
 
 

  

 

 

 

 

Kvinnor och menstruation 

En kvalitativ undersökning om kvinnors upplevelser av menstruation 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Jenny Karlsson & Sarah Norberg 

Handledare: Dominik Döllinger 

Examinator: Reza Azarian 

 

Sociologiska Institutionen 

Socialpsykologi C, HT19 

Kandidatuppsats 15 hp 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

                                                                    

Menstruation en vanlig och normal upplevelse för kvinnor som kommit att innebära stort problem. 

Tidigare forskning har visat att mens uppfattats som förorenande, skamligt och att det konstruerats 

som något normavvikande som borde döljas. Forskningen är till stor del äldre och begränsad, samt 

att den är av generellt slag och inte inriktad på upplevelser. Denna studie syftar därför att undersöka 

nutida livmoderbärande kvinnors upplevelser och erfarenheter relaterat till menstruation som 

fenomen och vilka emotionella reaktioner som utvecklats. Fenomenologisk ansats har använts då 

fokus är på upplevelser och individens livsvärld, som vi fått del av genom att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av Goffmans teori om stigma och Hochschilds om känslor 

har vi analyserat tio transkriberade material. Resultaten har visat hur det görs en skillnad på hur de 

kände när de var unga, jämfört med hur de känner nu. De upplever ofta en öppenhet även om det 

påvisas att de helst pratar med de som står dem närmast. Menstruation har kopplats till att bli och 

vara en kvinna, då mens är en passage till vuxenhet. Kvinnlighet är också knutet till olika 

föreställningar, då individerna tar till sig av hantering för att dölja sin mens och för att inte upplevas 

som ofräscha. Mens rekonstruerar individernas vardag och innebär ekonomiska utlägg. Smärta är 

ett stort problem och de upplevs ibland inte tas på allvar. Det upplevs samtidigt vara en del av att 

vara kvinna och en naturlig del av kroppen, som påminner att allt fungerar.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

“Och så vet jag att vi fick lära oss att, om vi lägger den här i trosan när vi blöder, så kommer ingen 

behöva veta att vi har mens. [...] Inte så här att, om ni lägger den här i trosan så slipper ni, typ, såhär, 

tvätta era jeans varje dag. Om ni lägger den här i trosan så slipper ni blöda ner hela er madrass när 

ni sover. Utan, lägger ni den här i trosan, såhär, då kan ni vara lugna. Då kommer ingen behöva 

veta att ni har mens.”  

(Clara Henry 2019, Konsten att vara en mensare [podcastavsnitt]) 

 

För de flesta kvinnor innehavande en livmoder under sina fertila år, som inte använder 

preventivmedel för att förhindra den, är menstruation en vanlig och normal upplevelse (Newton 

2016, 1). Det biologiska fenomenet är för livmoderbärare ett återkommande scenario som 

upprätthålls några dagar per månad, något som borde betyda att allt står rätt till inom kroppen, men 

som dessvärre kommit att betyda ett stort besvär. Detta beror på att mens genom social 

konstruktion har skapats till ett problem, vilket då antas kräva en lösning (Bobel 2010, 31).  

  

 Redan som barn lär vi oss vilka kroppsvätskor som är rena och vilka som är smutsiga. Detta kan 

förklaras av att vi ser saker som “smuts” när de är på fel plats (Douglas 1966, 35). Därför kan blod 

få korsa kroppens barriär i syfte att flöda från ett sår, men från kvinnans underliv under 

menstruation kan det förstås som att det kommer från “fel” plats av kroppen. Detta sker i synnerhet 

från ett historiskt dominerande manligt perspektiv, vilket då skapar synen på kvinnan som ”det 

andra könet” (Hirdman 1993, 49). Vad detta pekar på är att kvinnan avviker från våra förväntningar 

på ett sätt som inte ses som önskvärt, då vi kategoriserat och konstruerat vår omvärld till den punkt 

att någon som emitterar blod från “fel” plats kan bli stämplad som avvikande. 

  

Det finns fortfarande allmänna idéer, dels om att det är högst olämpligt om någon skulle veta att 

kvinnan har mens, dels att ingen kvinna skulle vilja att någon annan visste om det (Rosewarne 

2012, 14). Dessa antaganden spär på att skambelägga menstruationen som något normavvikande 

som borde hållas dolt, detta till den grad att det än idag är något en inte gärna talar öppet om. Det 

finns alltså vissa konstruktioner som skapat en kultur av skambeläggning kring ämnet, något som 
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uppenbarligen internaliserats. I kontemporär media har dock vissa röster brutit sig igenom denna 

skamfilt - däribland Clara Henry som inlett denna introduktion - vilket bidragit till att berätta hur 

mens inte ska vara pinsamt (Svenska Dagbladet, 2015). Att tala om ämnet har därav till viss del 

normaliserats. Även då detta inte når fram till samtliga, kan ändock i dagens klimat anas en 

stämning som till viss del lyfts, vad gäller att uttrycka sig om menstruation och vilka emotioner 

som numera väcks kring det. 

  

Om menstruation är något så biologiskt normalt och månadsvis återkommande, hur kommer det 

sig att fenomenet ändå till denna dag kan upplevas som skambelagt och anses olämpligt att avslöja 

eller tala om, och att vissa tycker det motsatta? Därför är detta ett aktuellt och viktigt ämne och 

med denna uppsats hoppas vi finna svar om unga kvinnors upplevelser av menstruation och hur de 

påverkas. Ovan har påvisat hur dessa förhållningssätt till mens inte är något av biologisk eller 

psykologisk natur; därav uppkommer istället intresset av hur mens konstrueras socialt. Inom denna 

konstruktion frågar vi oss om och i sådana fall hur det blir något respondenterna reagerar på som 

något fult och skamligt, eller positivt och alldagligt; hur det skapas en specifik mening genom 

interaktionen med närstående och genom reflektioner från samhället i stort, i kulturen där vi lever. 

Denna interaktion som gör att respondenterna förstår hur det är socialt acceptabelt att reagera på, 

och handskas med, ämnet mens. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är därför att undersöka unga menstruerande kvinnors upplevelser, 

erfarenheter och känslor relaterat till menstruation som fenomen. Följande två frågeställningar har 

formulerats: 

• Vilka är kvinnors upplevelser och tankar kring mens (sin egen eller i allmänhet)? 

• Vilka emotionella reaktioner har utvecklats i relation till det? 

  

1.3 Disposition 

I de föregående avsnitten har uppsatsen introducerats med tillhörande syfte samt frågeställningar. 

I följande kapitel kommer tidigare forskning sammanfattas med koppling till vårt ämne. Därefter 

redogörs för metod samt hur material för studien samlats in. Resultat med vår tillämpade analys 

följer detta och slutligen en avslutande diskussion för att sammanfatta. 
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2. Tidigare forskning 

Menstruation är ännu ett ämne där få studier gjorts, särskilt inom socialpsykologin eller med 

fenomenologi som ansats, vilket vi önskar använda oss av. På grund av denna brist är detta ett 

aktuellt och viktigt ämne. Eftersom vi med denna uppsats hoppas finna svar om unga kvinnors 

upplevelser av menstruation och hur de påverkas, kommer nedan stycken framföra hur forskare 

innan oss har intresserat sig för mens och hur det relaterar till kvinnor. Forskningen kommer ta 

upp den historiska synen, då mens visat sig vara särskilt skambelagt och orent, samt konstruktioner 

och strukturer av genus.  

 

Ingen av nedanstående har fokuserat genomgående på den nutida kvinnans upplevelser av eller 

känslor kring mens. Detta faktum påvisar än mer vikten av att fylla kunskapsluckan som uppstått. 

Däremot kan vi utläsa ur forskningen hur en bild funnits av mens som ännu ligger kvar i vår nutid 

eller som satt grogrunden för hur vi ser på det idag. 

 

2.1 Den sociala konstruktionen av mens 

Menstruerande kvinnor har genom historien setts som både förorenade och förorenande (Newton 

2016, 19). Kroppsliga utsläpp, i allmänhet, är i vissa kulturer sett som oerhört orent (Douglas 1966, 

33f). Specifikt mensblod, upplyser Douglas (1966, 121), är på vissa platser en kroppslig vätska 

sedd som så förorenande att den liknas med dödlig fara. Blodet har exempelvis sagts kunna vara 

dödligt för den man som kommer i kontakt med det (Douglas 1966, 147; Grahn 1993, 5; Newton 

2016, 24). Det har ur andra synpunkter upplevts innehålla gifter som måste föras ut ur kroppen, 

varav det flödar för att rena kvinnan (Newton 2016, 22; 34). Mens har på så vis under historien, 

utan vetenskaplig kunskap till grund, konstruerats till en förorening. 

 

Menstruation var även i början av 1900-talet fortfarande något en lärde sig ofullständigt om, samt 

att det upplevdes vara något skamligt (Freidenfelds 2009, 13). Inte förrän på 1930-talet, upplyser 

Freidenfelds (2009, 44), förstod man mensens verkliga syfte inom vetenskapen. Först vid denna 

tidpunkt kunde föräldrar lära sig hur mens inte var något som renade deras unga dotter från hennes 

interna orenheter; menstruation berodde i själva verket på en kroppslig funktion, där materialet, 

som inte skulle komma att användas till att skapa ett foster, måste förkastas (Freidenfelds 2009, 
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38). Det var även i början på 1900-talet de moderna mensskydden uppfanns och fler vetenskapliga 

böcker publicerades i syfte att informera. Ändock förblev det något en förälder kände sig för 

obekväma med för att försöka förklara, samt något man inte talade om i öppenhet (Freidenfelds 

2009, 44). I modern tid, poängterar Kissling, får menstruation främst nämnas då någon önskar 

klaga på dess symptom, såsom kramper, eller för att håna det, eller sälja något relaterat till det 

(Kissling 2006, 1). 

  

Douglas analys av hur vi konstruerar orenhet, menar att något anses orent då det upplevs vara på 

“fel” plats. Lesnik-Oberstein (2007, 1) tar upp ett exempel för detta; kroppsbehåring på kvinnans 

huvud är något vackert, något som ultimat symboliserar femininitet. Men på annan plats anses det 

ofeminint och rentav oönskat. Majoriteten kvinnor i västvärldens kultur och även andra tar därav 

manuellt bort sin kroppsbehåring som inte gäller den på huvudet, främst av bakomliggande 

skönhetsskäl (Lesnik-Oberstein 2007, 1). Det är inte heller något som gärna diskuteras. Det står 

klart att kvinnans kroppsbehåring är något tabu, något som inte får ses eller nämnas; det är ett 

skambelagt ämne präglat av äckel och censur (Lesnik-Oberstein 2007, 2).  

 

Douglas menar att detta har att göra med kontexten tinget befinner sig i, om vi kommer 

kategorisera det som rent eller orent: den ena binära kategorin eller den andra (Douglas 1966, 36f). 

Ett annat exempel - som för vår studie är väsentligt - är kroppsvätskor. Skulle du snyta dig över 

ett middagsbord skulle du antagligen få ett tillrättavisande eller illamående reaktioner, men 

däremot kan det skrivas med vackra ord om att gråta, då tårar framställs som en annan kroppslig 

vätska som uppenbarligen inte upplevs som oren. Därför kan blod få komma utanför kroppen i 

syfte att flöda från ett sår, men från kvinnans underliv under menstruation kan det förstås som att 

det kommer från fel plats av kroppen. Kvinnans menstruation ses därför på liknande sätt som som 

kroppsbehåring som något skambelagd, något äckligt, som borde censureras.  

 

2.2 Synen på kvinnan 

Menstruation är inte i sig ett problem, utan det är strukturer som påverkar synen på kvinnan (Laws 

1990, 129).  
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Det som skiljer kvinnoforskare från andra forskare handlar om förhållandet mellan könen. För 

kvinnoforskare återkommer frågan om, hur kommer det sig att kvinnor generellt, geografiskt och 

historiskt har ett lägre socialt värde än män? (Hirdman 1993, 49). För att besvara denna fråga 

använder Hirdman (1993) begreppet genussystemet, en ordningsstruktur av kön. Som är en 

grundläggande ordning för att förstå alla andra samhällsordningar, som politiska, sociala och 

ekonomiska ordningar. Inom denna ordning finns det två logiken, den första är dikotomi, tabu om 

att kvinnligt och manligt inte bör blandas, och den andra logiken är hierarkin, som handlar om att 

mannen är norm. Det är män som är människor och därmed utför de normen för det normala och 

det allmängiltiga (Hirdman 1993, 51). På detta sätt blir kvinnor de avvikande och mannen det 

normala. 

  

Laws beskriver att det inom institutioner sitter det till stor del mest manliga grupper som stiftar 

lagar, tar politiska beslut och utövar social makt. Därför kommer inte kvinnor till tal och kan därför 

inte heller påverka hur samhället ska agera mot synen på kvinnor (Laws 1990, 129). På detta sätt 

blir kvinnor de avvikande, och mannen det normala. Kissling (2006, 19) tar i relation till detta upp 

då Gloria Steinem yttrade sig om, att om män upplevde mens, skulle sanitetsprodukter vara gratis. 

  

2.3 Kvinnans syn på sin mens 

Föräldrar, syskon, vänner och andra i den unga flickans närmaste kretsar är delaktiga i att 

konstruera hur hon kommer se på sig själv och sin mens (Newton 2016, 2; 52). Detta pekar på 

vikten av socialisation och hur ens personliga meningar skapas socialt. Newton tar även upp (2016, 

52) hur de tidiga negativa associationer som görs till menstruation, för de unga flickor som får ta 

del av de, tenderar att kvarstå resten av livet. Hur kvinnor får lära sig om mens kan alltså komma 

att påverka deras syn på sig själva och sin mens även i vuxen ålder.  

  

Å ena sidan gratuleras kvinnor när de når menstruerande ålder, å andra sidan önskas de hålla detta 

hemligt (Bobel 2010, 31). För flickan är menstruation kopplat med blod, en röra som inte torkar, 

något som läcker okontrollerbart, smuts som produceras av kroppen själv. Puberteten för flickor 

markerar bröst och menstruationen är början på den reproduktiva verkligheten, som antas vara 

kvinnans främsta egenskap. För kvinnan är inte puberteten en signal för sexuell mognad, utan en 

signal för inre reproduktion och kvinnlig mognad (Grosz 1996, 205).   
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Än idag finns även allmänna idéer, upplyser Rosewarne (2012, 14), dels om att det är högst 

olämpligt om någon skulle veta att kvinnan har mens, dels att ingen kvinna skulle vilja att någon 

annan visste om det. Antaganden som dessa spär på att skambelägga menstruationen som något 

normavvikande som borde hållas dolt, detta till den grad att det inte är något en talar öppet om. 

Modern menshantering - från första hälften av 1900-talet - önskar att den moderna kroppen ska 

vara något som inte luktar, läcker, eller visar några andra tecken på att menstruerande sker 

(Freidenfelds 2009, 120). Menstruation blir därför för kvinnan både en fråga om att korrekt dölja 

den, samt att hantera den på ett hygieniskt sätt.  

 

Ett enkelt exempel från kontemporär media är hur reklam för mensskydd påvisar fräschhet och 

renhet (Kissling 2006, 4). Dessa väljer att göra vätskan blå, istället för att efterlikna det blod den 

önskar absorbera, varav den skulle vara röd. Att göra vätskan blå efterliknar snarare den renhet 

som Freidenfelds poängterat att en, under menstruation, önskar eftersträva. Ett motargument kan 

inom psykologin vara de studier gällande färgers påverkan, som kommit fram till att färgen röd i 

ett sammanhang då en prestation ska utföras tas som en varningssignal, vilket därav leder till ett 

undvikande beteende (Elliot, Maier, Binser, Friedman & Pekrun 2009, 372; Mehta & Zhu 2009, 

1228f). Färgen röd associeras alltså till undvikande, men däremot associeras färgen blå till 

kreativitet (Mehta & Zhu 2009, 1228f). Däremot känns även associationen till blått tvivelaktig i 

kontexten, då inte kreativitet behöver uppväckas för att lockas av en reklam. Blått har däremot 

även, i en studie som jämförde rädsla för misslyckande och hopp för framgång i relation till bilder 

i färg, även visat sig reducera effekten rädsla, men att rött däremot i kontrast inte höjde denna 

effekt (Gruber 2018, 4).  

 

Vidare om hygien, ska en livmoderbärare även prioritera att dölja, inte bara mensen, utan sitt 

mensskydd när en går för att byta. Detta visar Kissling (2006, 4) med en reklam från 70-talet om 

tamponger som annonserade sig som enkelt dolda.  

  

Lena Marions, gynekolog och forskare på Karolinska institutet, beskriver att vi behöver en ökad 

medvetenhet över att många kvinnor har en negativ syn på menstruation. Kvinnor som blöder 

mycket beskriver en sänkt livskvalitet, en fjärdedel svarade i studien att de avstår från sociala 
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aktiviteter på grund av kraftiga blödningar. Av de svarade uppgav nittio procent att blödning är 

besvärligt och över nittio procent upplevde sig ofräscha. Av de svarade uppgav sexton procent att 

de sjukskrev sig mellan sex till tio dagar om året (Medicinsk Vetenskap 2016:4, 26).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I denna del kommer vårt teoretiska ramverk för uppsatsen presenteras. En viktig utgångspunkt för 

förståelsen av uppsatsen är den symboliska interaktionismens tanke att mening skapas inom 

interaktioner, samt att vi därefter agerar mot vår omgivning utefter den mening saker har för oss 

(Blumer 1969, 2ff). I interaktionen måste vi ha i åtanke andras handlingar och vad vi tror att de 

tycker eller planerar (Blumer 1969, 8); att inneha samma definition av situationen blir därför 

avgörande. Vi konstruerar på så vis vår omvärld genom kommunikation, och genom att bygga 

meningssystem för oss själva, som vi även delar med varandra.  

 

Upplevelsen av menstruation kan därav förstås som en social företeelse, vars betydelse kan, och 

även har, förståtts olika inom olika kulturer och tidsperioder. Vi intresserar oss nu för hur det 

förstås i denna period och förklarar vidare inom perspektivet hur en individ kan sanktioneras då 

denne upplevs som “avvikande” från den definition av situationen vi har, samt vad emotioner 

betyder och hur de spelar en roll i detta. 

  

3.1 Goffman och stigma 

Sociologen Erving Goffman (1972) har utarbetat en teori om stigma, som beskriver hur vi 

kategoriserar människor utifrån förväntade föreställningar kring vad som karaktäriseras som det 

normala. Vi anser därför Goffman vara lämplig att använda för att lyfta det stigma som finns kring 

ämnet menstruation och vad det innebär för kvinnor att leva med det.  

  

Varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för att fördela människor i olika 

kategorier, samt vilka egenskaper som uppfattas som naturliga och normala för medlemmarna 

inom kategorin. Socialiseringen bidrar till vår inlärning och skapar våra föreställningar och 

uppfattning om vår omgivning baserat på våra erfarenheter om den. Där lär vi oss vilka egenskaper 

som är attraktiva och eftersträvade, likaså egenskaper som är avvikande och oönskade i relation 

till varandra. Via socialisering kommer vi att agera i interaktion med andra människor och skapa 

vår sociala identitet. Den sociala identiteten konstrueras i relation med andra människor, våra 

tidigare erfarenheter avgör vilka sociala grupper vi söker oss till och bedömer vilka egenskaper 

som anses vara normala och naturliga. Den sociala miljön avgör vilka egenskaper som 
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kategoriseras inom den egna miljön, vilket gör att vi människor kan orientera oss i vår sociala 

omgivning (Goffman 1972, 11). 

  

När vi möter en okänd person, vet vi på förhand vilka egenskaper vi ska söka efter för att 

kategorisera den okända personen. Vi letar efter intryck som utgår från våra uppfattningar om vad 

som är normativa föreställningar, om vi finner egenskaper som inte överensstämmer med våra 

förväntningar kommer vi reducera den okända personen och stämpla denne, som en utstött 

människa. Genom att stämpla en människa på detta sätt, innebär att ge ett stigma till en människa 

baserat på att denne avviker från våra förväntade föreställningar om vad som ses som normalt och 

naturligt (Goffman 1972, 12). 

  

Ett stigma består av en speciell relation mellan ett attribut och ett mönster (stereotypi), som bygger 

på att vissa attribut är mer värdefulla att eftersträva än andra. Stigma är socialt konstruerat och 

tillskrivs i relation till det som anses vara naturligt och normalt, genom stigma sker en 

kategorisering mellan människor och grupper som bygger på att egenskaper värderas olika. Den 

egenskap som anses vara högst värderad och betydelsefull avser det normala, allt som förhåller sig 

annorlunda eller avvikande anses vara onormalt, dvs stigmatiserat. Denna uppdelning bidrar till 

ett vi och dom tänkande, där hierarkiska strukturer dominerar och styr hur människor ska förhålla 

sig för att undvika att bli stigmatiserande (Goffman 1972, 13). 

 

Stigma, får de människor som bär någon av dessa egenskaper skapar uppmärksamhet när den 

möter en annan människa, vilket gör att personen avviker från ett icke önskvärt sätt från våra 

förväntningar. Människor som inte avviker från speciella förväntningar de kallar Goffman, de 

normala (1972, 14). 

 

  

3.2 Hochschild och känslor 

En av de frågeställningar vi valt innebär att studera de emotionella reaktioner som för vår 

respondent uppstår. Detta innebär att tolka det som uttrycks i individens yttre för att spekulera 

kring vad denne känner i sitt inre. Detta kan göras genom att studera ton i språket eller andra 
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kroppsuttryck, men det innebär även först och främst att definiera vad som menas med emotioner 

och hur de kan uttryckas eller döljas. 

  

En emotion, för Hochschild (2012, 33), är inte till fullo en biologisk funktion och inte heller till 

fullo en konstruktion. Emotioner kan kommunicera information för oss om vad vi känner 

(Hochschild 2012, 26), men vi kan även hantera våra känslor. Vi kan få oss själva att känna hur 

vi antar att andra tycker att vi borde känna, samt som vi kan blockera den känslan vi önskar att vi 

inte hade (Hochschild 2012, 42).  

  

Detta känsloarbete berör även de känsloregler, eller emotionella konventioner, som skapas. Det 

betyder att det finns normer inom situationer vad gäller hur vi bör känna. Likt vad vi framfört av 

Blumer, måste individen studera samt tolka vad andra verkar tycka om denne och därav komma 

fram till vilka känslor som verkar propra att uttrycka i situationen. Det är på detta sätt ett utbyte; 

när känslorna uttrycks är det också givet att du måste stå inför en publik som kan mottaga de, detta 

med Hochschilds exempel (2012, 56) att sörja på en begravning, eftersom du borde känna dig 

ledsen och det skulle vara fel att känna dig glad. Andra kan därefter tolka dina uttryck och om de 

upplevs som felanpassade kan du mötas med en sanktion (Hochschild 2012, 51). Goffman skulle 

förklara detta som vikten av att inneha samma definition av situationen, ty annars kan misstag 

begås med ödesdigra konsekvenser, vilket presenterats i ovan stycke om stigmatisering.  

  

Det skapas i relation till denna känslohantering ofta ett dilemma av vad vi faktiskt känner och vad 

vi tycker att vi borde känna (Hochschild 2012, 50). När vi uttrycker en känsla som vi inte 

egentligen känner - men som vi kommit fram till som proper i den givna situationen och då vi 

börjar framstå oss som att vi faktiskt känner den - kallar Hochschild det för att vi ytagerar 

(Hochschild 2012, 39). Känslan är endast del av den yttre uttryckta fasaden, inte något från 

individens inre. Att djupagera innebär däremot att faktiskt uppmana eller tillåta en känsla, 

exempelvis att tillåta sig själv vara ledsen (Hochschild 2012, 40). Dessa känns på djupet men kan 

även visa sig i det yttre.  

  

Ytterligare en viktig synpunkt från Hochschild är den statushierarki som uppstår i att definiera vad 

situationer innebär och vilka känslor den kallar för. Hon poängterar hur den person i interaktionen 
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som har mest status är den som kommer göra anspråk på vad som försiggår och därav vilka känslor 

som är korrekta (Hochschild 2012, 117). Dessvärre skapas även här en fråga om genus. Både 

kvinnor och män utför så kallat känsloarbete, men kvinnor är de som upplevs - som stereotyp - 

som mer emotionella, samt som de även har mindre tillgång till status oberoende av någon annan 

(Hochschild 2012, 111). Kvinnor kan då, i syfte att förstås som mer seriösa, uttrycka sig med mer 

kraft. Men detta kommer ofta innebära att de uppfattas som än mer emotionella, rent av instabila i 

en situation då en man hade kunnat förstås som rationell, och därför kommer hon ändå inte tas på 

allvar (Hochschild 2012, 117). Detta kan även visa sig relevant i vår studie då vi endast intervjuar 

cis-identifierande kvinnor. På grund av tendensen att kvinnor inte tas på allvar i sina känslomässiga 

uttryck eller i vissa andra situationer, kan frågan om kvinnan har en rätt att uttrycka exempelvis 

sin mensrelaterade smärta vara värdefull att diskutera.  
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4. Metod  

Vår studie syftar till att förstå kvinnors upplevelser av mens. Därför har vi valt att använda oss av 

fenomenologi som kvalitativ ansats, vilket fokuserar på individens subjektiva upplevelser. För att 

nå individens upplevelser anser vi att intervju är den mest lämpliga metoden, eftersom upplevelser 

inte är ett objektivt ämne att studera, utan vi vill fånga individen på djupet (Dalen 2011, 15). Det 

kan kallas att vårt tillvägagångssätt nu varit fenomenologi, och under kodningen kommer vi 

använda så kallad tolkande fenomenologisk analys, eller i förkortning IPA. En viktig term för 

fenomenologisk ansats, som vi också använt oss av, är öppenhet. Vi kommer nedan fördjupa oss i 

detta, till en början med en presentation av vårt material. 

 

Richards poängterar vikten av att “logga” ens forskningsdesign. Det ligger en stor andel reliabilitet 

i att dokumentera var idéer och teorier kommit från under arbetets gång, för att därefter kunna 

redovisa varje steg av projektet (Richards 2005, 22). När vi hörde talas om detta började vi genast 

föra en loggbok över våra tankar, ändringar, vad vi måste ta reda på eller vad vi redan tagit reda 

på. På detta sätt kunde vi separera tidigare kunskap och förutfattade meningar (Richards 2005, 26). 

 

4.1 Material  

Innan denna uppsats utförde vi en mindre pilotstudie för att undersöka hur det gick till att gå in i 

“fältet” samt om vi behövde utarbeta våra intervjufrågor. I denna pilotstudie fann vi, efter en tids 

sökande genom kontakter, en bekantskap till en av oss som ville ställa upp på en intervju. Som det 

visade sig var det dessvärre även i denna studie svårt att finna personer villiga att delta. Nedan 

presenteras vårt slutgiltiga material för studien, alltså de avgränsningar vi önskade ha, samt de 

respondenter vi fått.  

 

4.1.1 Avgränsningar 

Då studien handlar om menstruation och upplevelser kring det stod det klart för oss att vi ville 

intervjua kvinnor. Vi väljer för studiens syfte att avgränsa oss och definiera de som cis-

identifierande, d.v.s. att de juridiskt och biologiskt är kvinnor samt identifierar sig själva som det. 

På grund av detta är pronomen en öppnande fråga; förväntningen var att alla från vårt urval skulle 

svara att de identifierar sig med pronomen “hon”. Vi resonerar att exempelvis en transkvinna eller 
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icke-binär person skulle ha en mycket skiljande erfarenhet av sin mens och därför ge för tvetydiga 

resultat. Däremot uppmärksammar vi att det hade varit en intressant studie i sig. Eftersom det även 

finns transkvinnor som upplever menstruation, är ett annat sätt att kalla vårt urval därför 

livmoderbärare, alltså de personer med livmoder som befinner sig i pubertal eller fertil ålder, 

eftersom det är en förutsättning för att ha mens. Att kalla personen menstruerare är ett könsbefriat 

alternativ, men skulle då innefatta även de transidentiteter som menstruerar, vilket som sagt inte 

är vår önskan för denna studie. 

 

Våra respondenter har funnits i alla åldrar. Initialt fanns ett intresse i att undersöka om det skett ett 

paradigmskifte i hur man tänker kring mens de senaste åren med exempelvis vissa starka röster i 

media som kan ha ändrat synen från vad som präglat historien. En livmoderbärare född i under 

1990-talet skulle ha gått igenom detta och även ha det starkt i minnet, och vi önskade därför först 

avgränsa oss till personer som var 25-30 år, men dock vidgade vi det att vara vilken ålder som 

helst för att ha ett större spann i hoppet om fler respondenter. 

 

Till en början funderade vi i relation till detta över om vi skulle intervjua personer i skolåldern, 

men vi förmodade då dels att det skulle vara svårt att gå in i detta fält, dels att vårt material skulle 

kunna riskera att bli mindre nyanserat och inte lika utökat, om det skulle vara svårt att tala kring. 

Lag säger även att en person som inte fyllt 18 år måste ha vårdnadshavares godkännande. En 

omyndig person måste informeras om, samt samtycka till, att undersökningen genomförs, varav 

det då följer att verkligen kunna förklara för den unge vad forskningen går ut på så att denne förstår 

innebörden den samtycker till (Källström Cater 2015, 72). Vi hoppades istället att personer över 

18 år lärt sig om sig själva och reflekterat mer med åren om det ämne vi önskade undersöka deras 

upplevelser av.  

 

Vi avgränsade oss till personer i Sverige för att ha en uppfattning om landets egna normer och 

konventioner i relation till mens. Vi avgränsade oss även till stadsmiljö, snarare än att 

respondenten skulle bo på landsbygden, efter att även ha diskuterat om valet skulle göras med 

uppväxtmiljö eller nuvarande bostadsort i åtanke varav vi valde nuvarande ort. En forskare kan 

önska behålla sin öppenhet till studien genom att välja respondenter från en okänd plats, men av 
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bekvämlighet valde vi oss att avgränsa oss till staden, däribland Stockholm och Uppsala som 

platser där vi befinner oss själva. 

 

Vi insåg att vi antagligen skulle behöva ha en bred population för att nå våra respondenter eftersom 

det antagligen skulle vara svårt att finna några frivilliga, då även att rekrytera en enstaka frivillig 

till pilotstudien som sagt hade visat sig svårt. Respondenterna behövde dock ha gemensamt för sin 

bakgrund att de identifierade sig som kvinnor, samt kom från staden. 

 

4.1.2 Respondenterna 

Vi hade, efter att vi hade utfört vår tidigare nämnda pilotstudie, skrivit ett informationsbrev - se 

Bilaga 1 - till våra framtida potentiella informanter. Detta blev även det utskick som vi använde 

vid rekrytering.  

 

Den största delen av våra respondenter framkom genom mailkontakt med flertal organisationer 

med kvinnligt engagemang och kvinnliga medlemmar, som lade upp detta informationsbrev på 

sociala forum. Vissa av dessa organisationer engagerad i kvinnor publicerade vårt brev på sociala 

medier och uppmanade någon att kontakta oss. Informationsbrevet publicerades även i en grupp 

för kvinnor på Facebook där ytterligare deltagare tog kontakt. Då vi behövde totalt tio respondenter 

och saknade vissa, sökte oss även till kontakters kontakter, alla inom Uppsala och Stockholm.  

 

Vår initiala idé var att placera vårt informationsbrev på anslagstavlor, men efter att ha spridit 

informationsbrevet i både Uppsala och Stockholm och vi stod utan svar under fler dagars tid, 

mailade vi istället till dessa organisationer, som vi fann genom Facebooksökning eller Googling. 

Vi har valt att hålla dessa hemliga av konfidentialitetsskäl; dock har alla sin plats i antingen 

Stockholm eller Uppsala, så att vi skulle kunna möta deltagarna för intervjuer. Resterande har vi 

som sagt frågat direkt, på grund av vår plötsliga resursbrist. Vi har då vänt oss till vänners vänner; 

detta för att inte ha en direkt nära koppling till den som intervjuas, då det kan problematisera den 

öppenhet man önskar ha till att förstå personen utan förutfattade meningar. Öppenhet kommer 

vidareutvecklas som begrepp under Intervjuer och bearbetning. Vårt urval har därför ändrats till 

ett delvis av bekvämlighet för att få ihop alla de tio intervjuer som önskades, istället för att finna 

livmoderbärare från allmänheten av slumpmässig karaktär, som från början var förhoppningen.  
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Det är dock väldigt intressant att reflektera över hur svårt det var att finna någon som ville ställa 

upp. Menstruation är ett så spritt fenomen mellan så många livmoderbärande kvinnor världen över; 

vår brist på respondenter var oväntat, även då vi redan resonerat att det skulle kunna vara känsligt. 

Detta kan påvisa hur obekvämt ämnet kan vara att tala om för många.  

 

I informationsbrevet som nämnts beskriver vi syftet med intervjun samt de etiska aspekterna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002), samt våra kontaktuppgifter för deltagande eller övriga frågor. Mer 

ingående om de etiska aspekterna, så innebär informationskravet att forskaren måste informera om 

individens deltagande och vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet 2002, 7). Detta har hanterats 

exempelvis genom att individen i de flesta fall på eget initiativ sökt sig till vår studie, samt att vi 

berättat hur materialet kommer användas och att inspelning sker. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna måste uttrycka samtycke till att de ingår i studien och att de även får dra sig ur när de 

vill (Vetenskapsrådet 2002, 9). Detta har vi informerat om i vårt initiala informationsbrev, vilket 

de flesta av respondenterna kontaktat oss via och därav tagit del av. Konfidentialitetskravet vädjar 

att respondenten inte ska gå att identifiera samt att tystnadsplikt råder om känslig information 

(Vetenskapsrådet 2002, 12), och vi har därför även betonat den intervjuades anonymitet och 

hanterat detta vidare genom att skapa kluster av deras ålder samt censurerat bostadsort och annan 

personlig information. Slutligen täcker nyttjandekravet att insamlad information bara får användas 

i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, 14), d.v.s. endast i mån av att användas som material till 

denna uppsats. 

 

Intervjuerna har vi fördelat mellan oss, då en har intervjuat sex respondenter och den andre har 

intervjuat fyra respondenter, alltså är det tio intervjuer totalt. De tio livmoderbärarna är mellan 20 

och 40 år och presenteras nedan med hänsyn taget till deras konfidentialitet, varav vi bytt ut namnet 

till ett påhittat, samt skrivit åldern i ett kluster, för att denne inte ska gå att identifieras.  

 

Namn Ursula Tjorven Lorette Örnis Valborg Savanna Evelina Alva Isa Jeanette 
Ålderskluster 25-30 20-25 25-30 25-30 30-35 25-30 35-40 20-25 25-30 20-25 
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4.2 Tillvägagångssätt  

Vi valde att utgå från en semistrukturerad intervjuguide under våra intervjuer, med tillhörande 

följdfrågor beroende på vad som skulle komma att sägas; se bifogad  Bilaga 2. På detta sätt fick 

informanten utrymme att berätta fritt utan att bli för styrd av vad vi frågade efter, däremot med 

teman att utgå från för att föra samtalet i rätt riktning och väcka tankar till liv. Intervjuer passar 

även väl för en fenomenologisk ansats eftersom man i intervjun får veta något om den andra 

personen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 35), med andra ord deras erfarenheter och 

upplevelser. Vi vill inte bara se om något sker eller upplevs, utan även hur det gör det.  

 

Ett tidigt alternativ var att göra intervjuerna via e-post. Om vi skulle gjort intervjuerna på detta 

sätt, resonerade vi att vi kanske skulle få större möjlighet till mångfaldiga svar, om respondenterna 

skulle vara helt anonyma. Däremot skulle vi ha missat många symboler i interaktionen som 

indikerar vad respondenten känner. Genom ansikte-mot-ansikte intervjuer kan man som forskare 

göra ytterligare tolkningar av det som uttalas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 38) och 

använda det för att analysera. Att se på dessa synliga uttryck passar särskilt den fenomenologiska 

ansatsen och inom ramen för symbolisk interaktionism, då det läggs stort fokus på våra symboler 

i samtalet. Språk är trots allt sett som det redskap som kommunicerar mening (Dahlberg, Dahlberg 

& Nyström 2008, 117) när det gäller personens egen uppfattning och perception, vilket även gäller 

för gester (Dahlberg et al. 2008, 118). 

 

Vår semistrukturerade intervjuguide byggdes alltså upp utifrån teman vi utvecklade utifrån våra 

forskningsfrågor. Dessa teman innefattade Tema 1: Individens upplevelse av mens och Tema 2: 

Andras påverkan på individen. Inom dessa teman skapades frågor och därefter eventuella 

följdfrågor. Dessa frågor berörde individens uppfattning och emotioner, från den tidigaste 

upplevelsen till idag, samt hur den tror andra reagerar på mens, särskilt närstående som kan ha 

influerat dennes egen uppfattning men även andra i samhället. Vi ville även fråga om individens 

bakgrund och täcka om religion, kultur eller annan verksamhet inom en organisation eller aktivitet 

kunde spela en roll i att forma individens uppfattning. Vår teoretiska bakgrund har beskrivit hur 

samhället och individen influeras av varandra samt hur vi uttrycker den mening som skapas i 

interaktionen däremellan, varav detta var relevant. Vi hänvisar till vår bifogade intervjuguide i 

Bilaga 2 för att se vilka frågor detta tog upp. 
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Innan vi genomförde våra intervjuer diskuterade vi om de skulle genomföras i par eller enskilt. Vi 

kom fram till att intervjun skulle genomföras en och en för att inte göra intervjupersonen obekväm. 

Gruppintervjuer uteslöts snabbt av samma anledning. Vi resonerar att om våra intervjuer skulle 

ske tillsammans med fler respondenter närvarande, skulle det vara för svårt för individen att dela 

med sig av personliga erfarenheter, eftersom det kan vara väldigt personligt. Vi satsade hellre på 

att skapa en trygg miljö med intervjuer en och en. Om ämnet skulle vara jobbigt ville vi inte heller, 

med den enskilda personen i intervjusituationen, köra för hårt på att de skulle känna sig tvingade 

att delge något. Samtidigt, så förmodade vi att ingen som tycker det är ett absolut jobbigt ämne 

skulle ställa upp till att börja med. 

 

I annat fall hade ett alternativ varit att en av oss intervjuar och den andra skriver anteckningar. Vi 

har även under mötet med handledare fått veta att det kan riktas kritik mot jämförbarheten om 

intervjun sker på det sätt vi hållit oss till. Men vi resonerar att denna semistrukturerade intervju 

med en delad intervjuguide har givit oss en positiv möjlighet att avvika från guiden, då detta gäller 

ett upplevt känsligt ämne. Det är för oss viktigt att informanterna får uttrycka sig öppet och prata 

om det de känner sig trygga i att prata om. Om man tvingar någon att prata om något personligt 

vill de antagligen inte säga någonting alls (Bryman 2012, 415). Vi uppmärksammar att en oklar 

struktur i kombination med detta kan göra att vi ställer olika frågor och därför betonar olika svar, 

men vi önskade dock hålla oss relativt nära vår delade intervjuguide som en delad bas och 

vägledning, för att höja jämförbarheten mellan intervjuerna. På detta sätt får vi nyanserade 

upplevelseberättelser.  

 

Eftersom vi valt ett ämne som kan vara känsligt för många att våga prata om, diskuterade vi även 

om vi överhuvudtaget skulle anteckna under intervjun. Vi ville inte att informanten skulle uppfatta 

våra anteckningar som distraherande eller bli illa till mods av att bli citerad medan den talade. Ett 

väsentligt problem är dock att bara den som då utfört intervjun får tillgång till se synliga 

aspekterna, såsom ansiktsuttryck, miner och gester, och de kan även lätt försvinna ur minnet. Vi 

har därför kommit fram till att ta anteckningar över dessa väsentliga aspekter, särskilt eftersom vi 

önskar se på emotioner, då de kan uttryckas på dessa synliga sätt.  
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Vi diskuterade också andra aspekter som kan uppkomma när man genomför en intervju, som 

handlade om miljön, ljudkvalité vid inspelning, kroppsspråk och närvaro (Dalen 2011, 19). Viktigt 

för oss var att intervjupersonen måste känna sig bekväm för att vilja delge sina känslor och 

upplevelser. En trygg, sluten miljö upplevdes därför som ett bra val (Bryman 2012, 421). Vår 

initiala pilotstudie som ovan nämnts utfördes via Skype, d.v.s. videosamtal, genom vilket den som 

utförde samtalet både fick tillgång till uttryck som utförs språkligt samt som utförs i tonfall, miner 

och gester. Det var dock något vi inte önskade upprepa till själva uppsatsen. Detta då begränsande 

brister kan uppkomma, såsom lagg i samtalet och att man kan avbryta varandra. Även med vanligt 

samtal skulle alltså dessa aspekter helt falla bort. 

 

Vi fokuserade därför på att betona för våra respondenter vikten av att utföra intervjun ansikte mot 

ansikte, på plats, och hur vi skulle lösa detta på bästa sätt. Intervjuerna skedde därpå med riktlinjer 

att de skulle ta 45 minuter, vissa kortare och andra längre.  

 

4.2.1 Intervjuer och bearbetning 

En viktig term för fenomenologisk ansats, som vi också använt oss av, är öppenhet. Eftersom vi är 

ute efter informantens upplevelser av mens, ville vi skapa en öppenhet till informanten att våga 

berätta om ämnet på djupet (Kvale 1997, 81). Att vara öppen innebär att vi som forskare engagerat 

oss i en öppen attityd till fenomenet (Dahlberg et al. 2008, 97), vilket enligt definitionen innebär 

att idka en sann villighet att lyssna, att se och förstå informantens “livsvärld” (Dahlberg et al. 2008, 

98). Dahlberg et al. (2008, 96) poängterar hur forskare måste vara medvetna av hur de sätter in sig 

själva i intervjusituationen, in i förståelsen och beskrivningen av världens mening; man måste 

lämna förväntningar och antaganden åt sidan, och låta meningen presentera sig själv. 

 

Tillsammans konstruerade vi som sagt en semistrukturerad intervjuguide med teman att utgå från, 

samt följdfrågor beroende på vad som skulle sägas, så att informanten fick utrymme att berätta fritt 

utan att bli för styrd. Att intervjun är semistrukturerad har gett respondenten utrymme att berätta 

om sina upplevelser så fritt som möjligt, eftersom det gett oss möjlighet att avvika från våra frågor 

och bygga på där det låter intressant (Bryman 2012, 415). På grund av etiska aspekter valde vi att 

inte spela in samtalet via filmning, eftersom vi inte kan garantera fullständig anonymitet för 

informanten. Däremot spelade vi in med ljudinspelning.  
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Ljudinspelning kräver transkribering då det måste förberedas och transformeras till text som kan 

kodas och analyseras (Lindgren 2014, 31). Efter intervjun hade utförts kunde vi därför transkribera 

materialet genom att skriva av vad vi hörde. Vi har här tagit hänsyn till problematiken kring 

“borttagandet av intervjuaren” som kan ske när man framför intervjun i text (Potter & Hepburn 

2005, 285). Intervjun har trots allt varit en interaktion mellan den som intervjuar och informanten, 

så därför har till exempel ljud som uppmuntrar informanten också transkriberats (Potter & Hepburn 

2005, 288), eftersom det kan betinga ett särskilt svar, eller att denne fortsätter prata på samma spår 

den var inne på. Dessa har uteblivit i citaten av stilistiska skäl samt längd, men transkriberades 

alltså för oss själva att avgöra. 

 

Vi resonerar även att vi genom att ha transkriberat väldigt nära texten kan “läsa av” vissa känslor, 

som annars skulle gå förlorade. Samtidigt kan ett motargument för detta vara att dessa små, subtila 

detaljer som vi då tagit med riskerar att distrahera från den bredare bilden av intervjun (Potter & 

Hepburn 2005, 288). Vi anser dock att de ger en god inblick i interaktionen som pågår mellan 

forskare och informant. 

  

4.2.2 Kodning  

För oss har kodning inneburit att vi läst igenom intervjumaterialet och därefter “kodat” det genom 

att färga det med färgpennor, ta ut nyckelord och därefter göra de till teman som kan analyseras. 

Den andra av oss har därefter kunnat därefter kontrollera eventuella frågetecken eller funderingar 

(Smith, Flowers & Larkin 2009, 83). När vi tolkat vårt intervjumaterial har vi utgått från ett 

induktivt arbetssätt som är grundat på informantens erfarenhet, och belyser teorin i ett senare 

skeende av tolkningsprocessen. Därför har vi uteslutit ett deduktivt arbetssätt, som innebär att 

teorin kommer tidigt in i tolkningsprocessen (Bryman 2012, 26f).  

 

IPA-modellen har använts eftersom vi är intresserade av individens upplevelser. Primärt fokus 

ligger på upplevelser och att förstå den andras personliga värld, ett “insider perspective” på dennes 

situation och upplevelser (Smith, Jarman & Osborn 1999, 218). Det handlar om hur världen, för 

individen, är upplevd (Frejes & Thornberg 2015, 31), eller uttryckt på annat sätt, så vill man 

komma åt individens personliga perception (Smith et al. 1999, 218). Vi vill i andra ord undersöka 
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och skapa en förståelse till det medvetandeinnehåll som finns i den andra människans subjektiva 

förståelse (Birkler 2008, 109).  

 

Vi har börjat med att läsa igenom materialet på ett öppet sätt, d.v.s. skumma igenom hela texten 

för att bli bekanta med materialet. Detta steg behövs göras fler gånger; IPA är en cyklisk process, 

därför gör vi återkommande i materialet och tar hänsyn till våra egna tankar, för att inte ta över 

informantens egna tankar i ämnet (Smith et al. 1999, 222ff). Som forskare kan man inte frångå att 

slutresultatet av en analys med fenomenologisk ansats alltid en redogörelse av hur analytikern tror 

att respondenten tänker (Smith et al. 2009, 80). Vi som forskare har själva tolkat det vi hör och ser 

färgat av vår egen sociala bakgrund, och skrivandeprocessen i mån av en studie som denna är 

därför alltid värdeskapande; det är, på grund av detta synsätt, därför viktigt att ha i åtanke 

forskarens auktoritet i hur denne återberättar fenomenet i sitt författande (Kvale & Brinkmann 

2014, 322), samt att vara medveten av denna öppenhet som måste idkas. 

 

Efter genomläsning skapade vi, i enlighet med författarna (Smith et al. 2009), i vänster marginal 

en summering, eller sammanfattning, av kopplingar och tolkningar som är väsentliga och 

meningsskapande. IPA-modellen är varierande, men vi valde att fokusera i första grad på att 

summera texten för att hitta de kopplingar som kunde göras mellan materialen. I höger marginal 

skrev vi därefter tematisering som beskrev de utvalda abstrakta tematitlar och nyckelord som vi 

tyckte fångade kärnan i materialet (Smith et al. 2009, 220f). Nyckelorden kunde användas i vår 

kodningsram, som vi återkommer till nedan. 

 

Vi valde i en sista genomgång att färgkoda materialet utifrån de teman som frekvent uppkommit 

för att underlätta arbetet, då vi kunde se vilken färg som hörde till vilket tema, detta för att senare 

kunna dra slutsatser av en analys (Smith et al. 2009, 84). Vi gjorde en selektiv uppdelning av 

intervjumaterialet som vi tolkade täckte informantens upplevelser och erfarenheter av mens. När 

kodningsprocessen var färdig hade vi ett resultat av en kodningsram ”masterlist” (Smith et al. 

1999, 218).  

 

Vår kodningsram, se Bilaga 3, tar upp aspekten ordning, som vi definierat som individernas första 

upplevelse, vad de kände, om de var först eller sist. Därefter hälsa vilket tar upp smärta och 
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problem med mens, mens som friskhetstecken, samt att inte bli tagen seriöst av vården eller i andra 

bemötande kopplat till sina problem. De strukturer vi kunnat utläsa var att individerna talade om 

att bli kvinna, att lära sig hantera mens, även media som också en av våra frågor tog upp, men även 

överraskande nog för oss, ekonomi. Relationer och bemötande har ofta varit återkommande och 

kopplade samman individen och dess omgivning, då de redogjort för nära samt distanta relationer, 

d.v.s. familj, vänner, men även andra. Ofta uttryckte de sig positivt om mens, bland annat med att 

de upplevde stöd och förstående som fått de att känna bra känslor, även att själv acceptera det och 

känna att de kunde prata om det öppet. Slutligen var synlighet en intressant aspekt som tog upp 

läckage, skam, att kunna dölja mens.  

 

Som det kommer framgå i resultatdelen har dessa olika aspekter flyttats om i olika underkategorier 

eller delkapitel till där vi insåg att det skulle bli lättare att som läsare läsa igenom de. Bland annat 

att inte bli tagen seriöst visade sig passa bättre under relationer och bemötande snarare än att 

specifikt förhålla sig inom hälsa. 

 

Angående de teorier som presenterats i kapitel 3, är det vanligt för IPA att teorier uppkommer från 

materialet, istället för att man går in i studien med teorier i bakhuvudet som då kan missleda vad 

resultatet faktiskt ger. På detta sätt utövar man den öppenhet som fenomenologisk analys önskar. 

Däremot har vi kunnat använda oss av vissa ramverk eller perspektiv för att förstå vårt resultat. 

Utan att exempelvis definiera känslor, skulle det uppstå problematik kring att försöka utläsa något 

om känslor ur intervjuerna. Vi kommer därför i kapitlet som kommer härnäst att fördjupa oss i 

materialet och göra analyser både utifrån det som verkar gemensamt mellan dem samt utifrån 

teorier och tidigare forskning. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras vårt resultat där vi granskat de återkommande teman som tagits upp av 

våra respondenter och har därefter sammanförts till sammanhängande delkapitel, eller 

underkategorier. Dessa är till en början Individen i samhället där det ingår: Första upplevelsen och 

den normativa ordningen, Att bli och vara kvinna och slutligen Hälsa och hantering. I 

nästkommande har vi blickat ut utanför individnivån och kallar det Relationer och bemötande då 

vi delat in det i Nära relationer kontra Distanta relationer. I varje del kommer resultatet även 

stödjas med citat från våra intervjuer samt analyseras utifrån de teorier eller den tidigare forskning 

som vi tidigare presenterat i kapitel 2 och 3. Kortare citat har kunnat omskrivas till beskrivande 

text. 

 

Det är nu vi arbetar kring vårt syfte att undersöka våra respondenters upplevelser och erfarenheter 

av mens, samt besvarar våra frågeställningar, varav endast det som är relevant tas upp för att 

analyseras. Vi hänvisar till den kodningsram presenterad i Bilaga 3 för att se hur vi valt att 

tematisera intervjuerna. Viktigt att ha i åtanke är även att vissa av våra respondenter uttryckte att 

de hade svårt att minnas eller sa att de inte riktigt vet; detta resultat är alltså utarbetat utifrån en 

efterkonstruktion, inte något som sker här och nu. Det ger dock en god inblick i deras livsvärldar, 

vilket är väsentligt för vår fenomenologiska ansats. 

 

5.1 Individen i samhället 

Avstamp sker nu i individnivån med individens upplevelse av sin mens i fokus. Här undersöks 

respondenternas känslor och hantering av sin mens och vilka personliga uppfattningar som finns. 

Vi uppfattade att det var många aspekter som påverkade individerna, och att de som var de mest 

frekvent återkommande och intresseväckande var dessa, bland annat normavvikande från gruppen 

i form av att vara först eller sist i att få sin mens, mens som konstruktion för att nå vuxen ålder och 

bli “kvinna”, samt hur smärta påverkar individen och hur det rekonstruerar individens vardagsliv.  

 

5.1.1 Första upplevelsen och den normativa ordningen 

Många av våra respondenter har återgett hur de upplevde den första gången de fick mens och kunde 

även återge en historia. Särskilt intresseväckande i det unga stadiet var känslorna som uppstod i 
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relation till att få mens för första gången. Efter att mensen har börjat har det påverkat 

respondenterna på fler sätt, exempelvis att behöva sjukanmäla sig och en mångfald andra utfall 

som påverkar deras liv eller vardag och som kommer exemplifieras i vårt resultat. Vi vill därför 

börja i denna unga ålder som blev avstampet för alla kommande upplevelser och för att öppna upp 

förståelsen för deras livsvärld. 

 

Två respondenter som berättade om sin första upplevelse var Jeanette och Valborg. De var båda 

väldigt unga och därför först bland sina kompisar, samt hur det började innan de blivit informerade 

om vad mens betyder och innebär. Jeanette återger hur hon var hemma hos sin kompis och trodde 

hon var sjuk när hon märkte att det hade kommit blod när hon kissade. 

 

Jeanette: “Eh jag vet att jag var hemma hos min kompis, som jag, asså, vars familj 

jag var väldigt nära med. [...] Eh, så. Så jag berättade det för hennes, mamma. 

Tror jag, eller att- för jag tyckte att det var konstigt, så. Jag fattade inte, jag trodde 

att jag kissade, blod. [...] Så jag sa att det kom blod på pappret när jag- jag torkade 

såhär, jag sa att jag tror jag är sjuk [fnysande skratt]. [...] Men det var inget, j- 

jättetraumatiskt.”  

 

Jeanette beskriver att det inte var “jättetraumatiskt” att plötsligt se blod, men det står ändå klart att 

hon blev chockad och berättade för sin kompis mamma, som hon stod nära. Jeanette beskriver 

även att det var läskigt och att detta berodde på att hon inte hade fått information ännu, då de inte 

hade börjat med sexualkunskap i skolan, eftersom hon var för ung. Här syns en problematik i att 

inte skolan eller någon annan informerat om det tidigare så att Jeanette istället initialt trodde hon 

var sjuk. 

 

Det som hädanefter skulle prägla Jeanettes uppfattning - efter att hon berättat det denna första gång 

för sin kompis mamma som sedan berättade för hennes mamma - var att det även fanns en tjej i 

hennes klass som också var tidig. Hon berättade att hennes hade börjat, varav hon blev retad. 

Klasskamraterna beskrivs som “jättetaskiga” gentemot allt som skedde som hade med puberteten 

att göra i detta tidiga stadie, och då vågade inte Jeanette heller berätta. Jeanette beskriver de känslor 

av äckel som uppstod inom henne efter att klasskompisar, både killar och andra t jejer, börjat 
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uttrycka sig om det i dessa termer; detta kommer vidareutvecklas i delen om relationer och 

bemötande. 

 

En annan respondent som var väldigt ung var Valborg, som fick den när hon var tio eller elva år 

gammal, samma ålder som Jeanette. Så som Jeanette också redogjort för börjar det informeras om 

mens omkring tolv, och Valborg var därför också oförstående kring varför hon plötsligt blödde.  

 

Valborg: “[...]de ja kommer ihåg var att jag vaknade mitt på natten och att de var 

jätte blodigt i hela sängen, då tänkte jag ”oj vad är dehära”, och då gick ja in till 

mamma och hon ba ”oj då” [ljus tonläge] hon fatta ju, men ja tyckte de var skit 

pinsamt för ja fattade inte så mycket i och med att ja var så liten.”  

 

Valborg: “[...]för första gången var de väldigt mycket blod och då blev ja nog lite 

skraj, och skraj över shit vad ska ja göra med de här. Men mamma var så lugn och 

fin och ba ”ojdå” ehm, sen var de inge mer med de och så böt hon lakan [skrattar] 

och sen gick ja och la mig.”  

 

Mamman var den som reagerade på Valborgs berättelse och det var ett lättsamt bemötande. Även 

fast hon kände sig “skraj” och att det var något pinsamt var mamman lugnande, så pass att hon 

därefter kunde gå och lägga sig igen. Som de andra respondenterna så berättade även Lorette den 

första gången för sin mamma, men i kontrast till Valborg var inte Lorettes mammas bemötande på 

hennes första mens lättsamt. När hon berättar om den första gången hon fick mens förklarar hon 

hur det var pinsamt och äckligt: 

 

Lorette: “[J]ag tyckte det var skit pinsamt och jag bah.. tyckte det kändes äckligt 

och konstigt man var ju fortfarande barn i huvudet liksom men det var ändå 

någonting som var väldigt vuxet som hände. Och då (...) min mamma lyssnar ju 

aldrig på vad man säger, så hon blev ju skitglad och började ”tjoa” och sprang ner 

och sa det till min pappa och så åkte dom och köpte tårta för det skulle man 

tydligen fira att man är fertil typ. (...) men asså jag ville sjunka under jorden 

[skrattar] (...)”  

 

Det som kändes särskilt avvikande för Lorette med att få sin första mens var hur hon upplevde att 

hon fortfarande var ett barn i huvudet när det som hände var något vuxet. Vi resonerar att detta 
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kan förklara det bemötande bland annat Jeanette fick under sin första period av mens. Att 

puberteten börjar innebär att barnet går upp i reproduktiv ålder, alltså är hon fertil och kan nu få 

barn; diskrepansen är att hon fortfarande är barn själv, inte minst vid endast tio års ålder. Att koppla 

den biologiska reproduktionen till sexuell mognad blir något jobbigt för en ung flicka. Det här är 

något vi tolkat som en konstruktion kring att “bli kvinna” och vad det innebär, och vi kommer 

fördjupa oss i det i kommande delkapitel. 

 

Bobel (2010) har även resonerat, att å ena sidan gratuleras kvinnor när de når menstruerande ålder, 

å andra sidan önskas de hålla detta hemligt. Detta är särskilt utmärkande för Lorettes citat, då 

mamman möter hennes utsaga med glädje och till och med köper en tårta för att fira, samtidigt 

som Lorette upplever att mamman inte lyssnar på vad hon säger för hon tycker det som hänt är 

pinsamt. Mamman berättade direkt för pappan, medan Lorette ville “sjunka under jorden”.  

 

Dessa tre respondenter har förklarat hur det känts att vara tidig med att få sin mens. Att vara sen 

har också sina specifika kvalitéer. Ursula förklarar att det var en uppmålad bild och att “alla pratade 

om det”. Det blev en stor grej och hon blev glad när hon äntligen fick den. Även tidningar för tjejer 

verkade ta upp det. Detta verkar förklara samma typ av utanförskap som Evelina beskriver: 

 

Evelina: “[D]å tänkte jag bara gud vad skönt att jag inte har. Men sen, allt eftersom 

tjejerna i klassen började prata om mens och alla hade, och jag tillslut var den enda som 

inte hade [...] Då var det lite såhär gud va är det nått fel eller varför får inte jag mens? [...] 

Nej [att det var ett biologiskt fel] tänkte jag nog inte då utan då var det mer såhär att jag 

var utanför. De hade en klubb som inte jag var med i.”  

 

Evelina förklarar sina känslor av utanförskap i att vara så sen att alla andra redan hade fått den. 

När tjejerna i klassen pratade om mens och alla hade fått den utom hon upplevde hon att det fanns 

en klubb som inte hon kunde vara med i.  

 

Det verkar finnas en föreställning att tjejer ska få mens i en viss period i livet eller en viss ålder. 

Det skapas som ett vi och dem kring att du varken ska få den för tidigt eller för sent, eftersom du i 

båda fallen hamnar utanför, eftersom du bryter mot normen. Även om miljön är öppen och 

accepterande kring ämnet, så betyder det att om du är för tidig så är du avvikande som den som är 
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ensam medan alla andra inte har, och är du för sen är du också avvikande som den som inte har. 

Att vara för tidig är en avvikelse från normen, likaså att vara för sen. Som Goffman (1972) framfört 

fördelar vi människor i olika kategorier, utgått från våra samhälleliga föreställningar utefter vilka 

egenskaper som uppfattas som normala, eller normativa och därför acceptabla. Kvinnor kan även 

enligt Hirdman (1993) konstrueras till att förstås som läckande och avvikande, medan mannen och 

manlighet är normen. Finner vi därför egenskaper som avviker från våra förväntningar kan vi 

stigmatisera denna.  

 

Detta har i synnerhet inträffat den klasskompis Jeanette hade som blev retad och taskigt bemött. 

Omgivningen i skolan beslutade att någon som tidigt fick mens var “äcklig”, och därför ville inte 

heller Jeanette berätta för någon, om hon skulle möta samma stigmatisering. Exempelvis Valborg 

upplevde däremot sin mammas lugna bemötande, och det var ingenting som fick henne att känna 

sig avvikande.  

 

Det framstår att individernas nära relationer som är de som de förlitar sig på och som verkar sätta 

standarden för hur de känner om sin mens. Kopplat åter till skolans värld, har Tjorven uttryckt att 

skolsköterskan var den som informerade henne och hennes klass, och är ett mycket intressant 

uttalande eftersom hon även berättar att hennes mamma inte pratade om sådant. Hon förklarar:  

 

Tjorven: “kanske asså kultur-grej att man inte pratar inte så mycket om de [...] 

inom den [Europeisk kulturen] där nämner man ju typ inte de å då asså inge med 

kroppar å sånt där pratar man inte om, man har knappt sexualkunskap i skolan så 

jag menar ju, de är ingenting man man man pratar inte o reflekterar inte kring de, 

skulle ja säga [...] Och då… tänker jag mig att de kommer ju ändå från min 

mammas som är den man mest anpassar sig o förtror sig till”.  

 

Tjorven förklarar hur hennes mamma var från en annan kultur som hon inte upplevde kunna prata 

om kroppar. Hon menar att det är mammans syn på detta som skapat hennes egen relation till mens, 

vilket kan ge en förklaring till att denna respondent gjorde fler uttryck för att ämnet var jobbigt att 

prata om.  
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Respondenterna har även alla delade erfarenheter gällande sexualundervisningen från skolan. En 

del uppger en positiv bild och andra säger att den är bristfälligt. Det kan exempelvis spekuleras 

kring att den börjar för sent för de som tidigt fick mens. Eftersom skolan också påvisats kunna 

påverka hur individen ser på mens längre fram, är det också väsentligt om denne givits en dålig 

erfarenhet. Som Goffman (1972) beskriver påverkas individen genom socialisation. Där utvecklar 

individen erfarenheter till sin omgivning och lär sig vilka normer och värderingar som är 

betydelsefulla i miljön. Med hjälp av socialisation kan vi se hur bilden av menstruation konstrueras 

för respondenterna. 

 

Respondenterna skiljer ofta på sina upplevelser i ung ålder jämfört med i nutid. Detta präglas av 

att en större andel känner bättre för det idag. De uppger ofta att de känner en öppenhet, att det är 

oladdat, att de vant sig. Jeanette som fick mens när hon var väldigt ung och inte hade fått 

information, med ungdom präglat av känslor av äckel, förklarar att det idag inte är någonting hon 

bryr sig om, men att det inte är någonting hon brukar “prata om”. Även om många respondenter 

inte har något problem med att i synnerhet säga om de har mensvärk, är det inte något som många 

gärna diskuterar på djupet som ett samtalsämne, om det inte gäller något specifikt. 

 

Valborg, som fick ett lättsamt bemötande av sin mamma, jämför med dåtid och förklarar att det 

inte är något tabu. Hon är en av de som medger att hon kan prata mycket om det, även om det 

ibland känns äckligt. 

 

Valborg: “[...]ja är liksom ganska öppen med mens och så och pratar väldigt 

mycket om de och de är inge tabu ämne för mig men ja tror ändå att många kan 

tycka att de är tabu kan tycka att de e äckligt att de kommer blod och så såna grejer 

[...]” 

 

Som sagt känner många av respondenterna positiva känslor för sin mens idag. Detta kan även 

handla om andras positiva bemötande som gjort att de känt positiva känslor, exempelvis att 

kompisar tagit hand om de lite extra, att bli “pampered”. Det upplevs även positivt då mens kopplas 

till att kunna få barn, och i kontrast, att få mens som ett tecken på att inte vara gravid, om individen 

så skulle önska. Lorette har tidigare förklarat hur hennes mamma bemötte hennes första mens med 
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att köpa tårta medan Lorette tyckte det var pinsamt. Hon känner i synnerhet mer lättsamt för det 

idag: 

 

Lorette: “[S]en ibland kan jag också tycka, det är lite typ mysigt för man får tycka 

lite synd om sig själv [ändrar rösten, tystare ljudnivå] och typ bli lite ”pampered” 

av någon i ens närhet.”  

 

Hon förklarar att hennes partner ofta är extra omtänksam de dagar hon mår sämre på grund av 

sin mens. Evelina, som var sist bland sina kompisar, betonar att mens inte är något negativt att 

ha. Hon har genom sitt yrke uppmärksammat att många unga tjejer i hennes omgivning skäms 

för att ha mens och förklarar i sitt sista ord i intervjun att man inte borde känna att det är något 

pinsamt.  

 

Evelina: “[S]käms inte för att du har mens. [...] Gör inte det. Det tycker jag är 

absolut inget pinsamt. Det är absolut inget hemligt. Du ska vara glad att din kropp 

fungerar. [...] För att, för så många gör den inte det, och då får man inga barn till 

exempel eller man, har mycket problem på grund av sin mens som syrran har med 

endometrios. Så om du bara har mens, var tacksam.” 

 

Evelina upplever själv känslor av tacksamhet för sin mens då hon kunde få ett barn, trots en 

sjukdom som skulle kunna ha gjort henne barnlös. Det upplevs även för fler individer en lättnad 

eller glädje kring att kroppen fungerar, både i mån av utomstående faktorer som att de tar hand om 

den tillräckligt väl, och att fertiliteten fortfarande upprätthålls.  

 

Alla dessa fenomen upplevs för många som en del av att vara en kvinna, vilket vi berört i tidigare 

stycken. Att få sin mens är det första steget i vuxenheten samt kvinnligheten. Så vad innebär det 

för individerna att vara “kvinna”? 

 

5.1.2 Att bli och vara kvinna 

Som konstaterats verkar det finnas en föreställning att tjejer ska få mens i en viss ålder; denna 

ålder symboliserar både vuxenhet och att bli kvinna. En vilja av att växa upp gjorde att Lorette 

ville se om mensen hade kommit varje gång hon gick på toa. På samma gång tyckte hon att det 
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kändes äckligt och konstigt eftersom hon kände sig som ett “barn” i huvudet trots att det var 

någonting “vuxet” som hände.  

 

Att vi kunnat påvisa att både Evelina och Valborg önskar att ingen kvinna ska skämmas för sin 

mens, betyder att det ändå är skam och pinsamhet som är vanligt förekommande nog, för att kunna 

uttrycka sig på det sättet med en sådan önskan att det inte ska vara så. Valborg upplever även att 

man under mens inte känner sig lika fräsch; det allmänna tillståndet skulle då vara att man ofta 

känner sig fräsch när mensen inte är pågående. Detta knyter samman med den bild som även 

respondenten Isa upplever att bilden av kvinnan tyngs av.  

 

Isa berättar om problematiken hon upplevde när hon fick sin mens och att hon inte alls kunde 

identifiera sig med den kvinnlighet som var bundet till detta stadie. Hon beskriver äckelkänslor 

som knöts samman med det och att det inte var något som hon kunde identifiera sig med. Även 

om hon var bekväm i sin roll som tjej eller flicka, var hon inte bekväm i rollen som kvinna. 

 

Isa: [A]sså jag vet inte, som att det är såhära, det är svårt att bara vara en helt 

neutral människa när man är kvinna för då är man automatiskt (..) då har, [tystare] 

det liksom finns så mycket kulturella föreställningar om liksom, kvinnokroppen 

och sexualitet och erotik och begär och… [suck] Som, som jag tycker är jätte 

jättesvårt fortfarande att, liksom, navigera kring. [...] Eh men jag tror inte att det 

var just såhär, eh (..) att jag inte ville bli kvinna- asså jag tänkte nog att jag skulle 

bli kvinna en dag, men att jag inte var redo att vara det [snabbt skratt] då.”  

 

Att vara kvinna är för Isa något präglat av olika kulturella föreställningar, däribland erotik och 

sexualitet, vilket var något hon inte var redo för när hon fick sin första mens. Hon beskriver även 

i ett senare skede att det sker otroligt mycket objektifiering av kvinnor, varav hon inte kände sig 

redo att ta sig an denna position. 

 

Av dessa citat kan vi urskilja den konstruktion som existerar, inte bara kring att mens är den 

tidpunkt då flickan blir till kvinna - vare sig hon är sexton eller tio år gammal - utan även den 

konstruktion som finns kopplad till det kvinnliga könet och vad som upplevs vara kvinnlighet. 

Tidigare forskning av Grosz (1996) har visat hur puberteten och menstruationen är början på den 
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reproduktiva verkligheten, som antas vara kvinnans främsta egenskap. Det vi kan förstå av Grosz 

är att respondenterna reagerat på sina signaler för inre reproduktion som en signal för sin sexuella 

mognad. Detta är inte är något som borde associeras till en ung flicka, och inte heller en 

föreställning som framstår ha varit enkel att hantera. Det är just biologisk fertilitet som är den 

egenskap som menstruation signalerar, men den mening vi associerat gör även den första 

menstruationen till en passage till vuxenlivet. Det har skapats sociala konstruktioner kring att den 

unga flickan nu är kvinna och är plötsligt objekt för föreställningar, eller den objektifiering Isa 

beskriver.  

 

Som även Valborg förklarat innan, har Evelina upplevt att mens är ofräscht, medan kvinnor i sig 

ska vara fräscha, att de ska lukta gott. Att ha mens skapar en avvikelse i att det upplevs som något 

äckligt. Evelina betonar dock att det inte är något smutsigt; hon menar att det nästan inte finns 

någonting som är renare än mensblod. Att en kvinna som norm ska vara fri från lukt och inte läcka 

har också framkommit i tidigare forskning av Freidenfelds (2009). Att vara läckande av blod som 

har en annan lukt än den acceptabla verkar vara en av de anledningar som gör att kvinnor känner 

sig äckliga och ofräscha.  

 

Även döljande verkar vara ett förekommande fenomen i relation till detta. Alva har reflekterat över 

hur det inte märks på andra kvinnor om de har mens: 

 

Alva: “Sen eh, är det ju väldigt mycket, dämpande ändå tycker jag att, man märker 

ju inte på övriga kvinnor i samhället att de har mens. Det, det är ju nånting som 

vi döljer. Eh. (..) Så även fast kvinnor får, mens, så har samhället gjort att, vi 

döljer det (..) vi visar inte upp att vi har mens. [...] Jag vet inte om det är för att, 

andra tycker det är äckligt. (..) Eller vad det kan bero på. [...] Jag gömmer mig på 

toan, ingen annan behöver veta vad jag gör, så går jag ut.”  

 

Alva berättar hur man inte kan märka på andra kvinnor om de har mens eftersom det är något de 

döljer. Det är något som sker genom att gömma sig på toaletten och ingenting att visa upp. 

Rosewarne (2012) har också upplyst i tidigare forskning, dels om att det är högst olämpligt om 

någon skulle veta att kvinnan har mens, dels att ingen kvinna skulle vilja att någon annan visste 
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om det. Alvas uttalande visar klart detta i sin upplevelse av att kvinnor liksom hon själv döljer det, 

även då hon inte är säker på varför det sker. 

 

Som påvisats av citaten ovan, verkar hygien och döljande därför prioriteras under hantering av 

mens. Det som är påtagligt är det planerande arbete som ingår i att vara en menstruerande kvinna. 

Många saker sker i förebyggande syfte. Isa beskriver att även fast det inte är något som förstör 

hennes vardag, är det ändå “krångligt” att ha mens för att hon måste planera mer. Speciellt när 

mensen kommer med oregelbundenhet måste hon veta om mensskydd ska tas med, vilken typ 

beroende på risken för läckage, var en offentlig toalett kommer finnas.  

 

Ingen respondent har heller uttryckt sig positivt kring blödning eller läckage. Detta är något som 

beskrivs med negativa konnotationer, att det kräver mer planering och det luktar illa, att det är 

ofräscht, att de är rädda för en läcka. Vissa påverkas så starkt av mens i livet att de kan stanna 

hemma, inte bär vissa typer av kläder, och uttrycker känslor av pinsamhet över att blodet skulle 

kunna bli synligt. Detta blir även en stor påverkan på deras vardag då de måste lära sig navigera 

kring och förhindra. Det pågår uppenbarligen ett arrangemang kring hanteringen av mens som kan 

skapa en typ av begränsning.  

 

Gemensamt för Valborg och Savanna är att tala om att bära ljusa byxor under sin menstruation i 

relation till risken för synlighet om det skulle läcka igenom. Vi kan se att det finns en 

underliggande rädsla för att visa mensblod för sin omgivning.  

 

Valborg: “[...]men sen kan man ju va lite såhär ”ja tar inte på mig ljusa jeans idag 

när ja har mens” [skrattar högt] de är väl typ de så ja tar svarta jeans i fall de skulle 

läcka igenom man har fortfarande en rädsla över att de läcker igenom på ljusa 

jeans och då syns de liksom så aa de är väl de enda som mensen påverkar mig i 

vardagen i tror ja.”  

 

Savanna: “[E]hm, idag har ja väldigt riklig mens och till exempel på jobbet kan 

jag, där har vi  har vita byxor till exempel. [...] Där känner man att man kanske 

läcker, eller så de är inte så att ja skulle skämmas på samma sätt just nu, men när 

ja var tonåring tycka de var väldigt jobbigt för ja hade väldigt riklig mens då också 
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då kunde ja ibland med vissa grejer inte följa med såhär, om vi skulle göra nåt 

eller vara borta hela dagen.”  

 

Mens och risken för läckage är för både Valborg och Savanna något som påverkar deras vardag. 

Valborg väljer kläder utifrån det, medan Savanna, som jobbar i vitt, däremot väljer att inte följa 

med på vissa saker eller är inte ifrån hemmet en hel dag. Savanna menar dock att hon inte skulle 

skämmas på samma sätt som när hon var tonåring, att det alltså skett en förändring.  

 

Örnis beskriver som Savanna att hon inte gör saker om hon inte måste och är inte borta hela dagen, 

eftersom det i början av mensen för henne kommer mycket blod.  

 

Örnis: “[...]det som är jobbigt är i början av mensen när det är så himla myckee 

så det är typ så, asså man gör ju gärna saker man inte måste göra. Jag går ju inte 

ut och är borta hela dan om ja inte måste när jag har som mest mens. Men jag blir 

väl inte äcklad av de heller, men jag blir väl inte överlycklig att se de heller.”  

 

Även om hon inte kan uppleva att hon känner sig äcklad, blir hon heller inte “överlycklig”. 

Evelina uttrycker som Valborg att hon skämdes mer när hon var tonåring och har idag en bättre 

relation till sin mens. På grund av en hormonsjukdom har den dock varit oregelbunden, varav 

den kan komma olägligt när hon är ute, med exemplet att hon skulle kunna stå i kö i ett café och 

inse att hon inte har mensskydd med sig. Det är uppenbart att, även med en god relation till 

mens, så blir detta ett påslag av skräck att inse: “gud jag har ingenting med mig”.  

 

Blod är en typ av kroppsvätska som verkar kunna framstå olika i relation till var den befinner sig. 

Isa resonerar kring hur det inte gäller kroppsvätskor överlag om hon skulle tycka de var 

pinsamma, eftersom hon upplever en skillnad i om hon skulle få mensblod eller exempelvis 

näsblod på sig. 

 

Isa: “Men ja, asså jag antar att det handlar om just ehm (..) eller, inte kroppsvätskor- 

asså jag menar om jag hade typ näsblod och fick en blodfläck på tröjan, då skulle jag 

inte tycka att det var pinsamt på det sättet. [...] Så det handlar ju inte bara om 

kroppsvätskor, men att det är en- en sån kroppsvätska som inte ska (..) synas. Liksom 
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som att jag tog- ja men, jag tror att jag skulle känna- det hänger ihop med en känsla av 

ansvar och att inte ha tagit sitt ansvar, att liksom. Sköta om det.” 

 

Isa kopplar detta speciellt till en känsla av att ta sitt ansvar och sköta om det, att hantera mensen 

på ett sätt att den inte blir synlig. Senare i intervjun förklarade hon att det är en kroppsvätska 

associerat till något intimt, eftersom den har sitt ursprung från en intim del på kroppen. Hennes 

ansvar är därav att inte utsätta de i omgivningen för något obehagligt. Tjorven upplever att det 

finns en skillnad mellan olika kroppsvätskor, men tar även upp en annan intim vätska, en som 

istället kommer från män. Hon jämför att mensblod ses som någonting äckligt och manliga 

kroppsvätskor som sperma ses som någonting bra. 

 

Mensblod kan även finnas i media, men medan vissa respondenter anser att media förhåller sig 

kring mens positivt, upplever andra att det framställs en förskönad bild. Ett återkommande 

exempel är att reklam för mensskydd använder blå vätska istället för röd. Valborg upplever på 

grund av detta att det är en glorifierad bild som reklam visar upp. Hon gör en jämförelse till 

skräckfilmer där blod ständigt är närvarande, vilket sällan utmärks som något konstigt. En annan 

liknelse Valborg beskriver är att skära sig i fingret vilket sällan är problematiskt på samma sätt, 

men återigen är mensblod någonting “WAAH”, någonting som samhället uppfattar som farligt. 

Lorette, Alva och fler respondenter har en liknande uppfattning om att reklamfilmer inte stämmer 

överens med verkligenheten. Lorette menar specifikt att mensblod ses som något smutsigt och 

äckligt i tv-reklamfilmer. 

 

Vi ser hur bilden av mensblod kopplas till någonting äckligt som inte borde synas. Douglas (1966) 

har förklarat att kroppsvätskor på fel plats konstrueras som något smutsigt. Som respondenterna 

även reflekterat över, får därför blod korsa kroppens barriär i syfte att flöda från ett sår, i en 

skräckfilm eller från näsblod, men från underlivet under menstruation kan det förstås som att det 

kommer från “fel” plats av kroppen. Som Isa förklarat är detta ett intimt ursprung. Douglas menar 

att detta har att göra med kontexten tinget befinner sig i, om vi kommer kategorisera det som rent 

eller orent. Utöver detta ska den moderna kroppen, som påvisats av Freidenfelds (2009), inte vara 

något som luktar, läcker, eller visar några andra tecken på att menstruerande sker. 
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Det finns ett antaganden kring att det är olämpligt att visa upp sin mens, det är något 

normavvikande som borde hållas dolt. Som en lösning på detta problem, använder en del också 

uttryck som att man vänjer sig vid att hantera sin mens. Genom att hantera sin mens på ett bra sätt 

- d.v.s. hygieniskt och döljande - så undkommer de stigmatisering. Om normavvikelse inte är 

upptäckbart för andra att granska och bedöma, kan denne inte stigmatiseras.   

 

Vi kan även se att det finns en delad syn på mensblod mellan media och verkligheten, då media 

konstruerar en missvisande bild av mensblod. Media blir den struktur som formar hur vi ska 

uppfatta mensblod, eftersom media dels är den tredje statsmakten. Eftersom människor konstruerar 

sina uppfattningar från samhällets normer och värderingar, reproduceras också i media en bild av 

mensblod som är svår att ifrågasätta, eftersom den legitimeras i tv-reklam och på sociala medier. 

Genom media skapar människor därför sina normer och värderingar när de kopplar sina 

uppfattningar till mensblod, vilket i media blir kopplat till en klar, blå vätska. Vissa har kunnat 

koppla att de antagligen känt sig onormala med hur vätskan på TV är så ren, medan deras inte är 

det. 

 

Lorette beskriver är att mensskydd blir en stor ekonomisk utläggning och tycker det borde vara 

momsfritt. Hon nämner också att det finns hjärtmotiv på bindor, vilket hon tycker är helt absurt 

och gör en koppling till att det finns mer ventilerande träningskläder för män än vad det finns 

alternativ för bindor till kvinnor. Fler uttrycker frustration över den ekonomiska utläggning de 

behöver göra för mensskydd och att det inte finns någonting likställt för män. Alva upplever att 

det kan påverka kvinnor, inkluderande henne själv, att inget mensskydd är gratis och att det inte 

är alla som har ekonomi för det.  

 

Även Jeanette ger uttryck för detta, och återberättar när hennes partner insåg hur dyrt det är med 

mensskydd. Partnern uttryckte problematiken med denna återkommande månadskostnad och hon 

tyckte att det var skönt när han insåg detta. Som också Lorette varit inne på finns ingen manlig 

motsvarighet till den utgift menstruerare tvingas lägga på mensskydd för att kunna existera i sin 

vardag. Som vi tagit upp i tidigare forskning har Steinem (ur Kissling, 2006) uttryckt att om män 

upplevde mens, skulle sanitetsprodukter vara gratis. Även den utgift som måste läggas på 

hantering av smärta, exempelvis värktabletter, gör det dyrt att ha en livmoder.  
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Att ha mens har hittills presenterats som något del av att vara kvinna, som något man lär sig 

hantera, däribland de aspekter som motstrider kvinnlighet som lukt och läckage, att media visar att 

det borde döljas, samt att stå för utgifter. En andel respondenter har även uttryckt mens som “en 

del av att vara kvinna” som en positiv effekt.  

 

Mensblod är för Lorette något jätterent och är en naturlig del av kvinnokroppen, ett tecken att den 

fungerar. Hon anser också att mens är ett viktigt ämne för det kan vara livsavgörande för många 

människor, därför vill hon att kunskaperna om mens ska spridas, för att öka medvetenhet. Evelina 

förklarar att hon är glad och tacksam över att ha haft mens, eftersom hon kunnat fått ett barn, och 

beskriver det i termer av att det är del av att “vara kvinna”. 

 

Det som också tas upp som en positiv effekt är bland annat mens som friskhetstecken. Men mens 

kan också vara väldigt jobbigt i termer av att det medför mensvärk. Följande delkapitel kommer 

ta upp mer om hälsoaspekten av mens och hur det påverkat respondenterna på individnivå. 

 

5.1.3 Hälsa och hantering 

Smärta är ett återkommande fenomen som påverkar individerna. Vissa respondenter tog också upp 

skillnaden mellan att uttrycka om själva blödningen jämfört med mensvärk eller problem. Alva 

förklarar att hon inte har svårt att säga att hon har mens, att hon har mensvärk, däremot pratar hon 

inte gärna om just blödning om det inte är nära kompisar. Många av respondenterna har nämnt att 

de skulle kunna prata med närstående andra om sin mensvärk eller PMS för att be om hjälp eller 

stöd.  

 

Många respondenter har uttryckt problem med smärta till den grad att det påverkar deras vardag, 

även att den kan bli ofungerande. Valborg berättar hur en kollega kan svimma under arbetsdagen 

på grund av sina smärtor, och Savanna förklarar att hon kan bli så illamående att hon måste krypa 

till toaletten. Jeanette har länge haft problem med smärta, särskilt när hon var yngre då hon ofta 

fick lov att vara hemma från skolan. Hon har även fått avstå från gymnastik eller fritidsintressen 

eftersom det gjorde för ont att röra på sig. På grund av smärtan kan vardagen ibland inte alls 
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fungera. Jeanette berättar hur hon har accepterat att det är såhär för henne, och resonerar att hon 

kanske har en lägre tolerans för smärta än vad som är vanligt.  

 

Lorette: “[H]ade ju varit ”najs” om det inte gjorde så himla ont. Särskilt första 

dagen, då kan jag verkligen få såhär då går det liksom inte att existera om man 

inte tar någon värktablett, till exempel.”  

 

Som en menstruerande livmoderbärare kan man vara en frisk kvinna och hantera menstruation 

genom acceptans, men som Lorette med grov smärta, hanterar hon menstruation genom andra 

medel; hon kan bara “existera” med hjälp av värktabletter. Som även Jeanette beskrivit, blir 

vardagen därför dysfunktionell. Vardagslivet fungerar inte alls när det gör som mest ont.  

 

Det är även fler respondenter som berättat hur de varit tvungna att vara borta mycket från skola 

eller arbete. Ursula säger att hon sjukanmält sig nästan varje gång hon fått mens på grund av 

smärta och andra symptom. Hon berättar även att hon ändrat sin kosthållning och livsstil som 

följd av sina menssmärtor med förhoppning att det ska bli bättre, och anser att det har hjälpt 

henne. Hon har också accepterat sina menssmärtor; acceptans förekommer hos de flesta 

respondenter när det gäller smärta kopplat till menstruation.  

 

Ursula: “[...]Men asså jag har reflekterat, eller asså jag har ju men samtidigt har 

jag ju accepterat att det är så här det är för mig. Just nu. Eeeh, men jo jag har 

reflekterat jättemycket över det här. Och det har ju lett till att jag har ju ändrat 

kost [...].”  

 

Ursula berättar att hon sjukanmäler sig mellan två till tre dagar nästan varje gång då hennes 

menssmärtor gör att hon blir sängliggande. Påverkan på vardagen och påfrestningen på individen 

själv blir tydlig i dessa citat. I tidigare forskning av Medicinsk Vetenskap (2016) kan vi se att 

kvinnor sjukskriver sig mellan sex till tio dagar per år på grund av mensrelaterade problem. Hos 

våra respondenter kan vi se ett flertal som uppger att de sjukanmäler sig av dessa skäl.  

 

Respondenterna upplever att menstruationen inte bara påverkar deras vardag fysiskt utan också 

emotionellt. Många har uttryckt att de får humörsvängningar, PMS och trötthet. Ursula berättar att 
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hormonerna före menstruationen gör henne sur och stressad. Återigen kan vi se hur menstruation 

påverkar respondenternas vardagsliv, och vilka konsekvenser det för med sig.  

  

Ursula: “Jaaa, och sen hormonerna innan, innan man blir så sur, stressad, jaaa… 

det är JA det är ju önskar ju att det kunde varit lite lättare. Faktiskt”  

 

Lorette: “[...]och så kan man vara jävligt blödig innan eller såhär skiftande i 

humöret”  

 

Hormoner under mens är något som stör Lorette och även Ursula, men även om hon önskar att 

det var lättare finns det inte mycket att göra åt saken. Att inse att inget bra botemedel finns gör 

att respondenterna istället måste lära sig att hantera, eller acceptera, sin mens. Som framkommit 

är mens något som kräver planering, att vänja sig eller lära sig hantera det för att arrangemanget 

ska gå ihop. Även Alva beskriver hur hon i vuxen ålder hanterar mens på bättre sätt samt att hon 

har “vant” sig. Evelina förklarar i liknande termer att detta är något som kommer när man blir 

äldre; hon har nu fått mer koll och fått in rutin på hur hon ska göra. Även hantering av smärta 

måste de lära sig hantera för att göra rätt, att värma vetekudde eller använda smärtstillande.  

 

Savanna:“Jag har haft väldigt mycket problem med mensvärk, framförallt när ja 

var yngre. Men nu har ja antingen lärt hantera de eller så vet ja inte riktigt ehm, ja 

har fortfarande mycket mensvärk, men jag tror jag har lärt mig hantera de på ett 

annat sätt.”  

 

Även då värken fortfarande är påtaglig, så verkar Savanna ha intagit ett annat angreppssätt. 

Jeanette, som i sin ungdom kände äckelkänslor för mens, förklarar att hon nu “mest bara stängt 

av och accepterat”. Hon skäms inte längre för sin mens. Liksom Isa och Ursula har hon också 

beskrivit en typ av acceptans att den kommer, och därefter är det gjort för den månaden, och det 

dröjer en hel månad till nästa.  

 

Det framstår som att det finns en bild av att kvinnan inte uttryckligen ska ha problem med sin 

mens, utan det är något som bara sker och det lär man sig hantera. Trots detta är det en stor andel 

av respondenterna som svarade att mens är någonting som påverkar deras vardag. Dels att den 
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begränsar dem från att göra saker som de vanligtvis brukar göra, andra klär sig inte i ljusa kläder 

för att inte riskera läckage, vissa måste sjukskriva sig och inte ta del av aktiviteter.  

 

Trots detta kunde många relatera till att mens är någonting som en bara bör leva med, att det 

ingår i att vara kvinna. Det skulle kunna kallas att en kvinna bitit i det sura äpplet, vilket verkar 

vara så som Ursulas mamma förklarade för henne som ung; hon berättade att kvinnor blöder, 

alltså har mens, för att Eva enligt den bibliska berättelsen tog det förbjudna äpplet. Detta är en 

utstickare, men särskilt intressant då det ur detta synsätt är det kvinnors eget fel; det är upp till 

dem att hantera och acceptera. 

 

Hochschild (2012) har tagit upp hur vi kan hantera våra känslor. Detta kallar hon känslohantering 

och innebär ofta att vi kan frammana en känsla som vi antar att andra tycker att vi borde känna, 

samt som vi kan blockera den känslan vi önskar att vi inte hade. I de fall som presenterats kan 

detta gälla den acceptans som verkar framkomma. Genom att inte visa i sitt yttre att menstruerande 

sker - genom att dölja det - kan individen även dölja sina känslor relaterade till det. Däribland kan 

individen genom att acceptera att det är på det sättet, samt hantera det på ett döljande sätt eller 

genom att lära sig hur det inte ska påverka dem för mycket. På detta sätt idkar de ytagerande. Att 

ytagera betyder enligt Hochschild att vi uttrycker en känsla som vi inte egentligen känner, men 

som vi kommit fram till är rätt känsla att utstråla i den givna situationen. Vi börjar då framstå oss 

som att vi faktiskt känner den.  

 

Det finns normer inom situationer om hur vi bör känna. Individen måste därför studera samt tolka 

vad andra verkar tycka om denne och därpå komma fram till vilka känslor som verkar propra att 

uttrycka i situationen. Vi har i kapitlet Tidigare Forskning framfört tankar av Kissling (2006), som 

menar att menstruation i modern tid främst får nämnas exempelvis då någon önskar klaga på dess 

symptom, såsom kramper. Detta framkommer alltså i många intervjuer och kan kopplas till att 

detta kan vara ett mer acceptabelt sätt för kvinnor att uttrycka sig. Ofta är detta något som stör 

individerna, men vi kan då ta upp hur kvinnor enligt Hochschild (2012) kan uppfattas som 

emotionella, rent av instabila, om de skulle uttrycka sådant. Detta på grund av brist på status i att 

definiera en situation och vilka känslor som då är korrekta. Då en man hade kunnat förstås som 

rationell, kommer kanske en kvinna uppfattas oseriöst. Felanpassade känslor mötas med en 
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sanktion, vilket kopplas till stigmatisering enligt Goffman (1972), då en felanpassning till en 

situation skulle leda till att individen avviker från normen och blir givet ett stigma.  

 

Att inneha samma definition av situationen blir därför avgörande, och det gäller att andra också 

definierar smärtan och upplevelsen som legitim nog att uttrycka sig kring. Detta öde kan alltså 

undvikas genom att på korrekt sätt hantera sina känslouttryck. Istället för att uttrycka sig på fel sätt 

kan individer exempelvis stänga av och acceptera att “det är så för mig”.  

 

Utöver detta, har ett flertal respondenter uttryckt att mens är ett tecken på att kroppen är frisk och 

fungerar. De kan få mens med lättnad som en indikation att veta att allt står rätt till i kroppen. Detta 

är utmärkande ur en hälsoaspekt, eftersom mens kan utebli då kroppen känner att den måste 

fokusera på något annat, till exempel om en individ äter för lite eller har en sjukdom. Jeanette 

förklarar också hur mens är ett tecken på att hon äter ordentligt och tar hand om sin kropp. Lorette 

förklarar att även om mens präglas av smärta, så är det ett friskhetstecken för henne, att hon äter 

ordentligt. 

 

Fler har också förklarat varför mens är viktigt ur ett hälsoperspektiv. Alva ser det som lugnande 

att veta att kroppen fungerar. När Alvas mens uteblir tänker hon att hon kanske är sjuk eller att det 

har med reproduktion att göra: 

 

Alva: “Men sen när mensen uteblir kanske två månader då ba jaha. [smack] 

Kanske är sjuk du då. Men så kommer mensen [höjer ton] åh nu är det bra igen. 

[...] [D]et har väl med fortplantningen att göra. [...] Just där och då, att jag, okej 

nu kommer inte jag kunna få mina barn.” 

 

Mens blir alltså även viktigt som en indikation att individen kan bli gravid. För de individer som 

skulle vilja ha egna barn kan detta bli ett bekymmer. När Örnis misstänkte att hon hade PCOS var 

hon för rädd för att kolla upp det, ifall att det skulle innebära barnlöshet. Efter att Örnis uppsökt 

vård kände hon en lättnad. Här kan vi se hur viktigt det är att uppsöka vård för att respondenterna 

ska kunna känna ro.  
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Örnis: “[...]och bekräftade att det var det och lugnade mig jättemycket om det här 

med barnlösheten, som var min skräck [...]”  

 

Relaterat till detta tillstånd som hade kunnat resultera i barnlöshet, har även Evelina berättat om 

sitt hälsotillstånd då hon har en hormonbrist. Hon är tacksam för att ha fått mens eftersom det gjort 

att hon fått ett barn, eftersom sjukdomen ofta gör en infertil. Hon beskriver sitt barn som ett 

mirakel. Jeanette har också kunnat bli gravid och ser detta som en mycket positiv sak med sin 

mens, trots hennes smärta.  

 

Jeanette: “Och sen, att veta att man kan bli gravid eller få barn är ju också, 

jättebonus så att. Aa. Vilken, häftig grej det är liksom. Att kunna skapa en 

människa.”  

 

Detta kapitel har gått igenom hur mens påverkar individen: positiva aspekter, graviditet, 

pinsamhet, hantering, accepterande. Givetvis formas dock vår egen uppfattning i stor grad av vårt 

bemötande från andra. Vi har exempelvis nyligen tagit upp hur smärta kan leda till att individen 

söker sig till vården. Hur påverkar detta bemötande hur individen ser på och känner om sig själv?  

 

Vi har också nämnt hur individerna ofta sökte sig främst till sin mamma för att anförtro sig den 

första gången de fick mens. Hur ser det ut i de andra nära relationerna? Och dessutom med 

bemötandet från andra i samhället? 

 

5.2 Relationer och bemötande 

Vi har fastställt i vårt teoretiska ramverk hur mening för individen uppstår inom interaktion med 

andra. Mening är därför en social företeelse och kan konstrueras på varierande sätt genom olika 

tid och rum, som gör att respondenterna förstår hur det är socialt acceptabelt att reagera på, och 

handskas med, ämnet mens. Newton (2016) har förklarat hur föräldrar, syskon, vänner och andra 

i den unga flickans närmaste kretsar är delaktiga i att konstruera hur hon kommer se på sig själv 

och sin mens. Eftersom vi undersöker individers upplevelser av mens är detta väsentligt.  

 

Vi undersöker i detta kapitel hur det skapas en specifik mening genom interaktionen med 

närstående och genom reflektioner från samhället i stort. Nära relationer definierar vi som familj 
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och vänner, de som står individen närmast. Med resterande i följande delkapitel avser vi de mer 

avlägsna, men som ändå finns i individens närhet som påverkar dem, från skolan, chefer, eller 

vårdpersonal.  

 

5.2.1 Nära relationer 

Vårt resultat har framfört att respondenterna känner att de kan prata om mensrelaterade problem 

olika beroende på vilken typ av relation det gäller. Exempelvis verkar deras mamma vara den 

uppenbara personen de går till för att först berätta att de fått mens. Resterande har främst gått till 

vänner eller systrar, förutom Tjorven som fått största delen information från skolsköterskan, men 

som ändå betonar vikten av hur hennes mamma påverkat hennes syn. Många förklarar att de skulle 

kunna prata med sin pappa, att det inte skulle vara särskilt laddat. Däremot verkar det vara en fråga 

om att mamman som kvinna bättre kan relatera och förstå.  

 

Isa förklarar att hon växte upp i en familj med både sin mamma och pappa närvarande, men att 

hon hellre pratade med sin mamma om mens: 

 

Isa: “[J]ag växte upp med min mamma och pappa tillsammans liksom. [...] Ehm, 

och det var väl, ja men jag vet inte det kanske liksom hellre var i enrum med min 

mamma när jag tog upp det, men det var verkligen inte som att det var såhär 

tabuämne, eller så.”  

 

Isa resonerade att det skulle finnas en risk att pappan skulle kunna bli obekväm om hon skulle 

prata om mens. Valborg pratade likt detta med sin mamma, men däremot var det även aktivt dolt 

för pappan. Hon berättade inte själv till sin pappa, utan det var mamman som “skvallrade” och 

som fick hädanefter medla information gällande Valborgs mens åt pappan. 

 

Valborg: “[E]ftersom de var mamma som skvallrade till pappa att ja hade fått 

mens pratade ja inte med min pappa om mens de fick han veta av min mamma. 

[...] ja tror ja höll de ganska dold för papppa för ja minns inte alls att vi pratat 

mycket om när de gäller mens”  
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Vi har i vårt inledande delkapitel tagit upp hur den första mensen påverkade individerna. Många 

har uppgett att de hållit sin första menstruation hemlig när de fått den, men senare berättat till sin 

mamma.  Savanna fick sin första mens hos sin kompis och kände inte kompisens mamma särskilt 

bra för att berätta för henne: 

 

Savanna: “[...]just då höll jag de hemligt för att ni vet när man var yngre skäms 

man lite grann [...]”  

 

Savanna berättar att hon höll det hemligt eftersom hon skämdes och förklarade detta som ett vanligt 

fenomen för någon som är lite yngre. Jeanette uppger likt Savanna att hon skulle sova över hos en 

kompis när hon fick sin första mens. Eftersom hon stod nära kompisens familj, berättade hon direkt 

för kompisens mamma när hon plötsligt trodde hon var sjuk för att det kom blod. Det var efter att 

kompisens mamma fått reda på detta som hon meddelade informationen till Jeanettes egen mamma 

så att hon kunde informera. Alva förklarar utöver detta att hon inte berättade för sin mamma, och 

undrar idag varför hon inte gjorde det. Hon sa till och med åt sin syster att hon inte fick berätta. 

 

Det framstår att många respondenter tagit för givet att de skulle berätta för sin mamma. Antingen 

att de direkt gjort det och resonerat kring sina återblickar. Även då Jeanette berättade för sin 

kompis mamma gäller det ändå en mammafigur, samt att det var någon hon stod nära. Om de inte 

gjorde det, har de ändå uttryckt att de inte berättade för just henne, detta snarare än att säga att de 

inte berättade för sin pappa, som däremot framstår som någon de inte väljer att prata med. De 

kanske inte helt döljer saker för pappan, men om det finns ett val, är det inte han som prioriteras. 

Det är också över övrig släkt som mamman väljs.  

 

Som citaten visar är det de som individerna har nära relationer till är de som de framförallt söker 

sig till och förlitar sig på, som kan skapa den syn de har på sig själva. Newton (2016) har i tidigare 

forskning redogjort för hur de nära relationerna i den unga flickans närmaste kretsar är delaktiga i 

att konstruera hur hon kommer se på sig själv och sin mens; i dessa fall kan respondenten klart 

redogöra för att detta var deras mamma. Goffman (1972) har likt detta framfört hur socialisering 

är vad som bidrar till vår inlärning.  
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Fler respondenter pratade också med sina systrar, även om många också inte gjorde det. Evelina 

har förklarat att hon kunnat prata med sin mamma, kompisar och sina syskon, men med en av 

hennes bröder var det och är fortfarande svårare. Detta är dock inte på grund av att hon tycker det 

är jobbigt, utan att brodern tycker det. 

 

Evelina: “Min ena bror, han har inga svårigheter att prata om det. Den andra 

tycker att det är pinsamt. [...] Han är nog en sån som tycker att sånt pratar man 

inte om, för att jag vill inte höra, ”måste ni prata om det här nu?” Ja-a, nu var det 

det vi pratade om, vill du inte lyssna får du väl gå då. Ehm, han är typisk, aa men 

lite mer som pappa att nä men sånt därnt. Det, gör man själv på toaletten, det 

pratar man inte om.” 

 

Evelina förklarar att hennes bror anser att mens är något man sysslar med själv på toaletten och 

inte pratar om i offentlighet. Hon har också förklarat att hennes pappa är någon som tycker att 

mens inte är något man “pratar om” eftersom han uppfattar det som äckligt. Detta upplever hon 

med ett oförstående, eftersom hans kvinna - hennes mamma - trots allt genom att ha mens fått 

henne och hennes syskon. 

 

När respondenterna nämner sin partner beskriver de ofta ett öppet och fritt sammanhang i 

hemmet. Partnern är sällan äcklad eller tar avstånd, vilket verkar uppskattas av respondenterna. 

Vissa visar även särskilt stöd och beskrivs vara lite extra omtänksamma. Det har även beskrivits 

att det kan skapa bråk i hemmet på grund av de humörsvängningar som kan uppstå under eller 

innan mens, men att partnern ändå varit förstående, stöttande, och därefter har det lagt sig.  

 

Utanför familjens realm söker sig respondenter även som nämnts till sina kompisar. För vissa är 

det något man diskuterar, inte sällan i relation till problematik av mensvärk, sjukdomsfall eller 

graviditet. Jeanette delger bland annat att hon ofta pratat med en kompis om sina smärtproblem, 

hur det påverkar dem i vardagen och frustrationen över det, samt att Alva pratat med sin kompis 

även om deras smärtor. Evelina förklarar hur hon har en kompisgrupp med några som är mammor 

precis som hon, och att de där kan diskutera mens och dela historier. Bland annat en som hon 

delger, när en mamma fick förklara för sin dotter vad mens är. Att diskutera på djupet är inte så 

ofta förekommande, även om det också sker. Isa förklarar hur hon hade en kompis när hon var 
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yngre som uttryckte att det var skönt att komma hem till henne, eftersom det tenderar att vara ett 

väldigt öppet förhållningssätt kring mens hemma hos henne då, vilket kompisen inte hade hemma 

hos sig. 

 

Isa: “[J]ag tycker det är ganska kul… En kompis till mig som är ehm, uppväxen 

med (..) aa men typ en ganska sträng pappa och två brorsor. [...] Hon sa en gång 

till mig ba [imiterar ljust] ‘asså det- det är så skönt hemma hos dig såhär för, man 

typ se om nån har såhär hängt upp sina blodiga trosor [skrattandes] i badrummet 

eller typ lagt de i blöt’ att det är såhär, att sånt i alla fall var väldigt öppet hemma 

hos mig. [...] Det är ändå kul att höra och då kändes det som att såhär, aa men det 

var nog ganska- [...] öppet liksom.”  

 

Det vi kan utläsa är dels att Isa och hennes kompis kunde diskutera mens tillsammans, samt att 

kompisen kände en lättnad över att komma hem till Isa som hade bättre förhållanden för att inte 

hålla mens som något dolt och därför skamfyllt. Skillnaden verkade vara att kompisen bodde i ett 

hushåll med majoriteten män. Isa hörde också detta med glädje då hon insåg att det nog var ganska 

öppet hemma hos henne. 

 

Respondenterna gav trots allt en delad bild av att vara öppen till att prata om menstruation. Detta 

tyckte vi var överraskande eftersom de ger ett tvetydigt svar. Eftersom vi tolkar att vara öppen 

innebär att prata öppet med alla i sin omgivning, inklusive okända personer som en inte känner 

sen tidigare. Det bör heller inte finnas någon form av skamkänsla kring mens om man samtidigt 

känner att man är öppen och accepterande. Valborg ger ett exempel på hur den allmänna 

uppfattningen är tvetydig: 

 

Valborg: “Ehm men ja tror den allmänna uppfattningen idag om mens är liksom 

lite kluven för ja är liksom ganska öppen med mens och så och pratar väldigt 

mycket om de och de är inge tabu ämne för mig men ja tror ändå att många kan 

tycka att de är tabu kan tycka att de e äckligt att de kommer blod och så såna 

grejer” 

 

Valborg upplever hur det är del av hennes kropp och ändå något fint. Hon summerar väl den 

positiva aspekten:  
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Valborg: “[...]sen tror ja att vissa kvinnor också tycker att de är har en bild av att 

de är jobbigt och äckligt liksom och sen känner man sig inte lika fräsch för att 

man blöder men de är såhär ”what the fuck” de är en del av min kropp liksom och 

de gör ja de är bara så, ”live with it” och de är underbart och specifikt för oss 

kvinnor så de är nåt fint också [...]” 

 

Tvetydigheten uppstår i att även om individen kan beskriva det som att de har en öppen inställning, 

så är det ändå något de kan komma att beskriva som äckligt eller liknande, antingen att de själva 

upplevt det så eller som Valborg, som uppmärksammar att det verkar vara den generella 

uppfattningen. Valborg bemöttes även av sin mamma med en lugn attityd till att hon fått sin första 

mens, och det skulle därför vara rimligt att anta att det spelat en roll i hur lättsamt hon känner idag.  

 

I citatet nedan kan vi utläsa att Örnis pratar med sina närmaste vänner om mens och är öppen med 

ämnet, men inte med någon hon nyss träffat. 

 

Örnis: “[J]a, det är väl mer att nu är det inte skämmigt på nåt sätt nu kan jag prata 

om det [menstruation] vem som helst om det tänkte jag säga [skrattar högt] asså 

det var väl att det var pinsamt sådär i början. För man visste inte vem man kunde 

prata med om. Inom sin vänskapskrets typ. Nu är det inge sånt alls, inga problem 

med det.”  

Örnis: “[O]fta med mina vänner mina närmsta vänner jag brukar inte gå och prata 

om de öppet med någon jag nyss träffat. Men med mina närmsta vänner har jag 

pratat om de.”  

 

I citatet av Örnis kan vi se att hon uppger att hon kan prata med vem som helst om det, samtidigt 

menar hon att hon inte pratar om det med någon hon nyss träffat. Det finns alltså en konflikt i 

denna öppenhet hos respondenterna, att de kan prata öppet om det. Det finns egentligen en 

begränsning till vilka de pratar med.  

 

5.2.2 Distanta relationer 

De som respondenterna uppger att pratar med främst är sina vänner eller sin mamma. Det är alltså 

i första hand de nära relationerna, framförallt kvinnliga sådana, som utmärker sig. Men det har 
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även tagits upp en stor andel tankar kring övriga i deras närhet och även samhället i stort. De har 

redogjort för både hur unga killar verkade känna om mens när de växte upp och hur de tror unga 

killar känner idag, hur de upplevde deras bemötande och om det verkar finnas en skillnad.  

 

Alva har förklarat den skillnad hon upplever mellan sina nära vänner, och mer distanta sådana. 

Hennes vänskapskrets sedan längre tillbaka förhåller sig i talet kring mens på ett annat sätt än en 

nyare kompisgrupp, där de inte känt varandra lika länge: 

 

Alva: “Jag har, en kompisgrupp, vi pratar om mens men det är lite mer tyst att vi, 

det blir nästan så att vi viskar. Och sen, en annan kompisgrupp, ah nu var det 

längesen jag umgicks där, men eh, vi kan bara vräka ur oss vad som helst. Och 

skratta åt det. Inte på nått negativt sätt utan bara, lyfta varandra. Ha kul.”  

 

Den ena kompisgruppen har inga svårigheter att prata om mens, då kan de “vräka” ur sig vad som 

helst, medan den andra gruppen snarare “viskar” om det. Hon förklarar också att det är på grund 

av att det är ny vänskapsnivå som det känns så, alltså att den är mer distant. Det beror på att hon 

inte vet så mycket om den andra personen.  

 

Örnis och Jeanette skulle även kunna vidareutveckla Alvas resonemang, att det beror på om hon 

inte vet så mycket om den andra personen. Örnis har berättat att hon pratar med sina närmaste 

vänner om mens, men inte med någon hon nyss träffat. Hon uppger att hon kan prata med vem 

som helst om det, samtidigt menar hon att hon inte pratar om det med någon hon nyss träffat, 

däremot med sina närmaste vänner. När hon var yngre upplevde hon även att hon inte visste vem 

i sin kompisgrupp hon skulle kunna prata med. Jeanette har uttryckt sig på liknande sätt, att hon 

kan vara osäker på vem hon kan prata med, om hon inte vet hur de ska reagera. Att inte veta vem 

som skulle kunna reagera på mens med obehag och äckel gör det svårt för henne att veta vem hon 

kan prata om det med.  

 

Det kopplas därför till att relationen måste vara nära individen nog för att kunna göra bedömningar 

och avgöra hur denne kommer hantera och reagera på utsagor om mens. Isa har även talat kring 

hur det finns en skillnad vem hon berättar för: 
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Isa: “Och det finns säkert liksom, alltså på alla mina arbetsplatser har det 

definitivt funnits, speciellt andra kvinnor som jag- att jag kan säga typ såhär att, 

eh, aa men nu har jag mens, bla bla bla liksom. Men att det liksom, jag skulle 

fortfarande tycka att det var väldigt jobbigt [...] om jag skulle behöva säga inför 

hela arbetsgruppen ba, [tyst] men, idag har jag mens [höjer rösten] eller ja jag vet 

inte! [...] [S]å antar jag att flesta känner, kanske. Om man inte är såhär, bland 

väldigt nära vänner, att då, tror jag- eller så- [snabbt] jag upplever i alla fall att då 

kan jag prata liksom om det, hur som helst.”  

 

Isa förklarar i citatet att hon kan prata om mens hur som helst med nära vänner, även att hon 

hellre väljer vilka hon berättar för. Med andra kvinnor skulle det också vara enklare. Det finns 

alltså en skillnad mellan om hon skulle prata med nära vänner, med kvinnor, eller exempelvis 

inför hela hennes arbetsgrupp. 

 

De har även redogjort för den äldre generationen eller män i övrigt, samt annan släkt och hur de 

förhåller sig till dem. Även då partnern beskrivits som förstående och stöttande, har män i 

allmänhet tagits upp med en lite mindre positiv klang. Män föreskrivs generellt som oförstående, 

vilket i grunden förstås som något skapat av en okunskap och brist på information från exempelvis 

skolan, samt att inte kunna relatera till den kvinnliga biologin. Bland annat att inte bli tagen seriöst 

tenderar av respondenterna att bli sammanknutet med att män inte kan relatera till specifikt 

kvinnliga problem, samt att de saknar kunskap om ämnet. 

 

Jeanette berättar om tiden i högstadiet. Då viskade och smög de med varandra in på toan för att ge 

en tampong, att de inte pratade om det. Hon resonerar om sina känslor att det speciellt var killarna 

som skapade konstruktionen av hur de kände om sin mens i denna ålder: att de kände sig äckliga. 

 

Jeanette: “Jag tror att man känner sig väldigt äcklig. [...] Asså det, eh, ja det 

vanliga ordet kring det. Speciellt bland killarna och sådär också.”  

 

I respondenternas omgivning har vi upptäckt att många har uppfattat uttrycket “har du mens eller?” 

som en negativ typ av utskällning från killar. Savanna är en av många fler respondenter som tar 

upp detta, och beskriver att det blivit som en “skällsgrej”, alltså något som kan användas som 
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skällsord. Isa uttrycker sig likaså om detta och upplevde i skolan att det var mycket skämt om 

mens, särskilt från killar i hennes ålder: 

 

Isa: “[I] alla fall när jag gick i skolan- asså typ, grundskolan liksom, så tycker jag 

ändå det var mycket skämt… Asså framför allt från liksom jämnåriga killar som 

liksom (..) ja men liksom som ba men har du mens eller? Eller, att det var såhär 

att, [skrattandes] liksom en väldigt (..) att det var som en liksom öm punkt som de 

kunde trycka på. [...] Och att det liksom inte hade behövt vara en öm punkt om 

inte det också hela tiden hade funnits massa gliringar och kommentarer, som 

gjorde att det liksom, man kanske kände sig ganska utpekad eller kändes att man 

såhära, oj det här är nått jag borde dölja till varje- eller liksom så långt det bara 

går.”  

 

När killarna i Isas närhet retades och gav kommentarer gjorde det att hon kände att hon borde 

dölja sin mens. Det blev en “öm punkt” som konstruerades av killarnas inställning. Tjorven 

beskriver likaså hur uttrycket “har du mens eller?” har påverkat hennes bilden av mens.  

 

Tjorven: “[...]Att de är en sak om killar, när man var små. Eehm, man har ju oftast 

en såhär en tjej är såhär arg eller irriterad då brukar man ofta säga ”- aaa har du 

mens eller?” [skrattar] att de också är en [skrattar] negativ grej, om bilden av 

mens. Och att de är något som killar fortfarande skulle kunna aaa- ”har du mens 

eller?”  åå de tycker jag ändå har påverkat bilden av mens. [...] [D]e är nåt 

nedvärderande, du är så dålig och otrevlig för att du har mens, och de är tydligen 

nåt sämre, dåligt och de tror jag oavsett ålder man kan dra de, för de är folk i min 

ålder som och äldre som säger så fortfarande.”  

 

Tjorven vidareutvecklar bilden på denna konstruktion. Inbakat i uttrycket “har du mens eller?” 

finns det något nedvärderande, att tjejer är dåliga och otrevliga för att de har mens.  

 

Som vi kan utläsa från citaten finns en tillskriven uppfattning att mens är en negativ egenskap, 

som kan kopplas till känslouttryck som visar ilska och irritation hos tjejer. Detta gör även att 

killar inte bemöter tjejer på ett seriöst sätt. Denna negativa bild skapar normer och värderingar 

över att tjejer inte ska agera som en arg eller irriterad varelse; då bedöms de som menstruerande, 

vilket framstår vara den enda legitima förklaringen till att de skulle ha dessa typer av känslor. 
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När känslouttryck kategoriseras på följande sätt, konstrueras en stereotypisk föreställning att 

tjejer inte ska visa sig arga eller irriterade, och därför lär sig tjejer att undvika sådana uttryck för 

att undvika att bli missbedömda Goffman (1972). Därav det döljande, hanterande eller 

accepterande vi tidigare presenterat. 

 

Hochschild (2012) har påvisat den statushierarki som uppstår i att definiera vad situationer innebär 

och vilka känslor den kallar för. Hon poängterar hur den person i interaktionen som har mest status 

är den som kommer göra anspråk på vad som försiggår och därav vilka känslor som är korrekta. 

Dessvärre skapas då här en fråga om genus. Både kvinnor och män utför så kallat känsloarbete, 

men kvinnor är de som upplevs - som stereotyp - som mer emotionella, samt som de även har 

mindre tillgång till status oberoende av någon annan, exempelvis oberoende av en man. Kvinnor 

kan, i syfte att förstås som mer seriösa, uttrycka sig med mer kraft. Men detta kommer ofta innebära 

att de uppfattas som mer emotionella i en situation då en man hade kunnat förstås som rationell, 

och därför kommer hon ändå inte tas på allvar. På detta sätt uppfattas kvinnor som menstruerande, 

eftersom de då antas vara mer emotionella, snarare än att de skulle kunna ha faktiska känslor av 

ilska eller irritation, oberoende av en hormonrubbning.  

 

Det är ur denna konstruktion uttrycket “har du mens eller?” skapas, som ifrågasätter att en kvinna 

skulle kunna uttrycka sig med mer kraft. Hon uppfattas istället som att hon har mens. Eftersom 

killarna i situationen har mer status är det de som får definiera situationen som att kvinnorna bör 

bli tagna oseriöst, och som Newton (2016) framfört, tenderar de tidiga negativa associationer som 

görs för unga flickor till menstruation, att kvarstå resten av livet. 

 

Att som kvinna inte bli tagen seriöst har vi kunnat utläsa ge problem för individerna. Som vi 

konstaterat är det hellre mensvärk och problem individerna “pratar om”, men däremot skiljer det 

sig vem de vågar prata med detta om. Vissa respondenter har haft så allvarliga problem med smärta 

att de uttryckt sig att de inte kunnat fungera de dagarna de har som mest ont. I detta läge har de 

ofta tvingats sjukanmäla sig från skola eller jobb, men problematiken som uppstått gäller om det 

känts som en giltig ursäkt att sjukanmäla sig. Vissa upplever att de inte skulle bli tagna seriöst. 
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Detta problem har uppstått i synnerhet med manliga chefer och verkar handla om en tanke att de 

kanske inte kan relatera eller förstå, men även kvinnliga sådana. Även sjukvård har uttryckt sig 

om att mens gör ont, att det ska kännas så. Även då individernas vardag alltså starkt påverkas och 

begränsats har de inte alltid blivit tagna seriöst och de har undvikit att förklara vad problemet är. I 

kontrast kan man då blicka tillbaka till när vi framförde positiva känslor för att se hur de blivit bra 

och omtänksamt behandlade; vi kommer nu fokusera på mer negativa bemötanden. 

 

Jeanette, som tidigare uttryckt sina problem med smärta, har varit tvungen att vara ifrån jobb och 

aktiviteter såsom gymnastik fler gånger under sitt liv. Hon berättar om sin upplevelse med att ha 

mensvärk under dagar då hon behövt jobba. En kompis äggade en gång på henne att hon inte gick 

i skolan längre och inte kunde sjukanmäla sig som hon brukade göra då. Hon berättar: 

 

Jeanette: “Och då pallade jag mig dit [till jobbet], men då var det (..) så sa jag bara 

till min chef, för han frågade vad- vad som var fel och varför jag var så slö, eller, 

ja, inte gjorde det jag skulle riktigt. Och då sa jag att jag har jätteont i magen och 

då sa han aa okej men gå hem då liksom. [tyst] Så då, körde jag på det igen att jag 

hade ont i magen. [högre] Jag vet inte, jag känner mig inte bekväm med att prata 

med, honom. [...] Det var mycket för att han var man, tror jag.”  

 

Jeanette kände sig inte bekväm att berätta för chefen vad anledningen var att hon inte kunde arbeta 

som hon brukar. Hon berättade att hon hade ont i magen, snarare än att det gällde mensvärk. Utöver 

detta citat berättar hon även att hon däremot har kunnat sagt att det var mensvärk till sitt andra 

jobb där bara kvinnor jobbar, där hon känt sig mer bekväm och inte upplevt att det varit något 

konstigt. Hon resonerar att detta är både en fråga om ålder, samt av genus. En 80- eller 90-talist 

tror hon hade tagit det med mer acceptans än någon äldre. Den första chefen var man och kanske 

inte skulle förstå, och hon resonerar att kvinnor kan relatera bättre, för mens är något de upplevt 

själva.  

 

Alva förklarar också att “omogna tonårspojkar”, som vi framfört, kan bli äcklade och skämta om 

det på fel sätt. Men relaterat till Jeanettes citat kan en vuxen kvinna ha en bättre relation till mens 

och förstå det bättre eftersom hon upplevt det själv. 

 



51 

 

Likt Jeanette så upplever både Örnis och Tjorven att deras arbetsgivare inte skulle ta de på allvar 

om de angav den verkliga anledningen till deras sjukfrånvaro. Båda upplever att det saknas en 

förståelse för menssmärtor och därmed skulle det inte klassas som en giltig anledning till frånvaro.  

 

Tjorven: “[J]ag tror inte att man se att de är nånting som man är borta för. Asså 

att säga, ‘nej jag kommer inte in till jobbet för jag har mensvärk’ de skulle dom 

skratta åt och säga då är de bara att byta jobb och [överlappande] [skrattar] kom 

hit ändå, de tror jag för bemötandet ee är ifrågasättande å de skulle vara ehm, utan 

förståelse och då utsätter jag mig inte för de.”  

 

Örnis upplevde att det kanske inte skulle vara en godkänd anledning att sjukanmäla sig för 

menssmärtor och uppgav att hon hade feber. Även Tjorven har använt andra anledningar till hennes 

frånvaro, exempelvis att hon har ont i magen. Hennes rädsla är att bli ifrågasatt utan att de skulle 

ha förståelse och det är inget hon vill utsätta sig för. Hon resonerar att om hon skulle berätta den 

sanna anledningen, skulle de säga att hon kan byta jobb. Även Ursula förklarar att hon inte känt 

sig bekväm och angett att hon har smärta i magen. Hon är däremot tvetydig om det är en genusfråga 

eller inte, eftersom hon exempelvis kunnat mejla till sin lärare oavsett kön. 

  

I kontrast till dessa, som uppgivit en annan anledning än mensvärk vid sin sjukskrivning, förklarar 

Valborg att hon absolut skulle säga att mensvärk är hennes anledning till frånvaro. Ovanstående 

respondenter har ofta uppgett att brist på information är problematiskt, vilket Valborg vill 

bekämpa: 

 

Valborg: “[V]i behöver sprida mer information kring mens, därför anser ja att 

skulle ja sjukskriva mig skulle ja säga ‘jag har sån jävla mensvärk’ [...] Och om 

dom inte skulle förstå skulle ja säga ‘du är dum i huvudet!” 

 

Av Medicinsk Vetenskap (2016) kan vi som sagt se att livmoderbärare sjukskriver sig mellan sex 

till tio dagar per år på grund av mensrelaterade problem; även hos våra respondenter kan vi se ett 

flertal som uppger att de sjukanmäler sig. Däremot kan vi se att flera respondenter inte “vågar” 

berätta för sina arbetsgivare den riktiga anledningen till sin sjukskrivning och använder därför 

andra symptom som förklaring. Örnis och Tjorven uppgav att de var sjuka då de upplevde att de 

annars inte skulle bli betrodda eller att det var ogiltigt. Många av respondenterna tror att 
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anledningen till detta kan vara att om man inte upplever menssmärtor saknar man förståelse, vilket 

kan kopplas till Hirdman (1993) och Goffman (1972); det gäller synen på hur vi klassar smärta i 

samhället, och vilken typ av smärta som är den “rätta” utifrån samhällets normer och värderingar.  

 

Jeanette har upplevt att vården inte tar henne på allvar. Hon har under hela sin uppväxt upplevt 

smärtor relaterade till mens och pratar ofta med en kompis, som krigat för att få en utredning för 

att ta reda på om hon har endometrios. De känner “frustrationen över att bli så ofungerande”, men 

att vården trots detta säger att det bara är så, att mens gör ont.  

 

Jeanette: “Och då var det ju, alltså, öppet så, och [jag och en kompis] har väl 

diskuterat kring det att (..) aa men, frustrationen över att bli så ofungerande. Så. 

Och eh, inte vilja prata om det eller, aa. [högre] När man har sökt- då vill man ju 

gärna prata med någon som är professionell och kanske eller som man vet, ska 

jobba med det men man får (..) bara, ja men det är så, eller. [...] Klapp på axeln 

och såhär jaja, det går över liksom [skratt]” 

 

Menstruation antas komma med smärtor, och därför tas inte kvinnor med särskilda problem alltid 

seriöst. Särskilt intressant är hur det påverkat individerna att inte ha blivit tagen på allvar, eller att 

känna att det inte skulle vara någon idé att försöka för de skulle inte bli tagna på allvar ändå. Detta 

kan också på sätt och vis kopplas till skamkänslor eller önskan att dölja, på det sätt vissa individer 

uttryckt att de inte vågar använda mensvärk som en anledning att sjukanmäla sig, varav de ljuger. 

Med liknande symptom kan de istället skylla på magont, vilket maskerar att mensen sker. Då finns 

inte en lika stor oro att tas oseriöst. 

 

Vi har med detta kapitel sett hur andra i individens omgivning påverkar dem och hur de på så vis 

deltar i att skapa dennes uppfattning om sin mens. Exempelvis kan individen ana ett öppet, 

frispråkigt förhållningssätt och då känna sig trygg i att prata. När de inte känner den andra lika väl 

har de gett uttryck för att det kan vara obekvämt eller att de inte vet hur de ska reagera. Upplevelser 

av respons på deras smärta har också tagits upp i termer av att inte bli tagen seriöst.  Det är upp till 

dem att hantera och acceptera. 
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6. Diskussion 

Diskussion har förts genom hela analysdelen. Detta ses därför som en sammanfattning av våra 

slutsatser.  

 

6.1 Sammanfattning och slutsatser  

En av våra forskningsfrågor har varit att undersöka upplevelser och tankar kring mens från de 

kvinnor vi avgränsat oss till, vilket klart har genomsyrat hela resultatet. Kvinnornas första 

upplevelse har presenterats först i resultatdelen för att öppna upp deras livsvärld, där subjektiva 

upplevelser är i fokus. Detta eftersom livsvärlden är i fokus inom fenomenologin, vilket varit vår 

metodologiska ansats. Specifikt för första upplevelsen är ofta kopplat till den första mensens 

framkommande vilket väcker en mängd känslor, som täcker vår andra frågeställning om vilka 

emotionella reaktioner som finns. Särskilt relevant blir de som utvecklats från det stadiet när de 

fick sin mens tills idag. Vi upptäckte att de bland annat uttryckte ha först känt oförstående eller 

rädsla, men uttrycker idag öppenhet, likgiltighet eller tacksamhet.  

 

Uppsatsen har även visat hur menstruation kopplas till kvinnlighet, att bli och vara en kvinna, 

vilket relaterade till mens som passage till kvinnligheten och vuxenheten. Kvinnlighet är knutet 

till fler föreställningar, exempelvis renlighet. Exempelvis media visar denna missvisande bild av 

mensblod, vilket konstruerar felaktiga föreställningar om vad det faktiskt är och detta bidrar till att 

samhället också får en felaktig bild av mensblod. Individerna tar därför till sig av hantering för att 

dölja sin mens och för att inte upplevas som orena eller ofräscha, som kan skapa en typ av 

begränsning. Detta kopplas till känslohantering och undvikande av stigma.  Det är också dyrt att 

vara kvinna, på grund av utgifter på mensskydd och smärtlindring. Mens rekonstruerar deras 

vardag.  

 

De flesta upplever enorma problem med sin menstruation rent fysiskt, men upplevs inte tas på 

allvar. Det finns ingen mätbarhet för hur smärta upplevs och många ansåg att mensrelaterade 

problem inte skulle klassas som giltig sjukfrånvaro. Trots detta upplevs menstruation som en del 

av att vara kvinna och en naturlig del av kroppen, som påminner om att allt fungerar.  
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Det har också funnits en viss tvetydighet i respondenternas upplevelser av bemötande som vi 

tolkat. Till en stor del uttrycker respondenterna att de idag upplever en öppenhet till ämnet mens 

och att de skulle kunna prata om det. Vid en fördjupning visar sig vissa uttryck motsägelsefulla 

och individerna skulle helst prata med de som står dem närmast, att de hellre pratar med sin 

mamma eller nära kompisar, att det skulle vara jobbigt om det blev synligt för allmänheten. För 

vissa var första mensen något man direkt talade om för deras närstående, för vissa något att dölja 

och som de inte ville prata om. Andra i samhället har även påverkat individen och deltagit i att 

skapa dennes upplevelse om sin mens och i allmänhet; killar uttrycker sig ofta exempelvis med 

“har du mens eller?”. Detta definierar menstruerare i situationen som ostabila.  

 

Vissa gör en skillnad på hur de kände när de var unga, jämfört med hur de känner nu. De som 

upplever en öppenhet har ofta återgett att de känner sig upplysta och pålästa i ämnet. Alla kunde 

se en samhällsförändring, åtminstone inom sociala medier.  

 

För att belysa vår transparens har en dialog förts mellan öppenhet och självreflektion genom hela 

studieprocessen. Genom citat har vi kunnat utläsa vad respondenterna svarat och därefter redogjort 

för hur vi tolkat respondenternas uttryck, vilket också gett läsaren möjligheten att se tolkningen. 

Vi har varit öppna med detta då vi bifogat vår intervjuguide (se Bilaga 2) för att se vilka frågor 

som ställts och hur det framkallat de svar som getts.  

 

6.2 Vidare forskning 

Vi har kommit fram till liknande resultat som vår tidigare forskning, vilket påvisas av att vi väl 

kunnat koppla artiklarna. Det vi frågar oss själva är, varför är denna forskning så gammal? Och 

varför finns det så lite?  

 

Den forskning som framförts har publicerats mellan årtalen 1966-2018. Douglas verk stammar 

från 1966, och de aspekter vi tagit upp är lika relevanta idag som då, eftersom våra respondenter 

upplever en skillnad på blod och blod. Laws är ännu ett applicerbart exempel om genusstrukturer, 

även då texten är från 1990. Att man inte vågar prata med vem som helst, och att det finns en rädsla 

för läckage samt hygienaspekten likt de Kissling nämner från 2006. Forskningen från Medicinsk 

Vetenskap bör vara den mest aktuella och nutida av artiklarna, och många av våra respondenter 
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har likt artikeln uppgett att de varit hemma på grund av mensvärk. Även då forskningen är 

intressant, var det en svårighet att finna dessa artiklar. Särskilt tidsmässigt relevanta sådana. 

 

Forskning om mens är inget mångfald. En annan fråga att ställa sig är varför är den forskning som 

finns är bedriven av kvinnor. Vi upplever att det är problematiskt hur mens ses som en kvinnofråga, 

när det egentligen är ett samhällsproblem.  

 

Exempel på nya forskningsfrågor som kvarstår att undersöka, kan vara hur vi valde bort att kolla 

på ungdomar; det hade varit mycket intressant att se en ung persons perspektiv. Vi diskuterade 

även under uppsatsens gång att det hade varit intressant att titta på andra kulturer. Vissa 

respondenter tog upp annan härkomst inom Europa, och vi började genast intressera oss för hur 

det ser ut på dessa platser, där det inte är lika “öppet”. Att göra en framtida studie jämförande med 

denna hade då varit intressant. Även genom att studera landsbygd snarare än, som vi gjort, 

avgränsa till två stora städer. Skulle upplevelserna skilja sig?  

 

En annan implikation skulle vara att, som vi diskuterat, utföra intervjuer via e-post, eller eventuellt 

söka sig till internetforum för att se hur deltagarna resonerat, då de varit anonyma. En 

diskursanalys hade då varit applicerbar. Även att se på transpersoners upplevelse av mens, som vi 

också diskuterat tidigare i uppsatsen, eftersom vi avgränsat oss till cis-identifierande kvinnor.  

 

Förhoppningen är att vi med vår uppsats kunnat bidra till forskningen om mens. Detta speciellt 

eftersom den är nutida, samt förhåller sig inom det socialpsykologiska fältet.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Uppsala Universitet  

Sociologiska institutionen 

Uppsatt november 2019 

  

Varför känner vi så om att ha mens? 

__En förfrågan om deltagande i studie__ 

  

Har du funderat på dina känslor och upplevelser, du som identifierar dig som kvinna, för att ha 

mens? Har du funderat på varför du upplever det så som du gör: känns det inte alls som ett 

problem, eller känns det som det motsatta? Har du funderat på varför en ska behöva känna så? 

Det har vi. Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi vilka känslor 

som kan kopplas till mens, vilka reaktioner och uppfattningar som finns, och vill studera vad 

som kan ligga bakom detta.  

  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som kvinna som bor i Uppsala eller Stockholm - som inte 

identifierar dig som trans, ickebinär eller annat - hur mens upplevs i din mening. Intervjuer med 

en av oss kommer utföras (vi båda kvinnor i 20-årsåldern) under ca 45 minuter, som är absolut 

anonyma. Ingen av din personliga information, såsom namn eller annat som kan identifiera dig 

som person, kommer användas i studien! Deltagandet är också naturligtvis frivilligt, och du kan 
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därför när som helst, utan förklaring, avbryta genom att kontakta oss på samma sätt som när du 

godkände. Vi börjar ingenting utan ditt samtycke. Det insamlade materialet kommer att 

analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska Institutionen. Under 

arbetets gång kommer det att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det - alltid, från 

början till slut, avidentifierat.  

  

Vi möts en och en, då vi spelar in intervjun enkelt på telefonen, tar lite noteringar och ser över 

våra frågor, på en plats som känns bekväm. Det är viktigt för oss att det också passar dig 

tidsmässigt, även om vi måste hålla oss inom en ram vad gäller datum. Du kan därför förvänta 

dig att vi önskar ditt sällskap i November och exakt datum och plats bestäms under mejlkontakt. 

Vi ska göra allt för ett trevligt samtal med dig! Vi önskar att du som är intresserad kontaktar oss 

nedan genom att skicka iväg ett meddelande med e-post. 

   

Med vänliga hälsningar,  

Jenny Karlsson & Sarah Norberg, studenter vid Uppsala Universitet 

  

  

KONTAKT 

E-post Jenny: XXXXXXX@student.uu.se  

E-post Sarah: XXXXXXX@student.uu.se  

  

Handledare: Dominik Döllinger 

E-post: XXXXXXXXXX@soc.uu.se 

Telefon: XXX-XXXXXXX  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Återberätta varför intervjun äger rum, tydliggöra syfte, etiska riktlinjer och allt är frivilligt! 

Ingen av din personliga information, såsom namn eller annat som kan identifiera dig som 

person, kommer användas i studien! Deltagandet är också naturligtvis frivilligt, och du kan 

därför när som helst, utan förklaring, avbryta genom att kontakta oss på samma sätt som när du 

godkände. Vi börjar ingenting utan ditt samtycke. Det insamlade materialet kommer att 

analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska Institutionen. Under 

arbetets gång kommer det att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det - alltid, från 

början till slut, avidentifierat.  

 

  

Etiska aspekterna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002), och att allt deltagande är frivilligt och får avbrytas när 

som helst om det finns övriga frågor efter intervjun, går det bra att mejlas oss. 

  

  

Frågeformulär 

1. Födelseår 

2. Pronomen 

3. Bostadsort/Uppväxtort 

4. Yrke/sysselsättning 

5. Barn: ålder 

6. Syskon: hur många? 

 

Tema 1: Individens upplevelse av mens 

1. Upplever du regelbunden mens idag? har den alltid varit så? om inte, hur har den varit då? 

• återkommande varje månad? sjukdom? preventivmedel? 

• hade du önskat att det var på ett annat sätt? 

• hur påverkar mensen din vardag? kan du ge exempel? 

• Kan du berätta mer?  
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• Vem pratade du med om mensskydd? och vem köpte mensskydd till dig som yngre?  

• Kan du prata öppet om mensskydd? med vänner/familj? kan du be om råd? be någon 

annan inhandla? pojkvän/flickvän eller andra personer? 

  

2. Vilken var din tidigaste erfarenhet av mens?  

• Din egen?  

o Höll du det hemligt? Berättade du för någon (någonsin)? 

▪ Varför? Varför inte? Utveckla 

▪ Kan du berätta om någon speciell händelse/minne/situation?  

• Någon annans? Någon som sa något? Sexualkunskap? På TV? Internet? 

o Var det någon annan som berättade?  

o Hur fick du reda på det? 

 

3. Hur blev du berörd när du fick mens? Minns du den emotionella känslan?  

o läskigt? roligt? positivt? negativt? 

o Varför tror du att du kände så? 

  

4. Hur förhåller du dig till mens idag? 

• Hur känns det, emotionellt - på samma sätt?  

• Eller finns en förändring? Vad tror du det kan bero på? 

• Är mens ett viktigt ämne för dig? På vilket sätt?  

 

Tema 2: Andras påverkan på individen 

1. Hur tror du andra känner om mens?  

• Andra som identifierar sig som kvinnor?  

• Personer i allmänhet? Samhället? Män? Andra åldrar? 

• Hur verkar media förhålla sig till mens? (reklam, TV, internet, sociala medier) 

• Har någon förebild till dig talat om ämnet mens? på vilket sätt? har detta influerat dig? 

ändrat uppfattningar/kunskaper/åsikter om ämnet mäns? 

 

2. Har andra delat med sig om sina känslor om mens till dig? 
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• kompisar, närstående 

o pratar ni om det? hur förhåller man sig?  

o har ni varit accepterande och hjälpsamma? - ger man generellt råd, tips om 

skötsel, pratar om problem? 

o har det alltid sett ut på det här sättet? 

o finns det en skillnad med vilken grupp du är i? (hur många som är med, ålder, 

vilka de är? vad utmärker dem?) 

• familj (mamma/syskon/pappa…) 

o vilken roll hade mens i ditt hem när du växte upp? 

o Vem inom familjen pratade du med om mens? Mamma/syskon/pappa/andra 

medlemmar 

o Om du har yngre syskon, har dom kunnat prata med dig om mens? om du har 

äldre syskon har dom kunnat prata med dig om mens? kan du ge något exempel 

på någon händelse?  

o Var det något ni talade öppet om? 

o har ni varit accepterande och hjälpsamma? gav ni generellt råd inom familjen, 

eller tips om råd, pratar om problem? 

o har det alltid sett ut på det här sättet? 

 

3. Har du någon religiös tillhörighet?  

• Om inte, identifierar du dig med någon utan att vara del? Är du konfirmerad? har du 

upplevelser av svenska kyrkan och mens? 

• Om ja: Namnge gärna.  

o påverkar det hur du känner om ämnet mens? 

o Tror du att din religion förmedlar samma känslor, som om du skulle tänka på 

mens utanför religionens ramar? Alltså: har religionen påverkat hur du känner 

eller tror du att du skulle känna så ändå? 

4. Har du erfarenhet av en grupp/organisation/sport tankesätt och påverkar det hur du känner? 

(specificera organisation)  

• En politisk grupp eller rörelse? Ett nytt tankesätt? Personer i sociala medier? 

o Om ja: Namnge gärna. 
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o Tror du att den/det förmedlar samma känslor, som om du skulle tänka på mens 

utanför organisationens ramar? Alltså: har detta påverkat hur du känner eller tror 

du att du skulle känna så ändå? 

 

5. Var mens något viktigt för dig förr? / är mens viktigt för dig nu? 

• Hade du velat att det såg annorlunda ut? 

 

6. Är det något mer du vill tillägga? Har du några frågor till oss? 
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Bilaga 3. Kodningsram  

Tabell 1: Kodningsram och tematisering av det transkriberade intervjumaterialet 

Teman Kategorier Koder  Citat exempel 

Ordning Vara först, vara sist, 

första upplevelsen 

“Stor grej”, “var barn”, 

“utanför” 

 Då var det en stor grej [...] fick 

ju en sån värsta uppmålade 

bilden [Ursula s.1] 

Hälsa Smärta, 

friskhetstecken, tagen 

seriöst 

“Mensvärk”, 

“Humörsvängningar”, “Kroppen 

fungerar”, “Sjukanmäla”, “Det 

gör ont” 

 Jag har nog inte berättat det 

som anledning men jag har 

sjukanmälit mig på grund av det 

[Savanna s.4] 

Strukturer Att bli kvinna, media, 

ekonomi, institutioner 

 “Inte gratis”, “lärt mig hantera 

det”, “media” 

Man var ju fortfarnade barn i 

huvudet liksom det är någonting 

väldigt vuxet [Lorette s.3] 

Relationer/bemötande Nära relationer, unga 

män, äldre 

män/generationer, 

manligt, kvinnligt, 

öppenhet 

“Mycket prat”, “sa till mamma”, 

“kunnat prata”, “har du mens 

eller?” 

Jag sa åt [syster] att hon inte 

fick säga till mamma [Alva s.3] 

Känna positivt Positivitet, känslor “Prata om det öppet”, 

“förstående”, “stöd”, “att vara 

kvinna” 

 [J]ag är glad att ha haft mens 

[...] så jag har kunnat få barn 

[...] så jag är tacksam [Evelina 

s.4] 

Synligt Läcka, skamkänslor, 

dölja 

“Pinsamt”, “smyga om det”, 

“jag skäms”, “kommer läcka”, 

“begränsningar” 

När man ska tävla och har vita 

ridbyxor på sig [...] där är man 

livrädd för att det ska gå 

igenom [Tjorven s.6) 

Kommentar: Tabellen redogör hur vi har färgkodat vårt material och använt citat utdrag från våra 

respondenter som exempel för att synliggöra vårt arbete. När vi transkriberade intervjumaterialet har 

vi använt förkortningar som beskriver hur respondenten har uttryck sig under intervjun:  (..) = kort paus, 

(...) = längre paus, kursivstil = betonade ord.   

 


