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ABSTRACT 

Uppsatsen utgår från syftet att ringa in diskurser kring mens, och att utifrån poststrukturalistisk 

diskursteori granska hur dessa kan ses som performativt könande av den menstruerande kroppen.  

 Mensdiskurser ska förstås som tal om samt praktik kring mens. Dessa diskurser har jag försökt 

fånga genom att analysera vad som här kallar mensrådgivningslitteratur. Därutöver har fyra unga 

tjejer som fått mens intervjuats om hur de förhåller sig till och talar om menstruation och (sitt) 

menstruerande. Utifrån tre teman har därefter poststrukturalistiska teorier om diskursivt könande 

praktiker applicerats. Dessa har huvudsakligen hämtats från Bronwyn Davies (2003) resonemang 

om könade kroppar, samt barn som medkönande agenter. De teman som återkommer är ”Mens 

som utvecklingsberättelse”, ”Mens som förenande av kvinnor och uteslutande av män”, samt 

”Att vara sist”.  

 

Nyckelord: menstruation, kön, diskursanalys, poststrukturalism, köngörande.    
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1) INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Jag minns att en i min lågstadieklass fick sin första mens när hen1 var nio år. Hen sa till sin 

mamma vad som hänt och mamman köpte Mensboken (Edvall 1986), och bindor, sa grattis till sitt 

barn: ”Nu har du blivit Kvinna”. Min vän var nio år, hen var en Kvinna.  

 Jag minns att vi sedan gick i mellanstadiet och på den tiden var vi tjejer, och vi hade oerhörd 

fokus på varandras kroppsutveckling: däribland mens. Vem som fått mens, hur och när och var 

de fått – i synnerhet sin första mens. Men även vem som inte fått mens. Vi hade koll på 

varandras utveckling och jag kan inte förstå hur. Jag kan inte heller förstå varför. Vad gjorde allt 

detta prat om mens så viktigt för oss? Varför var mens något i sig så avgörande? Vad signalerade 

de bindor som några av oss bar på oss eller med oss? Vad positionerade vi oss som, genom att 

visa vårt fysiska tillstånd på ett sådant eller liknande sätt? Hur skapade vi oss själva som tjejer, och 

skapade vi oss/varandra olika beroende på hur vi såg ut i förhållande till idéer om hur en (vuxen) 

Kvinna ser ut? Utifrån vilka anatomiska attribut vi hade, hur stora bröst (om några) hur mycket 

hår (om något)? Hur uteslöt vi vissa ur våra samtal om att vara tjej, att bli Kvinna? Hur 

reproducerade vi en gängse bild av vem som är och hur det går till att vara? 

 

1.2 Syfte 

Kön kan ses som maktpositioner i det att olika könstillhörighet innebär olika makt för dess 

innehavare. Den feministiska förståelsen av västerländsk samtid innebär bland annat att kön är 

hierarkiskt inordnade, ojämställda maktrelationer. Syftet med denna uppsats är att synliggöra och 

problematisera diskurser kring mens och menstruerande kroppar för att förstå hur dessa kan ses 

som performativt2 könande; därigenom bidragande till skapandet av könsmaktsrelationer.  

 Genom att fokusera på unga tjejers förhållningssätt och syn på (sitt) menstruerande i motvikt 

till hur de uppfattar att mens talas om i deras omvärld vill jag särskilt betona tjejer(na) som 

medkönande aktörer, som aktivt (re)producerande av idéer om två motsatta kön, förbundna med 

specifika kroppar3. Detta görs utifrån poststrukturalistiska teorier om diskursiva praktiker som 

skapande, reproducerande och upprätthållande av vad de säger sig beskriva, i detta fall kön.  

 

 

 

                                                           
1I den här uppsatsen väljer jag att använda mig av det könsneutrala pronomenet hen vilket benämner personer som ser sig 
själva som män, kvinnor eller något däremellan/därutöver. I citat från informanterna har jag dock använt mig av de 
pronomen informanterna själva använder sig av. 
2 Performativitet ska här förstås som ”den process varigenom språkliga beteckningar och andra praktiker skapar vissa subjekt 
och identitetspositioner” (Nordberg 2005:27 kurs i orig.) 
3 I en samtida svensk diskurs: maskulin kropp + XY-kromosomer = Man; feminin kropp + XX-kromosomer = Kvinna. 
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1.3 Frågeställning 

Jag har två ingångar till mitt behandlade ämne: en empirisk och en analytisk. Den empiriska 

frågan ställes för att förstå vad (och hur), som konkret händer. Tal, praktik, förhållningssätt. 

Följande frågor har ställts: 

- Hur ser samtida diskurser kring menstruation, den menstruerande och hens kropp ut?  

- Hur förhåller sig unga tjejer till dessa diskurser genom tal och praktik?  

- Förekommer det något som kan ses som ritualiserat beteende4? 

 
När jag närmat mig materialet har jag i den analytiska frågeställningen velat urskilja hur de 

konkreta händelserna verkar, varför följande frågor ställts; 

- Hur kan dessa diskurser ses som könande; (re)producerande av två binära könskategorier? 

- Hur kan tjejerna i sitt förhållningssätt ses som medkönande agenter? 

- Hur skapas (bilden av) Kvinnan i dessa samtal, vem är Kvinna och på vilka premisser?  

 

2) TEORI 

2.1 Poststrukturalistisk diskursteori  

Jag arbetar huvudsakligen efter Ernesto Laclau och Chantal Mouffes begreppsapparat Diskursteori 

såsom den framförs av Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips (2000) i Diskursanalys som 

teori och metod. Diskurs kan enligt denna förstås som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen)” (Winther-Jørgensen & Phillips 2000: 7. kurs i orig.). Diskurs ska ses som 

såväl språkliga5 som materiella praktiker och Laclau och Mouffe menar även att det finns flera 

samtidigt verkande diskurser, vilka förändras över tid. Gemensamt för olika diskursteoretiker är 

att det finns en önskan att bedriva kritisk forskning för att förstå maktrelationer, samt att det görs 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv6. Detta innebär att ställa sig kritisk till idéer om 

objektiv kunskap; att poängtera att våra individuella förståelser präglas av vilken specifik 

kulturhistoria vi befinner oss i. Vidare menar Laclau och Mouffe att diskursens betydelse 

struktureras kring en nodalpunkt vilken förstås som ett privilegierat tecken kring vilket andra 

tecken ordnas. Nodalpunkten är ursprungligen tom och måste fixeras, vilket görs genom 

ekvivalenskedjor då den ställs emot vad den inte är. Det diskursiva fältet är vad som fungerar som 

                                                           
4 Med ritualiserat beteende menas händelser liknande den som nämns i inledningen: när barnet berättar för föräldern att 
hen fått mens och föräldern i sin tur säger Grattis alternativt ger en present. Denise Malmberg (1991) hänvisar i sin 
forskning till ritualiserat beteende som tradering av kunskap kring menstruation varefter tjejen får en förståelse för tysta 
diskurser. Tysta diskurser kan förstås som praktiker, och i synnerhet praktiker som inte ska synas; hur du ska dölja dina 
bindor/tamponger på bästa sätt, hur du agerar om du/någon annan får en mensfläck, etc. De kan också förstås som 
eufemismer/omskrivningar, exempelvis ”Jag har besök av tant Rosa”, eller tystnad. 
5 Språkliga ska i sin tur förstås som såväl skrivet, verbaliserat och tecknat tal. 
6 Winther-Jørgensen och Phillips har valt att använda sig av begreppet socialkonstruktionistiskt istället för 
socialkonstruktivistiskt, vilket här förstås som samma sak. Detta för att inte blanda samman det med Piagets konstruktivistiska 
teorier. Jag använder mig för enkelhetens skull, av samma (Winther-Jørgensen & Phillips 2000: 11). 
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motbild varigenom diskursen konstitueras som norm (Winther-Jørgensen & Phillips 2000: 12 ff.). 

Som exempel kan nämnas att den heterosexuella skapas först i förhållande till den homosexuella; 

utan avvikare syns inte normen.  

 

I diskursteori ska språket inte ses som en kanal varigenom fakta kommuniceras, utan som en 

”maskin” som konstituerar den sociala världen (Winther-Jørgensen & Phillips 2000: 16). Genom 

att benämna någonting, skapas det. Viktigt är dock att poängtera att talet och diskursen inte bara 

finns därute och skapar oss, utan att de aktivt används av talande subjekt som genom detta tal 

skapar och omskapar såväl sina egna som andras positioner. I Hur pojkar och flickor gör kön (2003) 

skriver Bronwyn Davies om hur barn kan ses som aktivt könande av sig själva (och andra). 

Davies har studerat hur 4-5-åringar förstår och förhåller sig till kön i första hand utifrån 

feministiska sagor, och ställer frågan om varför det är så viktigt för barnet att uppfatta sitt eget 

och andras kön på rätt sätt. Davies konstaterar att detta beror på att kroppen i den samtida 

diskursen måste kunna läsas som kvinnlig eller manlig för att vara begriplig7. Barnet lär sig enligt 

Davies att anamma manlighet/kvinnlighet som om det vore en oföränderlig del av deras sociala jag 

och kommer därför att använda sig av de verktyg det lokala samhället/kulturen tillhandahåller för 

att konstruera sin egen könsidentitet på så sätt. Det tillägnar sig diskursiva praktiker vilka de 

bygger upp sin identitet kring. 

 Davies diskuterar även poststrukturalistiska förståelser av köngörande i förhållande till tidigare 

socialisationsteorier. I dessa socialisationsteorier, säger Davies, förstås barnet som ett råmaterial 

och en passiv mottagare, som en socialiserad som lär sig. Denna socialiserade står i motpol till den 

aktive socialiserande: förslagsvis föräldern/föräldrarna. Davies menar att socialisationsteorier är 

förenklade och att barnet inte tillskrivs någon agens. Istället vill Davies poängtera att alla 

oupphörligen gör kön och detta inte huvudsakligen på grund av att föräldrar önskar så, utan för 

att det finns en seglivad tudelning mellan manligt och kvinnligt vilken konstituerats att vara en 

central del av människans identitet och föreställs vara stabil och oföränderlig. ”Att vara duglig 

medborgare [är] att bestämma sitt rätta kön och rätta sig efter det och därigenom hjälpa andra att 

förstå det […] ’Alla’ vet att världen är uppdelad i män och kvinnor” skriver Davies. ”Idén om att 

det finns två kön, och bara två, och att de är ömsesidigt uteslutande, varandras motsatser, sitter 

djupt i det västerländska tänkandet” (Davies 2003: 10).  

 

Davies skriver in sig i diskursanalytisk teoribildning och menar att detta antagande att enbart två 

kön existerar, följer av sociala och språkliga konstruktioner som individer är omgivna av när de 

                                                           
7 Davies skriver utifrån en anglo-australiensisk position, men denna tanke inspireras från Butler (1990) som i sin tur skönjer 
samma krav på förståelighet i en nordamerikansk kontext. 
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konstituerar sig som personer. Språket ses i den poststrukturalistiska diskursförståelsen som både 

tillgång och begränsning. För att kunna interagera måste individen lära sig ett språk vilket ses som 

positivt då att det möjliggör sociala utbyten. Samtidigt menar Davies att det begränsar våra 

möjligheter i det att det har till viss del tillhandahåller färdiga definitioner som måste följas. Detta 

upprepande förhållande sker om och om igen, livet genom. Individen ska inte ses som en social 

konstruktion som leder till en slutprodukt utan någon som (om)skapas genom mångfaldigande av 

diskursiva praktiker vilket individen tar del i.  

  

Utöver denna min huvudsakliga teori har jag inspirerats av vissa av Jorun Solheims (1998) 

tankegångar om modern symbolism av den öppna kroppen, Judith Butlers (1990, 1996) tankar 

om den performativt könade kroppen, samt Marie Nordbergs (2005) diskurs- och 

performativitetsdiskussioner.  

 

3) CENTRALA BEGREPP 

3.1 Tjej 

Vid benämningen av informanterna använder jag mig av begreppet Tjej vid sidan av de 

könsneutrala individer och personer. Fanny Ambjörnsson använder sig i sin studie om 

gymnasietjejer och genus, klass och sexualitet, En klass för sig (2003), också av tjej då det ”var det 

ord som användes bland ungdomarna själva” (Ambjörnsson 2003: 29 f.). Jag menar att detsamma 

gäller bland individer i den åldersgrupp jag vänder mig till och ser detta som en viktig aspekt. 

Samtidigt menar jag att det i äldre forskning mer frekvent använda begreppet flicka tenderar att 

infantilisera informanten då det är ett ord som i första hand används vid benämning av små barn 

(Jmf. Ambjörnssons diskussion). Problemet jag ser med begreppet tjej, är att det är ett 

könsbestämt ord som till viss del motverkar mitt syfte – att ifrågasätta vem som är tjej och varför. 

Det skulle kunna påstås att jag väljer att använda min makt som uppsatsförfattare till att definiera 

andra personer. Å andra sidan har informanterna definierat sig själva genom att ha svarat på min 

efterlysning där jag söker just tjejer som informanter. 

 

3.2 Kvinna  

Parallellt med Tjej använder jag mig av begreppet Kvinna. Kvinna ska inte ses som syftande till 

specifika individer utan främst som föreställningar om vad individen kommer att bli/vara som 

vuxen. Dessa föreställningar är oftast kopplat till specifika kroppsutformningar (vagina, bröst, 

höfter) men också vissa erfarenheter (mens, graviditet, barnafödande), och även i vissa fall 

egenskaper. Begreppet används även när informanterna själva gör det. Observera att jag använder 

mig av Kvinna i singular och inte plural. Detta innebär inte att jag menar att det finns en 
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universellt tillgänglig kvinnoposition, utan att Kvinna istället ska handla om enskilda individers 

föreställningar om vad just hen kommer att bli/vill bli. Versalen i Kvinna syftar till att bildligt 

poängtera att detta just är en idé om en identitet.  

 

3.3 Kön 

I den här uppsatsen ligger fokus på att förstå hur kroppen kan förstås som diskursivt skapad och 

förstådd. Ett begreppsproblem som är sammanbundet med föreställningar om biologi i 

förhållande till sociala positioner, är användandet av/uppdelningen mellan kön och genus. Jag 

menar att genus visserligen har (haft) sin poäng, i egenskap av ett ord som kan användas för att 

ifrågasätta huruvida en persons könsuttryck behöver vara sammanbunden med samma persons 

fysiska kropp8. Samtidigt skapar distinktionen kön/genus en olycklig uppdelning vilken kan leda 

till tankar om att det finns ett fast, givet biologiskt kön, och ett konstruerat socialt genus. Judith 

Butler (2004) kritiserar denna uppdelning och menar att den leder till föreställningar om 

kön/kropp som prediskursivt och orört. Hen skriver att ”[v]i bör stryka sex; allt är redan gender” 

(Butler 2004: 41).  

 I Ett bidrag till heterosexualitetens historia väljer Pia Laskar (2005), att istället använda kön då 

användandet av termen ”genus” riskerar bringa med sig just denna binära uppdelning mellan 

genus och kön, vilket enligt Laskar ”för tankarna till ett historiskt föränderligt genus, men en 

ursprunglig biologisk given kropp” (Laskar 2005: 390). Med detta menar Butler och Laskar att 

likaså (förståelsen av) kroppen är historiskt och kulturellt specifikt konstruerad. Då jag vill 

ifrågasätta hur individer könar och könas i förhållande till personers specifika kroppar och dess 

funktioner i en samtida kontext, har jag valt att använda mig av kön.  

 
4) METOD 

4.1 Diskursanalys som metod 

Jag har i denna uppsats arbetat med diskursanalys. Detta innebär för mig att angripa diskurser 

vilka kan ses som reglerande av sociala relationer och (o)möjliggörande av vissa subjekts-

/identifikationspositioner, samtidigt som samma diskurser används för att skapa dessa positioner. 

Syftet med diskursanalys, skriver Winther-Jørgensen och Phillips, är inte att komma bakom 

diskursen, till något ursprungligt ”egentligen”. Oavsett om det finns en fysisk-konkret verklighet 

så förstår vi alltid den genom diskurser, varför diskursen i sig måste vara vad analysen utgår från 

(Winther-Jørgensen & Phillips 2000: 15). Jag vill således inte söka en ”sanning” om mens utan vill 

förstå hur maktrelationer skapas i representationer av mens; mensdiskurser. Diskurser ska, som 

                                                           
8 Genus har dessutom antagits ha flerfaldiga positioner, medan kön ansetts ge utrymme till två (binära). Jag menar att det är 
ett resultat av den samhälleliga kontext kroppen befinner sig i.  

 7



tidigare påpekats, förstås som såväl språkliga som materiella handlingar. Jag har undersökt vad 

som verkar som den diskursiva nodalpunkten i mitt material: hur den fungerar här; hur den får 

innehåll genom att särskiljas från vad den inte är. 

 
4.2 Tryckt diskurs 

Jag har i mitt arbete granskat rådgivningsmaterial om mens och mensskydd: Mensboken (Edvall 

1986), Min Mensbok (Gravelle & Gravelle 1996), samt informationsfoldrar från SCA Hygiene 

Products AB (SCA), vilka bland annat saluför Libresse-bindor och OB-tamponger och har 

specifik reklam som riktar sig till unga tjejer9. Detta rådgivningsmaterial ser jag som delaktörer i 

diskurser om (menstruerande) kroppar, vilka unga tjejer uttryckligen uppmanas att ta del av. 

Därför kan samma rådgivningsmaterial antas spegla de omgivande mensdiskurserna i stort. Trots 

sina titlar behandlar broschyrerna sällan bara mens, utan tar upp frågor om pubertet i stort och 

ämnen som ungdomar förväntas vara intresserade av (sexualitet, relationer, föräldrar, kroppar).  

 

4.3 Intervju som metod att fånga diskurs 

Efter att ha läst in mig på ovan nämnd litteratur har jag velat undersöka hur dessa bilder av 

mensdiskurs som kommit fram återspeglas i unga tjejers tal om och praktik kring mens. Jag har 

intervjuat fyra tjejer om deras syn på menstruation och hur de själva agerat kring olika frågor om 

mens. En informant har jag funnit via en studentkontakt, medan de andra tre hittats genom att 

jag efterlyst informanter på tre internetforum10. De har sedan kontaktat mig via mail och/eller det 

community jag efterlyst via11. I efterlysningarna har jag sökt efter postmenarcheala12 tjejer mellan 

11 och 15 år. Jag har allt som allt haft kontakt med tio tjejer, men vissa har helt enkelt valt att inte 

svara efter det att de tagit del av mina frågor. I samråd med informanterna har jag valt att 

genomföra intervjuerna mailledes. Jag har då skickat dem en frågelista (se Bilaga 1: Frågelista) 

vilken utarbetats efter en intervjuguide på samma sätt som om det vore en ansikte-mot-ansikte 

intervju (Se Bilaga 2: Intervjuguide). Informanterna har sedan returnerat sina svar i ett 

textdokument. I analysförfarandet har jag läst igenom de skrivna svaren ett flertal gånger för att 

söka efter återkommande teman. Dessa teman har sedan arbetats med i förhållande till de teman 
                                                           
9 Min ursprungliga tanke var att granska direktreklam som utgår till unga personer (ställda i målsmans namn) som är 
folkbokförda som tjejer och som av förmodat statistiska skäl anses vara i en ålder då personen börjar menstruera. Efter 
samtal med Anette Svensson på SCA, fick jag dock veta att liknande reklam inte längre skickas ut. Däremot utger SCA 
informationsfoldrar vilka skickas till skolor och ungdomsmottagningar och är avsedda att nå unga tjejer (och numera även 
killar). 
10 Dessa nås via www.lunarstorm.se (Tycka/Diskus/Hälsa & Medicin/Mens. Jag har även letat under Tycka/Diskus/Hälsa 
& Medicin/Pubertet), www.libresse.se (Under Forum/Dagens dilemma, samt Forum/Hälsa & Harmoni) samt 
www.helgon.net (Forum/Liv & Hälsa/Kvinnofrågor ).  
11 De informanter som mailat mig har sällan skrivit var de hittat efterlysningen, varför jag inte är säker på exakt hur jag fått 
deras uppmärksamhet. Mitt under uppsamlingsarbetet bytte jag strategi och gick in för att skriva direkt till personers privata 
sidor, varefter jag fick fler svar, såväl positiva som negativa. De jag då valde att skriva till var personer som figurerat i de 
olika forum jag besökt. 
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som framkommit i läsningen av mensrådgivningslitteraturen, varefter poststrukturalistiska 

diskursteorier applicerats på dem för att ge en förståelse av hur bilder av Kvinnan (re)produceras 

i diskursen. Då intervjutexterna redan är skrivna och alltså inte behövts skrivas ut, har jag låtit 

dem vara som informanterna själva skrivit dem. I utvalda citat har jag dock valt att korrigera 

stavfel. Detta då jag menar att om jag väljer att publicera andras stavfel, så riskerar jag att förhöja 

min intellektuella position i förhållande till informanten.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Uppsatsens syfte är att förstå hur unga, postmenarcheala tjejer uppfattar att mens talas om, samt 

hur de själva talar om och agerar i förhållande till mens och därigenom kan ses som köngörande. 

Steinar Kvale (1997) skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att det bästa sättet att få veta hur 

någon tänker eller känner, är att fråga dem. De enda som egentligen kan ”veta” hur unga tjejer 

talar om och agerar kring mens är de själva. Dessa informanter får därför agera samtidsvittnen 

och verifierande av huruvida de diskurser och teman som framträder i rådgivningsmaterial, 

någorlunda är jämförbara med de vardagliga samtal som unga tjejer för. På intet sätt kan de antas 

utgöra kvantifierbart ”bevismaterial”; deras information och erfarenheter bör istället betraktas 

som delar av denna diskurs.  

 

I intervjun sker ett interrelationellt skapande av diskurs (Kvale 1997). Marie Nordberg kallar av 

denna anledning intervjusituationen för en performativ situation; intervjusamtalet skapar diskurs 

(Nordberg 2005: 36). Intervjun är alltid konstruerad och ledd av en (eller flera), vilken har makt 

att avgöra vilka frågor som ställs och därigenom vilka svar som tillåts komma fram. Även vilka 

tolkningar som görs är mer eller mindre upp till den intervjuande/författande. Intervjusituationen 

kan alltså inte påstås vara en ”jämlik” situation utan där pågår ett samtal som visserligen 

(förhoppningsvis) är givande för bägge parter men som också är lett av den ena. Kvale 

poängterar att intervjuaren bör tänka på vad hen ställer för frågor. Jag har haft i åtanke att göra 

mina frågor så enkla, lättförståeliga och öppna som möjligt genom att formulera dem på ett sätt 

som uppmanar till ett bredare berättande (”Berätta om första gången du fick mens”, ”Vad tänkte 

du då?”). Jag ser dessa frågor som ett sätt att undvika ledande frågor.   

  Mailintervju har valts som metod främst beroende av faktorer såsom tidsåtgång och geografi; 

redan skrivna svar går snabbare att hantera och i eftersökandet av informanter ger mailintervjun 

möjlighet till bredare geografisk representation. Samtidigt kan det ses som att den skrivna 

intervjun potentiellt leder till friare och ärligare svar, i synnerhet i denna studies relativt känsliga 

ämne (Jmf Malmbergs diskussion om brevsvar (1991)). Därutöver kan det tänkas att de 
                                                                                                                                                                                     
12 Menarchen är den första menstruationen. Den postmenarcheala är således någon som har fått sin första mens. 
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maktrelationer som uppstår i intervjusituationen och som här skulle grunda sig främst på ålder, 

utbildningsnivå, geografi och eventuellt ras/etnicitet, klasstillhörighet, kan minimeras. Jag menar 

dock inte att jag tror att maktrelationen är borta i den skrivna frågelistan eller analyserandet av de 

svar som inkommer. Informanterna får istället en uppfattning av mig genom det språk jag 

använder mig av i mail och efterlysning, samt vilka frågor jag ställer. Här bör återigen poängteras 

att det är viktigt att ställa lättförståeliga frågor för att inte informanten ska se sig själv som i 

underläge. Mitt namn spelar in i hur informanterna ställer sig till mig, liksom det faktum att min 

ålder uppges vara 20 år. Vad det innebär för dem kan jag inte veta, men antagligen antar de att jag 

är en så kallad biologisk Kvinna och har en tidsmässig närhet till menarche.  

 Den åldersgrupp som den här studiens informanter tillhör13 kan ses som en omständighet som 

gör mailkommunikation extra lämplig. De tillhör en generation personer som är uppvuxna med 

Internet och datorer och det faktum att jag hittat dem på olika internetforum borgar också för att 

de ska känna sig hemma med mediet. 

 Anledningen till att jag inte ser detta som enkät trots att jag skickat ut likadana dokument till 

alla informanter är att de inte varit anonyma, utan att jag har haft möjligheten att gå tillbaka och 

ställa följdfrågor. Samtidigt har de haft möjlighet att ställa frågor till mig i den mån de önskat. 

Dock har jag upplevt det som komplicerat och olustigt att gå tillbaka in i texten jag fått för att 

ställa frågor. Till viss del har det känts som att informanterna berättat vad de velat säga och att 

eventuella följdfrågor från mig skulle vara ovälkomna.  

 

I mina frågeställningar har jag intresserat mig för hur unga tjejer talar om mens, samt praktiker 

och eventuellt även ritualiserat beteende kring mens. För att granska hur sådana praktiker ser ut 

menar jag att tjejen måste observeras i en medföljande/deltagande observation, för att jag som 

uppsatsförfattare ska kunna förstå det glapp som uppstår mellan tal om praktik och praktiken i 

sig. Jag tänker mig till exempel att om någon uppger att hen är avslappnad med om folk i klassen 

ser hens mensskydd, samtidigt som hen är noggrann med att ta hela väskan med sig in på 

toaletten eller på annat sätt gömma mensskyddet, så aktualiseras ett glapp mellan tal om praktik 

och praktik. Då jag valt att inte observera någon i dess vardag, kommer dessa glapp att gå mig 

förbi. Dock menar jag att det skulle vara etiskt komplicerat att observera detta tal och dessa 

praktiker, huvudsakligen för att jag föreställer mig att det sker i omklädningsrum och andra 

privata sammanhang, och att det som sagt är ett känsligt ämne, i synnerhet när det rör så unga 

informanter.  

 

                                                           
13 11-14 år ursprungligen, vilket sedan utökades till 15 då det var så svårt att få tag på någon som var intresserad av att svara 
på mina frågor 
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4.4.1 Etiska spörsmål 

I intervjustudien möts jag som intervjuare av en mängd etiska problem att ta ställning till. 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) ställde 1990 upp forskningsetiska 

principer vilka bygger på fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav. Dessa har jag förhållit mig till genom att först informerat (i min efterlysning och 

senare i mail) om uppsatsens övergripande syfte; understrukit informanternas anonymitet14, samt 

garanterat att enbart jag ska läsa intervjuerna. Då jag vänt mig till underåriga informanter har jag 

ställts inför frågan om vem som ska ge samtycke (Jmf. Kvale 1997:107). HSFR skriver att 

forskaren bör inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

dessutom detsamma inhämtas från förälder/vårdnadshavare ”t.ex. om de undersökta är under 15 

år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär”15. I enlighet med dessa rekommendationer 

har jag valt att söka vårdnadshavares godkännande även för informanter som fyllt 15 år. Genom 

att informanterna svarat på mina efterlysningar har de visat ett intresse för att deltaga och när de 

gjort det har jag förklarat att jag behövt deras vårdnadshavares godkännande för kunna intervjua 

och citera. Detta dokument med underskrift har sedan skickats elektroniskt via en 

vårdnadshavares egen e-mail. I och med det att jag informerat, fått samtycke från informant och 

vårdnadshavare, utlovat konfidentialitet och beskrivit hur intervjuerna ska användas samt erbjudit 

informanterna att ta del av den färdiga studien menar jag att jag uppfyllt HSFR:s krav på 

forskningsetik. 
 

5) URVAL 

På grund av studiens tidsbegränsning har en relativt homogen grupp av informanter eftersökts. 

Ingen av dem benämner sig själva i egenskap av att vara annat än vita, med full funktion, och jag 

har därför inte heller fokuserat på dessa variabler. Informanterna befinner sig likaså i en jämn 

ålder, vilket medvetet valts för att slippa väga in en åldersaspekt i analysen. Det antagande jag 

gjort är att personer i samma ålder förmodligen upplevt liknande diskurser, i till exempel medier, 

mensreklam, broschyrer och även eventuellt läroböcker.  

 Mina informanter har olika geografisk bakgrund: två är från mindre städer eller landsbygd i 

Sverige, en bor i en norrförort till Stockholm och en kommer från och bor på Åland. Geografi är 

en variabel som kan antas spela in på olika samhällens sociala kontroll, och det är absolut en fråga 

som är värd att ta upp i framtida forskning. Då jag upplevde att den mängd frågor som kunde 

ställas i utskickade frågeformulär var begränsade såtillvida att de inkommande svaren önskades 

                                                           
14 Jag har bytt ut alla namn samt beskrivit boendeplatser istället för att nämna dem vid namn. 
15 http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf, 2006-05-27 min kurs. 
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vara så utförliga som möjligt, valde jag att inte gått in på frågor där informanten fick 

problematisera geografi/härkomst.  

 

6) MATERIAL 

Jag har granskat Lilian Edvalls Mensboken (1986) och Min Mensbok av Karen Gravelle och Jennifer 

Gravelle (1996). Det kan antas att diskurser kring mens förändrats en del sedan dessa utkom, 

men det kan samtidigt också antas att de har blivit lästa av relativt många, vilket också en av mina 

informanter till viss del verifierar genom att säga att hen läst just Mensboken. Dessa båda titlar är 

lättillgängliga och kan ses som populariserade former av biologiböcker som är inriktade på sex 

och samlevnad och som under denna tid riktades explicit till tjejer till skillnad från det senare 

rådgivningsmaterial från SCA vilket har en avdelning för/om tjejer och en för/om killar.  

 I Mensboken ges läsaren en vid förståelse av mens; såväl anatomiska fakta som kulturellt 

specifika berättelser framställs. Edvall har låtit olika personer från olika åldersgrupper och 

geografiska rum berätta kort om upplevelser av mens. Om dessa berättelser är autentiska eller 

inte, är oklart. Det är svårt att utifrån textens retorik och det faktum att den finns att tillgå på 

barnavdelningen, förstå vem den vänder sig till. Ibland finns vad som kan ses som feministiska 

tendenser i Mensboken. Till exempel skriver Edvall att PMS kan ses som ett tecken på att kvinnor 

lever i ett samhälle som inte är inrättat efter dem, utan efter män. I texten ifrågasätts även varför 

tjejer inte har ett självklart namn på sina könsorgan och de uppmuntras att titta på dem i spegel.  

 Min mensbok är lik Mensboken i stil, ton och upplägg. De behandlar i stort sätt samma frågor och 

är mycket pedagogiska. Även Min Mensbok lär ut anatomiska fakta om vaginan och uppmanar till 

att se sig själv i en spegel. Gravelle och Gravelle kommer in på sex och samlevnadsfrågor och 

beskriver en heteronormativ sexualitet genom att aldrig ens nämna samkönad sexuell praktik eller 

amorositet. En ickeheterosexuell position synliggörs inte i detta material, till skillnad från Klara, 

färdiga, GÅ (Rode, 2006) som beskriver homosexualitetens vara. Till skillnad från SCA:s andra 

broschyr/bok16 Tjej & Kille (Rode, 2006) som riktar sig till yngre personer, riktar sig Klara, färdiga, 

GÅ till en äldre skara17, vilket förmodligen kan stå som förklaring till varför sexualitet och 

sexuella praktiker behandlas mer omfattande än menstruation. Samlag nämns dock i alla 

rådgivningsböcker, och då i princip enbart som särkönat, penetrativt sex som i vissa fall kopplas 

ihop med vad som händer i slidan under puberteten.  

 

                                                           
16 Klara, färdiga, GÅ och Tjej & Kille är båda utgivna som reklam för SCA och har således ett profitintresse. Det är svårt att 
avgöra om dessa ska kallas broschyr eller bok då de till sin storlek påminner om tunna böcker, men ges ut som 
reklambroschyrer.  
17 Enligt Anette Svensson för SCA riktar sig Klara färdiga, GÅ till gymnasieelever medan Tjej & Kille riktar sig till mellan- 
och högstadieungdomar. 
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7) TIDIGARE FORSKNING 

Denise Malmbergs Skammens röda blomma? (1991) behandlar synen på menstruation och den 

menstruerande i svenskt allmogesamhälle i förhållande till tidigt industrisamhälle. Malmberg 

diskuterar hur föreställningar om den menstruerande kommit till uttryck i form av normerade 

beteenden, hur den menstruerande beskrivits i texter, samt med vilka argument mensskydd 

saluförts. Malmberg skönjer en utveckling från att mensblod kopplats samman med orenhet och 

magiska krafter för att sedan bytas mot föreskrifter om den rena, hygieniska, hälsosamma 

kroppen i senare mensskyddsreklam. Dessa föreställningar har spelat in i vilka beteenden som 

normerats samt hur de åtgärdats.  

 Malmberg refererar till Blood Magic av Thomas Buckley och Alma Gottlieb red. (1988), och 

även The Curse av Janice Delaney (1976). Blood Magic är en amerikansk antologi av antropologer 

som bland annat behandlar ämnen som tabuering, orenhetsföreställningar, menssymbolism och 

initiationsriter. The Curse behandlar menstruation som eufemism i populärkultur; skönlitteratur 

och massmedia.  

 

Marianne Lybeck (1992) har i examensarbetet ”Unga flickors identitetsutveckling – en jämförelse 

mellan pre- och postmenarcheala 12-14åringar” arbetat efter en hypotes som grundat sig i tidigare 

psykologiforskning vari resultatet varit att postmenarcheala tjejer har en mindre klar 

självuppfattning än den premenarcheala. Forskningsresultaten ska även ha påvisat att den 

postmenarcheala på ett bättre sätt organiserar och verbaliserar tankar och att de ritat sig själva 

mindre könsdifferentierade när de ombetts att rita självporträtt. Genom självporträtt och enkäter 

där unga pre- visavi postmenarcheala tjejer bland annat fått svara på frågor om hur de uppfattar 

sig själva, kroppsligt och mentalt har Lybeck dock inte sett dessa tendenser som tidigare forskning 

visat på. Däremot menar hen att denna tidigare forskning inte haft ett åldersperspektiv varför den 

skillnad som hen noterat – att de äldsta premenarcheala tjejerna visat en blyghet, osäkerhet och 

mindre feminin position – gått förlorad. 

 

8) ANALYS 

8.1 Disposition  

Härunder beskriver jag inledningsvis mina informanter utifrån deras allmänna beskrivning av sig 

själva. Detta för att ge en bild av deras sociala omgivnings karaktär och hur de ser på sig själva. I 

efterföljande avsnitt (8.3) går jag närmare in på tre teman, vilka varit återkommande i 

informanternas berättelser och/eller mensrådgivningslitteraturen. Efter att ha gått in djupare i 

dessa kommer jag att sammanfatta dem under punkt 8.3.4. för att svara på min fråga om vem 

som räknas som Kvinna och på vilka premisser. Under sammanfattningen kommer jag att 

 13



närmare knyta an till diskursteori och hur den diskursiva nodalpunkten och dess ekvivalenskedjor 

kan förstås. 

 

8.2 Informanterna 

I mina intervjumail har jag bett mina informanter att beskriva sig själva och sitt liv; sitt 

förhållande till vänner, skola, boende, familj. Genom detta har jag försökt bygga upp en förståelse 

för vilka dessa personer är, hur deras självuppfattning och -bild sett ut och hur lätt de i allmänhet 

talar om saker (annat än mens). Alla namn är fingerade, såväl personnamn som platser.  

 

Mia är fjorton år och åtta månader. Hen går i en åttondeklass på en av Ålands skolor, en skola 

med ca 350 elever, i Mias klass går det fjorton personer. Hen beskriver klassens sammanhållning 

som bra bortsett från ett par ”problembarn”. Mia lever tillsammans med sin mamma, sin pappa 

och en äldre bror i en by på landet några kilometer utanför stan. Hen står inte så nära sin familj, 

och kan inte tala med dem ”om allt”. På fritiden brukar Mia sjunga, spela fiol och rida. Hen 

beskriver sig själv som glad, trevlig och intelligent, men uttrycker missnöje över sitt utseende. 

Hen har många vänner och ingen kärleksrelation. Mia fick mens när hen var tretton år och en 

månad.  

 

Amanda är femton år. På fritiden brukar hen dansa, sitta vid datorn, samt träffa sin pojkvän och 

sina vänner. Hen lever tillsammans med sin mamma, pappa och sin äldre bror. De bor i ett 

villaområde i en mindre tätort i Östergötland. Hen går i åttan på en högstadieskola där och trivs 

mycket bra. Hen har många kompisar både i klassen och utanför. Amanda fick mens när hen var 

tolv år och sju månader.  

 

Anna är fjorton år och nio månader. Hen har tre syskon som hen står nära. Föräldrarna är skilda 

och Anna bor med sin mamma i ett radhusområde i en norrförort till Stockholm. Hen går 

åttonde klass i en sverigefinsk skola med få elever. I skolan trivs hen bra, hen har många vänner 

där. Hen beskriver sig som väldigt snäll och att hen skrattar hela tiden. Anna fick mens när hen 

var tolv.  

 

Sofia är femton år och fyra månader. Hen bor med sina föräldrar och fyra äldre bröder i en villa 

på landet i Hälsingland. Hen beskriver sig som en djup person som ser positivt på livet. På 

fritiden håller hen på med djur, samt fotograferar. Hen beskriver sin mamma som sin bästa vän 

och trivs inte i sin skola, även om det ”funkar”. Den åttondeklass hen går i är stor och har mellan 
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30-40 elever. Hen beskriver sin skolsituation som att hen har några att umgås med i skolan, men 

ingen hen umgås med på fritiden. Sofia fick mens när hen var tolv år och sex månader. 

 

8.3 Teman 

8.3.1 Mens som utvecklingsberättelse: från barn till Kvinna.  

[E]n flicka får mens därför att hennes kropp förändras, från ett barns kropp till en kvinnas kropp 
(Gravelle & Gravelle 1996: 11) 
 

Citat som ovanstående är mycket vanligt förekommande i det rådgivningsmaterial jag granskat. I 

texterna beskrivs menarche som en viktig - närmast magisk händelse. I samma stund som 

individen fått mens tillskrivs hen positionen Kvinna, om än med prefixet ”ung”. Denna händelse 

ses som en del av en viktig utveckling; från ett barn till en vuxen Kvinna. I texterna beskrivs inte 

sällan noggrant hur kroppen förändras när personen kommer in i puberteten. Hur höfterna 

rundas och brösten sväller (i olika takt), hur hår börjar växa. Barnets kropp förstås i motsats till 

detta som rak; höftlös, bröstlös, hård och hårlös. Sedan kommer barnet in i puberteten, då det 

utvecklas. Det blir underförstått runt och könsdifferentierat. Genom diskurserna förstår vi att 

dagen för menarche är en särskild dag; att mensen kan ses som en social signifikant. Att den 

menstruerande kroppen per se blir Kvinnans kropp. Men vad är det i så fall som gör den till 

Kvinna?  

 Det som i litteraturen kopplas samman med menstruation är talet om att erhålla den fertila 

kroppen. Den menstruerande kroppen kan på så sätt ses som Kvinnokropp genom sin egenskap 

av potentiell livgivande, barnafödande.  
Något har faktiskt hänt. Mens är inte bara något som i bästa fall inte gör ont. Det är också en 
märkvärdighet. Din kropp håller på att få en ny förmåga – att ge liv (Edvall, 1986:9).  
 

Att eventuellt kunna bli gravid kan alltså ses som anledningen till att menarche blir ett sätt att 

utskilja Kvinnan. Men är det för det första säkert att den menstruerande är fertil, och är det i så 

fall lämpligt att denna förmåga hyllas i den ålder individen är nu, dvs mellan 10-17 år? Det är 

tydligt att menarche och tiden därefter ska leda till något. Men det tydliggörs också att det inte 

behöver ske nu. Inte med detsamma, men så småningom ska det ske; du ska bli Kvinna.  
[M]an behöver varken ändra sina känslor eller intressen förrän man är mogen för det. Att du får mens 
betyder inte att du måste bli någon annan […] kom ihåg att det finns många olika sorters kvinnor och 
alla möjliga sätt att vara kvinna på och det finns gott om tid att tänka ut vilken sorts kvinna du vill vara 
(Gravelle & Gravelle, 1996: 79 f. min kurs.). 

 
 
Då hon körde mig till en kamrat följande dag, frågade hon mig med en ny ton i rösten: ’Nå, hur känns 
det att vara kvinna?’ (ur Sådan dotter, sådan mor (Friday, 1977), i Edvall, 1986: 95. min kurs.).  

 
Inom kritisk diskursanalys finns begreppet Interpellation. Interpellation betecknar, enligt Winther-

Jørgensen och Phillips, den process varigenom språket konstruerar en social position för 
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individen och därmed gör hen till ett ideologiskt subjekt (Winther-Jørgensen & Phillips 2000: 22, 

48). I citatet ovan interpelleras individen som Kvinna genom meningen ”Hur känns det att vara 

kvinna?”. Även min vän interpellerades, när hens mamma sa ”Grattis, nu är du Kvinna”. Genom 

att anta rollen, att till exempel svara ”Tack” eller ”Dåligt”, kan individen sägas acceptera 

positionen som Kvinna. Den särskilda positionen har vissa medföljande förväntningar som 

individen nu förväntas uppfylla. Interpellationen kan därför ses som ett maktutövande och 

våldsverkan mot någon annan, då sociala positioner innebär begränsningar för vad individen kan 

tillåtas göra.  

 

När Simone de Beauvoir skrev de otaligt citerade orden ”Man föds inte till kvinna, man blir det” 

(1984) missade hen enligt både Judith Butler och Jorun Solheim en viktig poäng: nog för att de 

Beauvoir uppenbarligen vill säga att människor inte är predestinerade att vara det de blir/tvingas 

vara. Hen glömmer dock att barnet i det ögonblick det fötts, och ibland även tidigare, tillskrivs ett 

kön. ”Det blev en flicka”. Solheim skriver att ”[i] den moderna kulturen är det faktiskt så att vi 

”föds” som kön. Hos oss är anatomin i en viss mening vårt öde som symbolisk realitet.” (Solheim 

1998: 24. Kurs i org.). Redan vid födelseögonblicket, eller ultraljudet, har barnet interpellerats 

med könstillhörighet grundad på föreställning om kön absolut kopplad till anatomi. 

 

8.3.2 Mens som förenande av kvinnor och uteslutande av män 

 
En dag är dina underbyxor röda av blod. Eller kanske de är bruna, mensen kan också vara brun i 
början. Då måste du för det första hitta en binda och för det andra berätta det för mamma (Edvall, 1986: 
9, min kurs.). 

 
I ovanstående citat skapas följande bild: du har fått mens, du måste göra någonting. Skydda dig 

först från läckage, berätta sedan för din mamma vad som hänt. Berättandet är liksom 

kvinnoblivandet ett centralt tema i rådgivningslitteraturen, likaså hos informanterna. Berättandet 

beskrivs som någonting som måste göras.  

 Amandas mamma arbetade på den skola Amanda gick i, när hen fick sin första mens och 

Amanda berättade för mamman för att få tag på mensskydd. Detta framstår som en 

okomplicerad händelse. Idag säger Amanda att det inte är en stor grej vem som vet att hen har 

mens. I hens vänkrets talas om mens som någonting som inte är särskilt speciellt, det spelar heller 

ingen större roll om killar vet; de förstår sig dock oftast inte på mens. ”Tjejer, däremot, vet ju hur 

det är och sådär” skriver Amanda (Intervju med Amanda 23 maj 2006). Mia beskriver förfarandet 

att berätta för sin mamma som något mer ångestladdat: 

- Efter att ha våndats i två dagar så lyckades jag klämma det ur mig till min mamma. Jag tyckte att det var svårt 
att säga det, men sen gick det. (Intervju med Mia, 18 maj 2006) 
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Anna menar att hens mamma redan visste, innan hen berättade, och att mamman sedan sa åt hen 

att säga till sin syster, trots att Anna inte ville:  
- Har du berättat för någon att du fått mens?  
- Ja, men inte frivilligt. […] Till min syster, jag ville inte men min mamma sa att jag skulle göra det… 

 
Hur ska vi förstå uppgifterna om att berätta? Berättandet framstår som ett normerat beteende, ett 

mer eller mindre uttalat tvång, alternativt ritualiserat beteende. Detta krav kan jämföras med 

tvånget att outa sig som ickeheterosexuell: du behöver deklarera din status. Frågan vi kan ställa 

oss är varför personen behöver berätta? Och varför till en Kvinna? Ingenstans i 

rådgivningsmaterialet uppmanats tjejen att berätta för en Man, till exempel en pappa. Istället för 

att använda sig av ett könsneutralt uttryck som ”Berätta för en vuxen”, skrivs ”Berätta för din 

mamma” och utgår till att börja med från att det finns en mamma.  

 Vidare menar jag att berättarkravet för vidare en idé om att den gemensamma erfarenheten av 

blödandet ska ge tjejen stöd i sitt nya tillstånd. Att berätta kan ses som en ren praktikalitet; den 

menstruerande behöver mensskydd, värmedynor, värktabletter eller dylikt. Frågan är varför detta 

inte kan tillhandahållas från någon som inte är ens mamma, eller på annat sätt Kvinna? En av 

personerna som kommer till tals i Mensboken beskriver sin relation till sin pappa som långt bättre 

än den hen har till sin mamma. I det att hen ställer frågan om hur hen ska berätta för sin mamma 

trots att hen oftare pratar problem med pappan framgår att detta är det korrekta beteendet.  
Det är bättre om kompisen får mens först, tycker Jenny. […] ’Först skulle jag fråga henne ’Vet din 
mamma om det?’ För i så fall skulle jag kunna säga det till min också, om hon sagt det till sin.’ […] För 
pappa skulle Jenny kunna berätta att hon fått mens. ’Jag pratar ofta problem med honom, Men det känns 
naturligare att säga det till mamma eftersom hon är flicka själv.’ (Edvall 1986: 81) 

 
Ytterligare en återkommande diskurs om den biologiska Kvinnan skönjes. För mig är det tydligt att 

anledningen att tjejen ska berätta för mamman/Kvinnan om mensen är att Kvinnan förväntas ha 

personlig erfarenhet av mens. Mamman/Kvinnan ska vårda sin dotter och massera hens mage 

när hen har ont (Edvall 1986: 28) samt tradera kunskap om att förhålla sig till mens; hur den 

menstruerande ska uppföra sig. Vem är i denna syn Kvinna? Då synen likställer den blödande 

med Kvinnan blir den med personlig erfarenhet av att menstruera Kvinna. Personen med 

livmoder. Könandet fungerar i så fall som identifikation; vi blöder, vi är samma, vi identifierar oss 

med varandra. Kvinnan skapas delvis genom blodet och den som inte blöder är olik. Enligt 

diskursen om två och enbart två kön är den som är olik – ickeblödande – kille/Man. Att det 

framstår som pinsamt om killar (i klassen/killen någon är kär i) ska komma på en med att ha 

mens/köpa bindor är återkommande. Vad återskapas i de diskurserna? Jag skulle säga särskiljande 

och föreställningar om att mens är något orent, något som måste döljas. Detta trots att alla, såväl 

informanter som rådgivande, framhåller mensens naturlighet.   
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8.3.2 Att vara sist: att vara barnet. 
 
- Jag hade gått och längtat efter att få mens ganska länge, så sen när det verkligen hände så var det rätt 

konstigt. Till saken hör att jag sagt till mina vänner att jag fick mens när jag var elva och skulle fylla 
tolv. Alltså, jag sa det inte när jag var elva, men innan jag fick mens på riktigt så låtsades jag att jag 
redan hade den. Dumt och oärligt, jag vet, men det bara blev så. 

- Var det många i din klass som fått mens då? 
- Oh, ja. Det var nog därför jag ljög (Intervju med Mia, 18 maj 2006). 
 

Det som Mia ger uttryck för är en rädsla för att vara avvikande. Att vara barnet när alla andra ses 

som Kvinnor. Att få mens kan ses som någonting sammankopplat med utvecklingsidéer där 

mens är signifikant för vuxenblivandet och föreställningar om vem som är fysiskt och psykiskt 

mogen. Den premenarcheala beskrivs i motsats till detta som omogen; barnslig.  
[F]lickan som uttrycker sorg över att i och med sin första mens växa ifrån sin bästa kompis, som 
plötsligt verkar blivit så barnslig (Höjeberg 1994: 52). 

 
Barnet är, som ovan förklarats, diskursivt skilt från Kvinnan. Kroppsligen ses barnet som 

ofärdigt, och menarchen får symbolisera en resa mot att bli Kvinna. Att få mens har som visats, 

kopplats samman med att bli och att vara just Kvinna. I diskursen talas ofta om att vara den första 

(underförstått i klassen/vänkretsen). Att vara först förstås som någonting smärtsamt.  
Min första tanke som dök upp var nog ’Nej, inte redan, jag vill inte ha mens’. Men senare gick dom 
tankarna över i oro om att man var först i klassen med att ha fått det. Men det var jag inte. På Tjejsnack 
senare samma vecka fick jag reda på att det var minst två till som fått det. Och det var en lättnad  
(Intervju med Sofia 26 maj 2006. min kurs.).  
 

Den som är först är ensam om sitt fysiska tillstånd och att vara ensam framstår som plågsamt. 

När Sofia skriver att tankarna gick över i oro över att hen skulle varit först i klassen förstår vi att 

det skulle vara något jobbigt. Eventuellt värre än att ha mens, i sig. Men samtidigt som det kan 

förstås som jobbigt att vara först om att ha fått mens, bekräftas den premenarcheala genom att få 

höra just att hen blivit Kvinna eller att hen är på väg mot något, som vi ovan sett. Detta är 

bekräftelser som i den samtid där individer premieras då kroppens kön är förståeligt och 

ickedissonant, kan ses som bekräftelser på att individen lyckas. Det kan också antas att det tal om 

omogenhet som negativt gör att den barnposition som premenarcheala kroppar erbjuder, ses som 

negativt. Och så småningom får fler mens, den första är inte ensam längre. I jämförelse förstås 

det som långt värre att vara den som är sist. ”Om man känner sig utanför när man är först, kan 

det kännas ännu värre att vara sist” (Edvall,  1986: 15).  
 

I rådgivningslitteraturen ges ofta svaret det är helt normalt att inte fått mens förrän i 

sjuttonårsåldern. I artonårsåldern ska dock läkare uppsökas om mensen fortfarande inte kommit. 

När Malmberg analyserar sekelskiftets reklamtexter betonar hen hur det i reklamretoriken 

ständigt poängteras att menstruationen utgör en ömtålig fråga, men att den menstruerande kan lita 

på den specifika produkt som saluförs. Genom att på så sätt underblåsa en oro för eventuella 
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läckage skapas samtidigt ett behov av mensskydd. På samma sätt menar jag att användandet av 

begreppet Normalt fungerar. Genom att nämna att något är normalt, måste läsare/brukare inse 

att det är viktigt att vara normal och att det finns sätt att vara som inte är normalt. Detta stärker 

på så sätt en oro över att vara onormal eller felaktig.  

 

8.3.4. Sammanfattning 

Mens ska i det här materialet förstås som en konkret faktor som utgör en kroppslig och kulturellt 

kodad företeelse vilken kan kopplas samman med diskurser om fertila, friska kvinnokroppar som 

kan producera barn, samt diskurser om vem som är Kvinna. I det granskade materialet ser jag Kvinna 

som diskursens (eller diskursernas) nodalpunkt och de ekvivalenskedjor den skapas genom 

urskiljer Kvinnan genom att beskriva hen som fertil (underförstått blivande moder genom 

heterosexuell praktik). Kvinna är den som menstruerar, menstruerar gör den som har en livmoder 

och är i rätt ålder. Detta gör Kvinnan till potentiellt livgivande, det vill säga moder. Om vi ska 

återgå till diskursanalysens syn på att talet fungerar så att ett ting förbinds med ett tecken, 

varigenom tinget förstås, skapas och ges mening, så utgör här det blod som tillsammans med 

äggrester och slemhinnor utsöndras från den menstruerande kroppen tinget. Detta förstås genom 

tecknet mens. Mens är genom dess diskurser någonting som Kvinnan har. Således blir den 

menstruerande kroppen en Kvinnas kropp, den menstruerande en Kvinna. Kvinnan särskiljer sig 

från Mannen genom att denne inte menstruerar. Kvinnan är inte heller barnet även om barnet 

inte kan sägas vara okönat. Genom interpellation och ständigt positionerande av sig själv i 

egenskaper av ett kulturellt förståeligt och tydligt (ickedissonant) kön reproduceras detta kön för 

att förstå och förstås i den historiskt specifika kontexten.  

 

9) SLUTDISKUSSION 

Uppsatsens syfte är att granska diskurser om mens och menstruerande kroppar för att förstå hur 

diskurserna performativt skapar binära kön och därigenom bidrar till att upprätthålla 

könsmaktsrelationer. Det valda materialet har särskilt uppvisat köngörande tendenser genom att 

likställa den menstruerande med Kvinna och inte problematisera detta utifrån förståelser om 

transidentifikation, intersexualism, eller sjukdomsbilder i form av ätstörningar. Jag ser Kvinna 

som den som själv ser sig och positionerar sig som sådan. Litteraturen skapar istället Kvinnan av 

menstruationsblodet. Det framställs som naturligt, och påpekas att alla kvinnor menstruerar vilket 

inte synliggör andra sätt att vara Kvinna. Även informanterna uttrycker att alla tjejer menstruerar, 

således kan deras transperspektiv antas vara relativt litet, något som fullt stämmer överens med 

den samtida förståelsen av kön som binära, antingen-eller-kategorier.  
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 Genom att litteraturen och tjejerna poängterar vikten av att berätta för en mamma/Kvinna 

sammankopplas Kvinnor genom förmodade erfarenheter av att blöda månatligen. Detta kan även 

ses som den tydligaste form av ritualiserat beteende som återfinns i materialet. 

 Det finns en förståelse bland informanter och i litteraturen att även om individen själv inte 

skäms eller bryr sig nämnvärt om huruvida killar känner till ens mens, att det är/kan vara pinsamt 

om till exempel killen någon är kär i får se en köpa bindor. Denna pinsamhet ses i analysen som 

motsägelser mot talet om menstruation som naturligt och gör att menstruation framstår som 

skamfyllt och/eller äckelbetonat. Den distanserade förståelse av pinsamhet som uppvisats bland 

informanterna bör ställas i relation till det faktum att de är relativt gamla och har några års 

erfarenhet av att menstruera, samt att jag inte observerat dem och kunnat se brott mellan tal och 

praktik.  

 Det kan tyckas att fjorton eller femton år inte är att vara gammal, men som Lybecks resultat 

visar, handlar menarches inverkan på tjejens självbild och förhållningssätt om skillnader i 

månader, halvår. Om informanterna vore elva och precis fått mens, hur skulle deras utsagor i så 

fall skiljas från det resultat jag kunnat se? Och med tanke på de diskurser som skönjts om det 

problematiska i att vara först eller sist i klass/vänkrets, torde informanternas avslappnade utsagor 

påverkats av att de inte haft erfarenheter av att vara först eller sist utan i någon form av 

genomsnittligt mellanläge.  

 

Självklart spelar valet av metod och informanter in på vilket mitt slutgiltiga resultat blir. Även min 

roll som uppsatsförfattare spelar in på vilka frågor som ställts och hur de givna svaren tolkats, 

vilka citat som används, vilka teman som synliggjorts. Enligt postmodern och feministisk 

tradition är det viktigt att reflektera över den egna positionen och den inverkan som 

forskare/författare har över den färdiga produkten. Jag kan inte påstå att mitt arbete någonsin är 

objektivt då en objektiv position i enlighet med postmodernism/socialkonstruktionism inte är 

tillgänglig. Jag har utgått ifrån en poststrukturalistisk, queerfeministisk uppfattning av kropp som 

diskursivt skapad och förstådd. Jag har skrivit i egenskap av en postmenarcheal 

butchidentifierad18 kritiker av föreställningar om binära kön och heteronormativitet.  

 

9.1 Framtida forskning 

I den här uppsatsen har jag av tidsskäl valt att intervjua personer med mens. De har varit i 

ungefär samma ålder och har haft någorlunda liknande relation till erfarenheter av mens. Det kan 

sägas att personer med mens är lätta att finna, liksom rådgivningsmaterial riktat till den som har 
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mens. Ofta kan motsträviga bilder vara mer intressanta att granska då de belyser tankar om mens 

utifrån ett annat perspektiv, samt inringar hur diskurserna fungerar genom att vara motbilder. I 

framtida forskning skulle det vara intressant att istället ge röst till de som av olika anledningar inte 

menstruerar, eller som har komplicerade relationer till sin kropp och kön. Jag tänker mig att 

transidentifierade personer har ett särskilt förhållande till mens då den bekräftar en anatomisk 

kropp som de inte vill ha; genom att blöda eller inte blöda så förråder kroppen en. Även personer 

med sjuklig kroppsbild (till exempel med ätstörningar) torde ha en särskild syn på och erfarenhet 

av mens. Dels för att många med ätstörningar inte har mens19, dels för att dennas kroppsbild är 

relevant i förhållande till pubertet och idéer om kvinnlighet. Exempelvis finns teorier kring den 

anorektiska tjejen där hen menas avskärma sig från en kvinnoidentitet i det att hens självsvält 

resulterar i en rak, hård kropp ofta utan könskaraktäristika (bröst). Dessutom blir den anorektiska 

kroppen ickeblödande och därför infertil (Jmf. Solheim 1998).  

 I de intervjuer jag gjort, liksom i rådgivningsmaterialet kommer frågor om att vara först eller 

sist (underförstått i klass/kamratkrets) upp. Detta är frågor jag hade velat gå närmare in på. Jag 

skulle även vilja fokusera på personer som väntar på att få mens – för att förstå vilka funderingar 

om vad mens innebär som återfinns där. Att låta en fokusgrupp ta del av mensreklam eller 

rådgivningsböcker skulle också vara intressant.  

 Det är alltid viktigt att förstå att variabler såsom trosuppfattning, ras/etnicitet, funktion, ålder 

(vid menarche eller i förhållande till generation) och geografi spelar in på hur mens kan talas om 

och hur förhålla sig till. I framtida forskning det vara relevant och intressant att problematisera 

dessa variabler.  

 

                                                                                                                                                                                     
18 I enlighet med Judith Halberstam (1998) menar jag att butchen inte är ett kvinno- utan ett lesbiskt genus. Jag kan därför 
inte positionera mig som Kvinna, emedan jag samtidigt inser att jag av andra uppfattas som så. I min kontakt med 
informanterna har i första hand för- och efternamn varit relevanta för deras uppfattning av mig. 
19 Jag inser att jag här generaliserar kring personer med ätstörning. Detta beror såklart på hur den individuella personens 
sjukdomsbild ser ut och hur hens kropp är beskaffad. Hetsätare och eventuellt ortorexiker har förmodligen mens i större 
utsträckning än bulimiker och anorektiker, t.ex. 
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BILAGA 1: Frågelista 

Hej! 

Här nedanför ställer jag frågor som jag hoppas att du vill svara på så utförligt och ärligt som möjligt. 

Men det är bättre att skriva lite än ingenting alls och om du inte orkar/vill svara på fler frågor kan du 

maila in det som du svarat på. Känn ingen press! Det är bara jag som kommer att läsa dina svar 

Alla namn, både på personer och ställen, kommer att bytas ut. Du kommer att vara helt anonym. 

Skicka sedan dina svar till reb@hotbrev.com så snart som bara möjligt.  

 

Tack så jättemycket för att du är med i min undersökning! 

 

 

1. Först några korta frågor om dig: 

- Hur gammal är du? (år och månader).  

- Beskriv dig själv (Hur ser du på dig själv, vad tycker du om att göra på fritiden osv.)  

- Beskriv din familj (Skriv kort om dina föräldrar: vad gör de om dagarna? Är de skilda? Har du några 

syskon? Står ni i så fall nära varandra?). 

- Hur bor du? (Var, vad är det för område, med vilka, lägenhet/hus?).  

- Berätta lite om din skola: (Vilken klass går du i? Hur många går i din klass, har du kompisar i 

klassen eller på skolan, trivs du?). 

- Berätta lite om nära vänner eller kärleksrelationer (Har du många vänner, någon/några bästisar? Är 

du tillsammans med någon?).  

 

2. Nu till frågor om mens. (Frågorna har underfrågor för att jag vill vara säker på att vissa svar är 

med (t.ex. när du fick mens). Det är meningen att du ska svara på både frågor och underfrågor.) 

 

- Berätta om när du fick din första mens.  

- Hur gammal var du (år och månader)? 

- Vad gjorde du när du upptäckt att du fått mens? 

- Vad tänkte du?  

- Var det många i din klass som fått mens då? 

- Har du berättat för någon att du fått mens?  

- För vem/Vilka? (Varför just till dem?) 

- När berättade du det för någon? Var det lång tid efter du fått mens eller direkt?  

- Innan du fick mens, vad tänkte du då om mens? 

- Tycker du att det är någon skillnad på tjejer som fått mens och tjejer som inte fått mens? I så fall 

vad? 

- Vad tänker du om tjejer som inte fått mens? 

- Vad tycker du om att prata om mens? 

- I din omvärld, vilka pratar om mens? Hur pratar de om mens? 

- Om det finns flera olika grupper av personer (unga, gamla, syskon, föräldrar, tjejer, killar) som 

pratar om mens, tror/tycker du att de pratar olika om mens? 
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- Vilka pratar du om mens med? Hur pratar ni om mens?  

- Hur pratas det om mens i din klass/skola?  

- Om någon i din klass, eller någon annan vän, fått mens, skulle de då säga det? 

- Vet du hur många i din klass som fått mens? 

- Hur pratas det om mens i din familj? 

- Om har någon syster, vet du om hon har mens eller hur gammal hon var när 

hon fick mens? 

- Vet du när din mamma fick mens? 

- Finns det någon som du inte vill ska få reda på att du har mens? 

- Har du någon gång fått reklam om mensskydd hemskickad till dig? 

- Hur gammal var du då? Vilka skickade? 

- Om du fått någon hemskickad reklam, hur uppfattar/uppfattade du denna? Vad 

tänker du att den handlar om?  

- Har du någon gång köpt mensskydd?  

- Om ja: Vilka? Var?  

- Om nej: Varför inte? 

- Berätta om din inställning till att köpa mensskydd. 

- Känner du att du vet mycket om mens? 

- Var/av vem har du fått reda på det du vet om mens? 

- Har du läst någon faktabok om mens? Vilken? Vad tycker du om sådana  

 böcker? Känner du till många/några? 

- Vad har du lärt dig i skolan om mens? 

- Har ni haft sexualkunskap i skolan? Är det då man läser om mens? 

 

- Finns det något annat du vill säga om ditt liv och mens? Är det någonting som du tycker att jag 

missat?  

 

Tack så mycket för att du svarat på mina frågor. Om det är någonting som du vill ta bort eller lägga till 

kan du alltid maila efteråt. Om det är någon fråga som du inte förstår kan du skriva det så ska jag 

försöka förklara hur jag menar. 

  

/Rebecca Kerstinsdotter 

0733-720153 

reb@hotbrev.com 
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BILAGA 2: Intervjuguide 

 

HUR SER DISKURSERNA UT?  

HUR GÖR MAN? / RITUALISERAT BETEENDE 

 

- Hur gammal var du när du fick din första mens? 

- Vad tänkte du då? 

- Vad gjorde du?  

- Har du berättat för någon att du fått mens? 

- Vem/Vilka? Varför just till dem? 

- När berättade du det för någon? Var det lång tid efter eller direkt?  

- Har du köpt mensskydd någon gång? (varför inte? Vad känner du inför att köpa mensskydd?) 

 

MENSDISKURS SOM KÖNANDE 

 

- Vad innebär det att man får mens? 

- Vad händer när man får mens?  

 

HUR TALAS DET KRING MENS? 

 

- Vad tycker du om att prata om mens? 

- I din omvärld, vilka pratar om mens?  

- Hur pratar de om mens? 

- Om det är olika grupper av personer, pratar de i så fall olika om mens? 

- Vilka pratar du med mens om? 

- Hur pratar ni om mens?  

- Hur pratas det om mens i din familj? 

- Hur pratas det om mens i din klass/skola? 

- Pratar någon annan om mens? I vilka sammanhang, hur. 

- Om någon i din klass, eller någon annan vän, fått mens, skulle de då säga det? 

- Till vem? Varför till just den?  
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