009-08-15 
5. FRÅGA KULTUREN - VARJE TORSDAG, GT 2009-05-21 
6. SMS TILL DN, Dagens Nyheter 2009-05-13 
7. Kitty Jutbring, Aftonbladet 2009-05-08 
8. Slidkrans spräcker mödomsmyt, Göteborgs-Posten 2009-05-06 
9. Uppenbarligen är vi inte riktigt kloka, Aftonbladet 2009-04-19 
10. Stoppa förtryck i hederns namn, Svenska Dagbladet 2009-03-22 

2010

1. Tecknat sex ska uppdatera unga, Dagens Nyheter 2010-12-23 
2. Aftonbladet 2010-11-20 page: 13, Aftonbladet 2010-11-20 
3. Hur går snacket? Unga om sex Fakta Om unga och sex I väntan på att man, Sydsvenskan 2010-10-18 
4. Ingen rubrik tillgänglig, Göteborgs-Posten 2010-09-26 
5. Vi vill stoppa tvångsäktenskapen, Svenska Dagbladet 2010-05-27 
6. Regeringsbeslut om tvångsgifte, Tidningarnas Telegrambyrå 2010-05-27 
7. Inte så höviskt som vi vill tro, Göteborgs-Posten 2010-03-14 
8. Mödomshinnan en lögn från förr, Svenska Dagbladet 2010-02-05 
9. Kvalificerat tramseri, Expressen 2010-01-05 
10. LöR DAG I år gjorde jag varken min första eller sista moonwalk, GT 2010-01-02 

2011
1. Realiteter i stället för vidskepelse, Göteborgs-Posten 2011-11-25 
2. En vit fläck. Vågar vi -hoppas på en arabisk filmvår som även når hit?, Sydsvenskan 2011-09-27 
3. "Idealet är att se ut som en liten flicka", Expressen 2011-09-08 
4. Sjukvården måste sluta bidra till hedersförtryck, Aftonbladet 2011-09-05 
5. Det gör ont när jag har sex, Aftonbladet - Söndag 2011-08-14 
6. Förförisk herdestund i biblioteket HERDESTUNDer, Dagens Nyheter 2011-07-02 
7. Det här inte är ett tillfälligt tillstånd, det är bara början på resten av, Göteborgs-Posten 2011-04-17 
8. Varför lever myten om mödomshinnan?, Svenska Dagbladet 2011-03-21 
9. "En lönnfet tjejtjusare" 5 snabba DANNY SauCEDO LEver Sin DRöM Malin, Expressen 2011-03-11 
10. Söndag 2011-01-23 s.65, Expressen - Söndag 2011-01-23 
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2012
1. Jag är 16 och vill ha sex, Aftonbladet - Söndag 2012-01-08 
2. Tvångsgifte ska stoppas, Göteborgs-Posten 2012-01-16 
3. Kennedy hade affär i Vita huset, Expressen 2012-02-08 
4. Variant, Dagens Nyheter 2012-03-04 
5. Mmm ... Mammaporr, Aftonbladet 2012-04-01 
6. ...Mellanösterns kvinnor, har vi glömt dem?, Expressen 2012-07-26 
7. Hur ska jag göra med franskan?, Dagens Nyheter 2012-09-22 
8. 'Värst är män som blir rädda och sen lite k åta', Aftonbladet - Klick! 2012-10-05 
9. MANSPANELEN SVARAR:, Expressen - Söndag 2012-11-11 
10. Hat och lagbrott, Aftonbladet 2012-12-09 

2013

1. TEATER RECENSION En ockupation av den sexuella kroppen, Sydsvenskan 2013-11-07 
2. 6 saker du inte visste om sex, City Malmö 2013-10-01 
3. Så här genomförs oskuldstestet och oskuldsoperationen, Metro - Stockholm 2013-09-23 + "I värsta fall 

blir de mördade",  Metro - Göteborg 2013-09-23 
4. FIRA 7 typer av midsommar, Sydsvenskan 2013-06-21 
5. PAPPERSKORGEN Jomfruhinde blir kønskrans, Sydsvenskan 2013-06-08 
6. BRÖLLOP Håll hov på Tabla i stället för på slottet, Metro Weekend Göteborg 2013-06-07 
7. Ger röst åt unga flickor, Göteborgs-Posten 2013-06-04 
8. Över-träffar Arkiv X, Göteborgs-Posten 2013-01-30 
9. Bilder av det okända och dolda, Svenska Dagbladet 2013-01-18 

2014

1. 'G-punkten finns inte', Aftonbladet 2014-10-15 
2. Svårt nå alla när sex står på schemat, City Malmö 2014-09-04 
3. Filmsommar hänger med sladdbarn och plåtpersoner, Dagens Nyheter 2014-07-11 
4. ''Det är dags att intolerera intoleransen'', Aftonbladet - Söndag 2014-06-08 
5. "Jag vill bredda synen på sex", Svenska Dagbladet 2014-04-09 

2015

1. Orden Di var först med, Dagens industri 2015-12-22 
2. Blir jag av med oskulden om jag använder en tampong?, Aftonbladet - Söndag 2015-12-20 
3. En ordbok är ingen domstol, Dagens Nyheter 2015-10-18 
4. Myten om mödomshinnan lever än, ETC Stockholm 2015-10-16 
5. Den seglivade myten om mödomshinnan, TT Nyhetsbyrån 2015-10-10 
6. Mödomshinnan finns inte - och har aldrig funnits, Expressen 2015-10-10 
7. "Oskulden går helt enkelt inte att bevisa", Sydsvenskan 2015-03-19 
8. Fejkad blödning räddar flickornas familjeband, Sydsvenskan 2015-03-18 
9. Mödomshinnan - är den bara en myt?, Sydsvenskan 2015-03-17 
10. Oskuldsförslaget slopas efter kritik, Metro - Göteborg 2015-02-12 
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10.4 Bilaga 4 - kodschema 
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