ren, skör, lögn

Nike Spengler
Examensarbete vt. 2015
Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst/ Grafisk design & Illustration
Handledare: Sara Kaaman

					
Abstract				s. 1
1. Inledning				s. 2
1.1: Syfte				
s. 2			
1.2: Avgränsningar			
s. 2		
1.3: Rapportöversikt			
s. 2		
2. Bakgrund				s. 3			
3. Teori				s. 4				
4: Metod				
s. 5 - 11
5. Resultat				
s. 12 - 19		
6. Diskussion				s. 20
7. Slutsatser				s. 21
8. Referenser				s. 22

Index

Abstract
A part of my world was turned upside down. Shortly before the project’s start I saw the documentary Myten om mödomshinnan1, which was published on UR Play in 2011. Filmmaker
Lotta Ekelund reveals that the hymen is a figment for many people during the movie, as it was
for me. Ambiguity made me curious to explore the concept more deeply and motivated me to
find a graphical solution for showcasing the bizarre falsehood, and to demonstrate the truth.

1. Ur dokumentär. Myten om mödomshinnan. 2011, http://www.ur.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan, 2015-01-07
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1. Introduktion
1.1: Syfte
Syftet med mitt projekt är att arbeta med ilskan och frustrationen i att bli lurad. Men även att
visa absurditeten och att klargöra orimligheterna av begreppet. För att slutligen kunna skratta
åt dom, bli starkare och gå vidare. Jag gör arbetet för att jag vill förstå själv men också för att
förklara för andra. Jag vill få det att framstå som lika bisarrt som påhittet har varit.
Jag har tre frågeställningar:
Hur och när uppstod mödomshinna som begrepp?
Vad har begreppet betytt för mig och andra?
Hur gör jag en grafisk tolkning av ämnet?
1.2: Avgränsningar
I mitt projekt har jag haft som mål att kombinera flera konstnärliga medium. Detta innebär att
jag har gjort en bok, ett häfte, tillhörande ljud och 3 affisher. Projeketet är en drömprodukt, en
granskning av ett ämne som intresserar mig och som vid eventuell produktion för försäljning i
framtiden kan formas om och marknadsanpassas. Arbetet är i det här skedet inte anpassad till
en målgrupp och jag har heller inte tagit hänsyn till en rimlig produktionskostnad.
Jag kommer ställa kvinnan i centrum av arbetet och inte ge mig in på det manliga förhållandet
till myten. Bland dessa lögner om kvinnans kropp i historien, känns just kvinnans förhållande
till begreppet mer relevant och intressant. Jag kommer inte hinna ge mig in i religionens
påverkan av begreppet speciellt ingående.
1.3: Rapportöversikt
Rapporten inleds med ett Index. Därefter följer inledningen där jag kort sammanfattar projektet, inledningen forsätter i Syfte, Frågeställningar samt Begränsningar. Under nästa rubrik
Bakgrund beskriver jag hur idén till mitt examensarbete föddes. Under Teori sätter jag projektet i ett sammanhang och berättar om vad jag kunnat hitta faktamässigt om ämnet. Under
rubriken Metod berättar jag om arbetsprocessen, tillvägagångssättet och diskuterar de val och
avvägningar som jag gjort under projektets gång. I stycket Resultat gör jag en tolkning av mitt
projekt och under rubriken Diskussion kommer jag att diskutera mitt arbetes betydelse och om
syftet med projektet uppnåtts. Efter det följer Slutsatser där jag svarar på mina frågeställningar och slutligen Referenser.
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2: Bakgrund
En del av min värld vändes och upp och ned. Strax innan projektarbetets start såg jag dokumentären Myten om mödomshinnan, som publicerades på UR Play år 2011. Filmaren Lotta
Ekelund avslöjar för många under filmens gång att mödomshinnan är ett påhitt, så även för
mig.
Mödomshinnan har varit en påstådd hinna som har menats kunna bevisa kvinnans oskuld.
Men det är också en hinna vars existens har varit extremt tvetydig, en hinna som skulle kunna
spricka in princip när som helst. Genom att sträcka kroppen till exempel.
Under uppsatskursen strax innan exmansarbetet, bestämde jag mig för att granska ämnet
noggrannare. Det visade sig att mödomshinnan var en sanning i Sverige fram till början av
2000 - talet. Sedan dess är det inget sjukvården hävdar finns och 2009 lanserade RFSU ordet
slidkrans2. Som skulle ersätta ordet mödomshinna och tala för verkligheten, att det inte finns
en hinna utan att det ser ut mer som en krans av veck. Men den existerar fortfarande, såväl i
svenskt uppslagsverk3 och i Word, det skrivprogram jag just nu använder. Så en skulle enkelt
kunna leva kvar i tron om att hinnan finns.
Ju mer jag tänkte på lögnen desto argare blev jag. Att mödomshinnan har varit ett lock som
ska spräckas snarare än en krans som ska vidgas går hand i hand med den patriarkala synen
på kvinnors rätt till utrymme. Språk begränsar och att benämna något som en hinna är för mig
lika mycket en språklig som kroppslig begränsning. En hinna ska per definition tas sönder. Det
finns ett våld inskrivet i ordet, ett våld som flickor från ung ålder har lärt sig att våndas inför.
Därför vill jag använda mig av just ord för att beskriva ämnet grafiskt, ge tillbaka. För att
poängtera det bisarra i påhittet som funnits kring mödomshinnan och den kvinnliga sexualiteten. Jag är intresserad av vilken påverkan ord har och jag vill i det här arbetet arbeta med
framför allt ordens, men också bildens styrka.

2. http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Kropp-och-kon/Slidkransen/, 2015-01-11
3. Nationalencyklopedin, mödomshinna, www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=mödomshinna, 2015-01-07
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3. Teori
Mödomshinnans existens visade sig ha diskuterats i omgångar under hundratals år, berättades det i dokumentären. I den nämns bland annat den grekiske läkaren Soranos från Efesos
som tvivlande på dess existens redan på 100- talet och att en av medeltidens första kvinnliga
läkare Trotula beskrev hur en kunde följa olika kurer för att verka vara oskuld. Så begreppet
har funnits med i människans historia under en lång tid. Däremot fick jag inte reda på hur och
när myten uppstod. Genom referenser från dokumentären börjar jag leta efter mer information
kring Soranus från Efesos och Trotula och får till slut tag på översättningar av bådas skrifter.4
Jag läste Karin Johannisons (professor i idé- och lärdomshistoria på Uppsala universitet) bok
Den mörka kontinenten som beskriver hur kvinnan har gestaltats medicinskt och sexuellt
under 1800- talet och fram till 1930. En tid som har satt spår i dagens samhälle. Och Alice
Lyttkens bok Kvinnan söker sin väg, den svenska kvinnans historia från liberalism till vår tid,5
som beskriver kvinnans situation mellan 1700- talet och 1970- talet, då boken är skriven.
I mailkontakt med Ekelund frågar jag om mer referenser kring historien bakom lögnen och
hon hänvisar mig till Carola Eriksson och Monica Christianson (barnmorskor och även lektorer på institutionen för mödravård på Umeå Universitet) som har kämpat med att avslöja myten
sedan år 2000. Genom dem fick jag dels en lista med deras rapporter och kontaktuppgifter
till två forskare som undersöker hedersrelaterat våld mot unga kvinnor. De kunde inte ge mig
vidare referenser till litteratur kring historien bakom mödomshinnan men hänvisade mig till
Birgitta Essen (universitetslektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård på Uppsala universitet) som skrivit om begreppet ur en gynekologisk vinkel. Jag har också haft mailkontakt
med RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och frågade om deras arbete med att avliva
myten. Genom RFSU hittade jag boken Människor i nöd6 skriven av RFSUs grundare Elise
Ottesen-Jensen. En bok som också blev betydande för förståelsen av den tid då sexualundervisningen började rota sig i det svenska samhället.
I början av undersökningsarbetet följde jag alla olika trådar jag kunde hitta och ungefär
samtidigt som jag börjat mitt arbete kring begreppet, släpper Liv Strömqvist sitt seriealbum
Kunskapens Frukt. Boken refererar till en BBC-dokumentär If God was a girl.7 Den beskriver
en kvinnohistoria som har sin början i en kvinnodyrkan på 300- talet f.kr och avslutas med att
beskriva undangömmandet av kvinnohistorien på 1800- och 1900-talet. När jag hade titat igenom de källor som beskrev tiden runt 300-talet f.kr var de inte tillräckligt starka för att arbeta
vidare med och jag inte hade tid nog att sväva ut för långt. Därför har jag valt att fokusera
på att komma närmare nutiden och ge smakprov framför allt från 1800- talet till idag. Med
undantag från vissa spännande teser, till exempel att mödomshinnan skulle vara en rest från
urtiden när våra föregångare levde i vatten.
Tack vare av alla svar jag fått från folk som engagerar sig i ämnet kunde jag samla ihop en
oväntat bred grund att stå på.

4. Green, Monica Helen. (red.), The Trotula: an English translation of the medieval compendium of women’s medicine, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002
Soranos från Efesos, Kvinnolära: om graviditet, förlossningskonst, spädbarnsvård och kvinnosjukdomar = Gynaikeia, 2001
5. Lyttkens, Alice. Kvinnan söker sin väg. Den svenska kvinnans historia från liberalism till vår tid. Bonniers, 1974
6. Ottesen-Jensen, Elise, Människor i nöd: det sexuella mörkrets offer, [Ny utg.], Federativ, Stockholm, 2009
7. When God Was a Girl BBC Documentary Women and Religion (new) HD [full documentary]
https://www.youtube.com/watch?v=MfIrHrQg0EY, 2015-02-02
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4. Metod
De fyra första veckorna av projektet arbetade jag undersökande, vilket resulterade i tre olika
delar:
I den första delen mailintervjuade jag runt 30 personer omkring mig och ställde fyra frågor:
Visste du att mödomshinnan inte finns?
Hur har den påverkat ditt liv?
Hur skulle du beskriva den, exempelvis med synonymer?
Varför tror du att myten finns?
I den andra delen vill jag undersöka vilka teser och händelser i historien som kan ha varit betydelsefulla för mytbildningen kring mödomshinnan och hur myten kan ha uppstått. Och jag
vill ta reda på när begreppet dök upp i den svenska ordboken och hur begreppet har utvecklats
från första gången det nämndes till idag.
I den tredje delen vill jag få en mer ingående uppfattning om hur begreppet uppfattas idag,
genom att läsa dagens biologiböcker, ta kontakt med skolor, forskare och andra organ som
arbetar med sexualundervisning.
Om mitt förhållande till text
Jag har ett svårt förhållande till text och ändå vill jag arbeta med text i det här projektet. Vissa
gånger blir jag fångad av dess inverkan på mig och andra gånger blir jag vilseledd i formuleringar och en typ av språk jag har svårt att förstå.
Länge har jag undvikit text, för att jag har sett det som min svaga punkt. Att formulera mig
genom ord har varit ansträngande och tidskrävande. Bild har istället varit mitt medium. Men
de senaste åren har jag börjat skriva och blivit fascinerad av styrkan som finns i ord och hur
det talar till så många människor.
Min inspiration får jag från poesiböcker och nyhetstidningar men också från anslagstavlor,
reklam, spam och internetforum. I det här projektet vill jag arbeta just med olika källor av
textmaterial: mina anteckningar och andras texter. Jag vill gräva i språket och formulera hur
ordets/ begreppets utformning påverkar ens förhållande till det.
Jag har hittat några metoder som jag trivs med gällande text. Två metoder jag skulle vilja
använda i det här projektet är appropriering, användandet av redan befintligt material i en ny
kontext, och short stories.
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Process
I den första delen av arbetet intervjuade jag folk omkring mig. Jag fick 21 svar av kvinnor
mellan 16 och 60 år. Av dem var det 9 personer inte kände till myten och 12 personer som
hade fått reda på den under de 10 senaste åren. Jag blev inspirerad av de liknelser jag fått
genom intervjuerna och satte ihop dem till en flytande text. Jag kände direkt att materialet var
starkt och att jag ville arbeta vidare med det.
Liknelserna blev en bra begränsning att hålla sig till, i färg och form. Sedan satte jag ihop alla
texter jag fått från intervjuerna och kom fram till att de är spännande precis som de är, oredigerade innehållsmässigt. De ger en viktig och bred bild av tankar kring den påhittade hinnan.
Följande färger valde jag att begränsa mig till:

I den andra delen vill jag undersöka vilka teser och händelser i historien som kan ha varit
betydelsefulla för mytbildningen. I boken Kvinnolära8 tvivlar en läkare redan på 100 talet att
hinnan existerar och på medeltiden beskriver en kvinnlig läkare i boken the Trotula9 om olika
kurer för att verka oskuld, att placera en blodigel inuti könet är den starkast rekommenderade
och hur en senare på 1800 talet trodde att kvinnans alla sjukdomar kunde härledas till hennes
kön. Såhär står det i boken Den mörka kontinenten:
Livmodern ansågs vara nyckeln till kvinnans alla sjukdomar. Där kropp, nerver och
psyke möttes. Under 1800 talets andra hälft introducerades storskaliga serier djärva
bukingrepp:
Ovariotomi (avlägsnande av äggstockar)
Hysterektomi (avlägsnande av livmodern)
Salpingotomi, kastrering (avlägsnande av äggledarna)10
Clitorodektomin. Att kirurgiskt avlägsna clitoris var den mest radikala terapin. Som
centrum för kvinnans sexuella lust framstod clitoris som en symbol för den hotfulla
kvinnligheten.11
8. Soranos från Efesos, Kvinnolära: om graviditet, förlossningskonst, spädbarnsvård och kvinnosjukdomar = Gynaikeia, Åström, Jonsered, 2001
9. Green, Monica Helen. (red.), The Trotula: an English translation of the medieval compendium of women’s medicine, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002
10. Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 1994, s .211
11. Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 1994, s. 204 - 208
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Extrema uttryck för en ideologi som reducerade kvinnans sexualitet till reproduktion.
Genom att betrakta sexuell lust och känslomässigt utspel som symtom på ett förvrängt
psyke i behov av redikalterapi, skapade vetenskapen normer och gränser för det tillåtna kvinnobeteendet.12
På 50- talet införde Sverige som första land i världen sexualundervisning i skolan. I boken
Sexualpolitiska nyckeltexter finns det ett utdrag ur Sveriges radios sexualkunskap. I samtal
mellan Torsten Wickbom (lärare och sexualupplysare) och en elev, 1954:
W: Hos unga flickor så är slidmynningen till en del stängd av den så kallade mödomshinnan, den brukar gå sönder vid första samlaget och finns bara kvar sen som ett litet
ärr.
E: Kan den inte gå bort annars också, t.ex. genom sträckning?
W: Jodå det är mycket vanligt och vissa idrotter, ridning, cykelåkning och förresten
det händer inte så sällan att den kan gå söder vid lite ovarsam tvättning. När den går
sönder så blir det ibland en liten blödning, mycket sparsam och ibland gör det lite ont
också, men relativt lite. – Vad behövs det nu för att ett ägg ska kunna utvecklas och bli
ett barn?13
Jag var nyfiken på när begreppet först dök upp i den svenska ordboken och hur ordet har
formulerats från första gången det nämndes till idag. Jag åkte till Kungliga biblioteket för att
kunna granska alla ordböcker som getts ut, från första utgåvan 1893 till den senaste utgåvan
jag kunde hitta från 2010. Det visade sig att mödomshinnan inte fanns med i många av ordböckerna. Vad jag till slut kunde tyda var att mödomshinna som ord fick sin egen rubrik på
1950- talet och att det kan härledas i det svenska språket ända tillbaka till 1734, men då i
kombination med ordet mö.
Granskandet av orböckerna kan jag se i efterhand tog för mycket tid. Den var intressant men
gav inte så mycket. Det jag ändå tog med mig från den här processen var alla olika ord som är
besläktade med mödomshinnan och de finns presenterade i resultatet.
Kristendomen har haft sin inverkan på synen av kvinnan, därmed också det påhittade begreppet mödomshinna. Även om jag bestämde mig i ett tidigt skede för att begränsa arbetet till att
inte handla om religion så är dess påverkan svår att blunda för. Lena Lennerhed, professor i
idéhistoria, berättar i P3: s radiodokumentär Orgasmens historia14 att det är med Eva och med
kvinnan, som synden kommer in i världen. Därför måste kvinnan och sexualiteten kontrolleras.

12.Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 1994, s. 205
13. Arnberg, Klara, Laskar, Pia & Sundevall, Fia (red.), Sexualpolitiska nyckeltexter, 2015. s. 268 Lindgren, Anne-Li. Kapitel 13: Sexualundervisning för barn. Samtal mellan Torsten Wickbom (lärare och sexualupplysare) och en elev, 1954
14. P3 Dokumentär, Orgasmens historia, 2007, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/93408?programid=2519, 2015-03-01
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Alice Lyttkens skriver i sin bok Kvinnan söker sin väg. Den svenska kvinnans historia från
liberalism till vår tid att:
kyrkans makt i staten var påfallande, en makt som grundlades strax efter kristendo
mens införande i Sverige. Redan under tidig medeltid hade kyrkan strävat efter att
göra äktenskapet till en kyrklig ceremoni. Kyrkan såg bland annat en myndighetsförk
laring som ett hot mot äktenskapet.15
I den tredje delen av projektet undersökte jag den nutida bilden av begreppet och till hur
begreppet först nu, på 2000- talet omdiskuterats igen och blir till ett nytt ord, slidkrans, som
ska representera verkligheten. Att det inte finns någon hinna utan att alla har veck som är lika
olika som vi människor är. Monica Christiansson och Carola Erikssons skriver i broschyren
Hedersrelaterat våld och förtryck. Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården från 2007:
Det inte finns någon mödomshinna men att det finns en mängd olika föreställningar
om slidans öppning. Sannolikt har dessa föreställningar vuxit fram ur den dominerande genusordningen som ett sätt att försöka kontrollera kvinnors sexualitet. 16
I samma broschyr skriver Birgitta Essén:
Från ett gynekologiskt perspektiv kan hävdas att långt från alla kvinnor blödit vid förs
ta sexet. Två studier visar att mellan 40 % och 80 % inte blöder vid detta tillfälle. Fak
torer som kan öka blödningsrisken är forcerat sexuellt umgänge, avsaknad av lust och
vaginal lubrikation, vaginala infektioner, genitala missbildningar. 17
Jonas Lemon från RFSU skriver i mailkontakt med mig att:
Vår upplevelse är att myten om mödomshinnan sakta börjar försvinna hos unga. Det
är fler och fler som svarar “nej” på frågan om de ens har hört talas om begreppet.
Men det varierar självklart. Vi arbetar även i skolan med att bredda sexbegreppet till
att handla om så mycket mer än penetrerande samlag. Detta för att t.ex. problemati
sera oskuldsbegreppet - där ju mödomshinnan har varit en central del.
Jag undersökte även dagens biologiböcker. Jag mailade till en grund - och gymnasieskola i
Stockholms alla stadsdelar. Av 28 möjliga, fick jag 5 svar. Sammanlagt fick jag 7 olika böcker. Vilket visade sig vara en bred grund. I 3 av 7 beskrivs mödomshinnan fortfarande och
resterande har mödomshinnan ersatts av det nya ordet slidkrans, eller tagits bort helt. Såhär
beskrivs mödomshinnan i Biologi Direkt från 2012, under rubriken Första gången:
Inför första samlaget finns det många frågor. Hur går det till? Hur känns det? Blöder
det alltid för tjejen första gången? Gör det ont?
Tjejer har oftast en tunn hudflik vid slidöppningen som kallas mödomshinnan. Den
täcker inte hela slidöppningen och kan gå sönder vid första samlaget. När mödoms15. Lyttkens, Alice. Kvinnan söker sin väg. Den svenska kvinnans historia från liberalism till vår tid. Bonniers, 1974. S 13
16. Essen, Birgitta. Hedersrelaterat våld och förtryck. Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården, 2007, s. 90- 91 Christiansson, Monica
och Eriksson, Carola. Kapitel 8: Om mödom – och hymenrekonstruktion
17. Essen, Birgitta. Hedersrelaterat våld och förtryck. Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården, 2007, s. 93. Essen; Birgitta. Kapitel 9:
En kritisk röst: Ifrågasättande av kirurgi som lösning
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hinnan går sönder kan det göra lite ont och komma lite blod. För många tjejer har
mödomshinnan gått sönder långt tidigare. Det kan ske vid exempel fysisk aktivitet eller
onani. 18
Precis så, som biologiboken förklarar mödomshinnan, har jag blivit lärd att tro. När jag såg
dokumentären trodde jag att mina starka minnen om att hinnan kan spricka vid fysisk aktivitet
kanske var en överdriven tolkning jag och mina vänner gjorde som yngre. Men genom utdraget ovan har vi ett av alla bevis på att det faktiskt inte bara handlar om sexuell aktivitet, utan
även all fysisk aktivitet.
En blodig situation skulle alltså kunna uppstå när som helst. Precis det var jag rädd för som
yngre, att hinnan plötsligt skulle spricka. Och hur mycket blod skulle komma då? Det fanns
det ingen information om. Nej, begreppet förklarats har enormt abstrakt.
Formgivningen av projektet tog sig olika skepnader genom processens gång
Textmaterialet förstod jag tidigt att jag ville presentera. Undersökningsprocessen hade gett
mycket och viktig information. Att presentera materialet i en bok kändes tilltalade, som ett
bidrag med min vinkel av ämnet. En samlingsplats för att de textstycken jag samlat på mig.
Blädderfunktionen var också viktig, där läsaren lätt kan färdas från en tidpunkt till en annan.
Den formmässiga gestaltningen kändes extra viktigt för att väga upp allt textmaterial. Jag
hade några veckor in i arbetet en ide om att göra en tredimensionell illustration av något av
de ting jag samlat in i den första delen av förundersökningen. Jag skissade på en ballong och
en såpbubbla och att möjligen göra dessa i papier-maché och att sedan måla och lacka, jag
föreställde mig att hörlurarna till ljudet skulle komma ur denna form.

Jag provade även att spänna materialen i broderiramar för att visa på hur folk förställts sig
hinnan, men upplevde resultatet för sexuellt laddat och obehagligt. Jag vill framställa lögnen
som obehaglig men framför allt absurd.

18. Kukka, Jarmo och Sundberg, Carl Johan. Biologi Direkt. Stockholm 2012, s. 228
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Samtidigt tecknade jag saker jag läste om och fastnade ett tag för att gestalta de former som
RFSU presenterar av slidkansens utseende och att arbeta med variationen som finns.

Jag provade även att fotografera de olika liknelserna.

Jag fastnade för direktheten i fotografiet, att det så tveklöst visar hur hinnan har föreställts.
Utan alla misstolkningar som kan göras. Jag tvekade mellan att visa tingen använda eller inte,
till exempel genom att visa en sprucken ballong istället för en uppblåst, att visa en öppet lås
istället för ett stängt osv. Men bestämde mig slutligen för att visa ballongen uppblåst, att helt
och hållet använda mig att de förställningar jag samlat in.
När jag väl byggde upp utställningen blev jag sugen på att komma ännu närmare verkligheten
med formgivningen och tänkte över ifall jag skulle gestalta ett eller båda tingen med verkliga objekt. Alltså med en riktig ballong och en riktig hårsnodd. Jag testade att sy en stor svart
hårsnodd. Men beslutade mig för att affischen blev tydligare.
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Hårsnodd, 300 × 300 mm

I val av typsnitt tog det många olika vändor för att komma fram till det jag till sist valde. Jag
hade en idé om att använda mig av alla de olika typsnitt jag fann i förundersökningen och att
jag skulle representera de olika delarna med olika typsnitt, som en kapitelindelning var en
tanke. De olika källorna var bland annat; ordböcker, mailkonversationer och internetforum.
Jag använde mig av myfonts19 och identifont20 för att identifiera typsnitt. Jag kom väldigt nära,
men kunde efter tre genomgående försök ändå inte tyda något av dom.

Efter mycket grubblande om hur jag skulle gå tillväga bestämde jag mig slutligen för att inte
snöa in på det område där jag känner mig osäkrast och valde därför att använda, Times New
Roman. Ett typsnitt som finns i många av de medier jag samlat information ifrån och fick
därför representera att mitt fokus i arbetet har varit att begränsa mig till det insamlade materialet. Det är även ett enkelt och läsbart typsnitt som många ögon är vana vid, vilket gick hand i
hand med min strävan i arbetet. Att texten ska vara lättläst och enkel att ta till sig.

19. https://www.myfonts.com/WhatTheFont/, 2015-02-14
20. http://www.identifont.com/, 2015-02-14
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5. Resultat
Jag ville vara tydlig med vilken information jag hittat och resultatet kom att presenteras i följande olika delar. Ur den första delen av förundersökningen växte två delar av resultatet fram,
det var affisch 1 och häftet:
Affisch 1
Består av de metaforer jag i första delen satte ihop till en flytande text. Metaforerna kommer
dels från intervjuerna jag gjort, men även från alla de texter och dokumentärer jag sett och
lyssnat på:
Latex, röd, vit, genomskinlig, en lögn, en dörr,
en såpbubbla, en salivbubbla, en hinna,
en ytspänning, en tystnad, plastfolie, ett motstånd,
en bisarr kontroll, en idé, ren, skör, lögn,
kontrollhinna, bluff, myt, rädsla, ett blomblad
ett lås, ett tempel, en blockad blomma
en tvångstanke, ett fängelse, en sorg,
en uppblåst ballong, existerar inte, ett skydd, ett runt lock,
ganska tät, veck, ett membran, en vägg,
tjock hud, jätte ont, blod, genomskinlig, rosa, av slem,
absurd.
Texten ovan har varit betydande för arbetet och satt en bra begränsning för form, färg och
ledord. Formgivningen av affischen är tänkt att vara slagkraftig och jag ville att den skulle
fungera som ett dragplåster. Att besökare skulle läsa orden och bli intresserade av vad arbetet
handlar om och vilja bläddra i boken och häftet. Att jag har spridit ut texten ut till knaterna av
affischen, tycker jag bidrog till en mer slående inverkan.
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Affisch 1, 841 × 1189 mm
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Häftet
När jag samlat alla svar från intervjuerna, förstod jag att materialet var starkt och att jag ville
använda mig av det. Jag funderade kring ifall det materialet skulle finnas tillsammans med de
andra texterna jag samlat på mig, men det kändes fel och starkast blev materialet för sig själv,
i sin egen form. Länge var jag inne på att det häftet skulle vara mindre än boken, i pocketformat var då tanken, för att kunna ta den närmare sig och bidra till en mer intim känsla. Men i
förhållande till den större boken kändes det till slut ynkligt, därför fick de samma storlek.
Häftet är ihopklamrat och med lite grövre papper för att fortfarande kännas stabilt, 120 gram.
Jag begränsade mig till de färger jag fann i texten med liknelser och gjorde inlagan till häftet
rosa och omslaget vittonat. Jag ville ta till vara på den intima och varma känslan och beslöt
mig för att gestalta det genom en mindre punktstorlek på typsnittet, 10 punkter, än i övrig text
och med stora marginaler runt omkring textstycket för att poängtera integriteten, stoltheten
och meningsfullheten av texten. Omslaget består av mina frågor i snedstil och ett av svaren i
normalstil.

Häftet, 200 x 280 mm
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Ur del 2 och 3 växte resterande resultat fram, boken och de två andra affischerna:
Boken
Boken blev en samlingsplats för de olika delar i granskningen av begreppet som beskriver
mödomshinnans många skepnader, historiskt till idag. Representerade i korta textstycken, till
största delen citat och ett fåtal skrivna av mig själv.

Boken, 200 x 280 mm

Formgivningen av texten har blivit en blandning mellan poesi, ordbok och faktabok. Jag valde
en större punktstorlek till denna text, 14 punkter, för att förtydliga texten och göra den lättläst
för fler. För att vara saklig och precis. För att hitta en tydlig form för allt material, klurade jag
kring att hitta en lösning för hur jag skulle presentera att projektet till största delen bygger på
research. Slutligen bestämde jag mig för att presentera källorna på varje sida så att läsaren lätt
kan följa vart informationen kommer ifrån. Det kändes extra viktigt att visa källorna på det
sättet när jag arbetar med en lögn.
För att ytterligare hitta en uppbyggnad kring innehållet har jag även delat in texterna i de tidsperioder de tillhör, i kronologisk ordning. Vilket resulterade i tiden före Kristus födelse, där
minus 46 000 000 står för urtiden och minus 700 står för det antika Grekland. Från 100 - talet
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fram till 1900 - talet markeras varje period med hundratal, från 1900 - talet till 2000 - talet
markeras varje period med tiotal och från 2000 till idag markeras varje period med årtal.
Inspirationen till överstrykningen av titeln kom från en bok jag lånat från biblioteket och läst
under arbetet. Nästintill halva boken var understruken och överstruken.

Det är en frustrerande upplevelse och jag ville använda mig av den frustrationen för att skapa
mer laddade känslor kring texten jag ville visa. Först blev jag intresserad av att arbeta med
detta som metod. Men efter att ha testat mig fram blev det tyvärr för svårläsligt.
Men i titeln tycker jag att överstrykningen fungerar bra och är en viktig markering att göra,
att hänsynslöst stryka över det som infekterar ämnet är befriande. Titeln till boken hittade jag
även den i liknelsetexten från den första delen av undersökningsarbetet.
Den röda färgen som första blad i boken symboliserar en tid som varit och den sista gula
sidan i boken symboliserar en ljusare framtid. Jag provade att kombinera de två textdelarna
men kom fram till att de var bäst skilda åt. Att de blev starkare så.
Ljudet
Jag hade en vision om att ljudsätta metaforerna. Till halvtidredovisningen provade jag att
spela in några av liknelserna jag funnit. Jag spelade in: en uppblåst ballong, en salivbubbla,
plastfolie och en såpbubbla och spräcker hål på dom. För mig fungerar det som en frigörelse
från de begräsningar som målats upp av begreppet. Genom att iscensätta materialen kommer
jag åt en starkare upplevelse av hur folk har föreställt sig den blodiga-sprick-situationen.
Dessvärre hann jag inte arbeta med ljudet så mycket som jag hade velat, det jag hann var att
redigera och förstärka ljudet för ett presentera en tydligare ljudbild. Vilket resulterade i en 10
minuter lång loop av sprickljud.
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Affisch 2
När jag hade spelat in ljudet fick jag idén om att gestalta de ting jag spelat in. För att koppla
samma alla delar: ljud, text och form. Jag var länge inne på att gestalta fler ting på samma
affisch men det kändes till slut överflödigt i och med att affisch1 då säger samma sak. En
uppblåst ballong fick representera samma känsla. Ballongen blev talande för att jag tror att
de flesta vet exakt hur den känns och låter när den spricker. Det skulle bli en oerhört jobbig
situation om mödomshinnan varit som en uppblåst ballong.

Affisch 2, 420 × 594 mm
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Affisch 3
Den tredje affischen består av en bild av en hårsnodd. Hårsnodden berättar hur det i verkligheten är. Slidkransen är i själva verket elastisk och full av veck, som en hårsnodd till
exempel. Så beskriver Tina Nevin (sexolog och barnmorska) slidkransen i UR ́s dokumentär
Myten om mödomshinna

Affisch 3, 420 × 594 mm
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Utställningen
Jag hade fått ett stort utrymme att visa mitt arbete på. Först kände jag att jag skulle ha svårt
att breda ut mig över hela ytan. Men efter samtal med curatorn för utställningen kom vi fram
till att lite tom yta i ena hörnet gav en bra dynamik för hel utställningsrummet. När jag testat
att belysa platsen märkte jag att det var svårt att få en jämnt sken över alla delar av verket. Jag
hade inget dagsljus så ljuset från lamporna syntes väldigt tydligt, i sjok. Jag bad om hjälp från
teknikerna och fick ihop en bättre helhet. Det jag ser när jag dokumenterat verket är att platsen
även till slut var mörk men att det kan ha bidragit till att många stannade under längre stunder
vid platsen. Vilket jag även fick höra, att plasten har upplevts som ett andrum. En lugn plats
där det fanns tid att stå och läsa och det var precis vad jag önskat.
På utställningen presenterade jag alla ovan nämnda delar. Boken och häftet fanns på ett bord,
placerat en bit ut i rummet för att besökaren lätt skulle kunna läsa från alla sidor runt bordet
och även kunna gå närmare affischerna. Bordet ville jag göra så enkelt som möjligt för att det
inte skulle kräva uppmärksamhet, vilket resulterade i en utskuren träskiva anpassad till ytan
av böckerna och hörlurarna. De tre affischerna jag visade på utställningen valde jag att anpassa till de två väggar jag blivit tilldelad. Den största affischen fick den största väggen.
Den bästa lösningen för strömmen till ljudet var att placera MP3 - spelaren i taket. Dessvärre
hade jag en hel del problem med ljudet innan allt fungerade som tänkt. Jag hade testat min idé
om att spela upp ljudet genom en MP3, inställd på ”upprepning” och inkopplad till ständig
ström och kommit fram till att det skulle fungera att spela upp ljudet, utan avbrott, under hela
utställningen. Jag satte upp ljudet dagen innan vernissage och allt fungerade som det skulle
den kvällen men på morgonen därpå var ljudet av. Jag fick reda på att strömmen gått i hela
huset, så möjligtvis var det därför. MP3:n hade hängt sig och den ville inte fungera som den
skulle, därför lånade jag en annan likadan MP3, samma sak hände med den. Jag bad om hjälp
från utställningsteknikerna och slutligen, efter flertal försök, lånade jag en annan MP3 av
skolans utlån. Så först på måndagen veckan efter vernissage fungerade ljudet som tänkt.
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6. Diskussion
Tanken var från början att arbeta med text och det har jag gjort, jag känner mig stolt över
att detta arbete blev en ingång till verktyget men jag känner mig inte klar. Det här var bara
början. Men något jag har hittat under arbetets gång är en arbetsmetod som känns rolig och
utmanade. Att fokusera på researchen och begränsa sig till det material en hittar. Det har varit
en lugnande metod att använda, jag hamnar annars ofta i en situation där jag har för många
idéer att bolla med.
Att hela projektets resultat kom att bestå av citat och då även affischerna, kändes som en bra
helhet. Men det har varit ett tungt arbete också, jag har känt mig otillräcklig i allt textarbete
och önskat att jag vore två. Jag har känt att jag är ute på hal is med alla nya medier jag använt
men det har också varit spännande och nu känner jag en stor lust att teckna igen, vilket känns
kul! Det ena ger det andra. Den här uppgiften blev även viktig för mig som en chans att hitta
ett sätt att förena mina intressen för att skriva, skapa bilder och att ljudsätta. Även om textdelen i det här projektet tog mest plats så vidareutvecklade jag ändå ett koncept jag gillar. Min
önskan är att till slut kunna kombinera medierna, så att de blir starkare tillsammans.
Som opponent till presentationen av arbetet hade jag Daniel Mair. I samtalet efter presentationen med opponenten, lärarna och publiken diskuterade vi bland annat möjligheten att
sammankoppla de två textdelana, häftet och boken. Då berättade jag om mitt val att visa
delarna var och för sig och att jag ansåg att texterna blev starkare då. Men i efterhand är jag
intresserad av testa det igen och att utforska sätten att tydligt markera olika delar med hjälp av
formgivning. Att markera olika kapitel exempelvis. Så jag vill inte i utesluta möjligheten att
delarna skulle kunna falla samman i vidare arbete med materialet.
Vi diskuterade också mitt val av bildgestaltning. Jag hade efter många olika tankar kring
möjlig gestaltning beslutat mig om att använda fotografi som verktyg. När jag väl bestämt
mig för det mediet, kände jag mig efter några försök otillräcklig. Mina första fotografitest blev
jag nöjd med, vilket triggade mig till att fortsätta med mediet men när jag väl hade gjort mina
slutgiltiga fotografier kändes de inte helt bra. De blev inte så bra som jag hade hoppats på. I
efterhand kan jag ångra att jag inte bad om hjälp med tekniska rekommendationen kring fotograferingen. Om jag skulle göra om denna del av arbetet skulle jag antagligen ha ritat dessa
affischer istället.
Något jag reflekterat över själv angående utställningen var att jag skulle velat ha en projektbeskrivning intill mitt arbete. Där jag kort sammanfattar vad arbetet handlar om, jag tror det
skulle gett en lättare ingång till ämnet. Jag hade också velat hinna göra ett mindre häfte som
besökaren hade kunnat ta med sig och om jag hade fått göra om något angående dispositionen
av bilder så skulle ha hängt mina bilder i kronologisk ordning, i läsriktning. Istället valde jag
att anpassa mina affischer efter hur min utställningsplats såg ut och satte den största affischen
på den största ytan. Vilket ändrade riktningen affischordningen, från höger till vänster. Jag tror
det kan ha upplevts svårförståeligt.
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7. Slutsatser
Hur och när uppstod mödomshinna som begrepp?
Jag har inte fått reda på när begreppet kom till. Men jag har fått reda på att mödomshinnans
existens har diskuterats under en lång tid och att vissa vill leda begreppet så långt tillbaka som
till urtiden. Möjligtvis har just myten denna tendens, att inte ha ett tydligt ursprung.
Vad har begreppet betytt för mig och andra?
Hinnan har påverkat mitt liv mer än vad jag kunnat ana och gjort mig orolig i förhållande till
min kropp under stora delar av mitt liv. Nu förstår jag varför, jag har blivit lurad av
Biologiboken precis som många andra. När jag såg dokumentären trodde jag att mina starka
minnen om att hinnan kan spricka vid fysisk aktivitet kanske var en överdriven tolkning jag
och mina vänner gjort som yngre. Men genom utdraget som finns i Process ovan har vi ett av
alla bevis på att det faktiskt inte bara handlar om sexuell aktivitet, utan även all fysisk aktivitet. Det här projektet har gett bevis på att det är bra att vara kritiskt inställd till samhällets
sanningar och att våga ifrågasätta, någonting jag för allting vill ta med mig i livet.
Det har mycket säkert varit ett sätt att ta makt över kvinnans kropp precis som Christianson
och Eriksson hävdar i sin rapport och som många i mailintervjuerna har varit medvetna om.
Den har begränsat såväl kvinnans tankar som kroppar. Tyvärr verkar synen på kvinnan som
vacker och skör inte helt lätt att bli av med. Mödomshinnan är inte det enda, i flera sammanhang stöter jag på blomman som symbol för kvinnan, bland annat på framsidan av RFSUs
broschyr Slidkransen som ska beskriva lögnen och berätta om sanningen. Men vad är inte
blomman, om vacker och skör?
Men det går framåt, som RFSU också skrev i min mailkontakt med dem, allt fler är medvetna
om att mödomshinnan inte finns. I och med att lögnen om mödomshinnan har avslöjats i Sverige och på fler ställen världen över ifrågasätts hela oskuldsbegreppet. Äntligen.
Hur gör jag en grafisk tolkning av ämnet?
Jag har en dragning till att bearbeta idéer och förenkla dom som långt som möjligt, det väcker
inspiration och motivation för mig. Jag ville akta mig från att göra en bildmässigt kroppslig
gestaltning av ämnet och istället fokusera på att berätta sanningen. Drivkraften i arbetet var
sanningen. Jag ville vara enkel och koncis och arbetade ständigt med att undvika förvirringsmoment. Även om jag hamnade på många stickspår som var viktiga för mig i min process
framåt, ville jag i resultatet bara ta med mig det viktigaste.
När jag insåg hur mycket material jag kunde samla in visste jag att jag ville visa delar av
materialet i läsformat och en bok kändes till slut given som en plats för reflektion och lugn i
sammanhanget – skolutställning. Min vision var att visa något ur texterna för att skapa nyfikenhet kring det läsbara. De två fotografierna representerar någonting som har varit och hur
verkligheten är.
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