
 

 
Örebro Universitet 

Institutionen för humaniora, 

Sociologi 

 

 

 

 

 

Tecken på diskursförändring efter #metoo?  

En kritisk diskursanalytisk studie om hur menstruation 

framställs i nyhetsmedia 

 

 

 

 
 

 

 

 
Sociologi kandidatkurs, 30 HP 

Självständigt arbete, 15 HP, VT 2019 

Camilla Andersson Larsson 

& Emma Holmberg 

Handledare: Ylva Uggla  



 
 

Örebro University 

School of Humanies, Education and Social Sciences 

Sociology, Advanced course, 30 hp 

Essay, 15 hp, Spring term 2019 

Title: Tecken på diskursförändring efter #metoo? En kritisk diskursanalytisk studie om hur menstruation 

framställs i nyhetsmedia 

Authors: Camilla Andersson Larsson & Emma Holmberg 

 

Abstract 
Using critical discourse analysis, the study examines, based on previous research how the 

construction of menstruation in news media has changed after the me too uprising. The study 

is based on previous research that shows that the construction of menstruation reflects and 

contributes to women's lower social status in society. Faircought three-dimensional model 

means that a communicative event is both constituted by and at the same time constitutes the 

social practice, which in the study is put into a social context using theories as; discourse, 

power, gender, purity and danger. The empirical material includes 22 newspaper articles from 

the Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen. The empirical material has been 

thematised into four different themes that have been analyzed, where counter power and the 

contradictions within the women's issues are illustrated. The study results discerns to some 

degree reproduction of current order but most prominent are the clear signs of 

interdiscussivity, which shows a discursive change that indicates that the current system is 

challenged. 
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Sammanfattning 
Genom att använda kritisk diskursanalys så undersöks det i jämförelse med tidigare forskning, 

hur framställningen av menstruation i nyhetsmedia har förändrats efter me too-upproret. Studien tar 

avstamp i tidigare forskning som visar att konstruktionen av menstruation både avspeglar och bidrar 

till kvinnors lägre sociala status i samhället. Faircoughs tredimensionella modell utgår från att en 

kommunikativ händelse både konstitueras av och konstituerar samtidigt den sociala praktiken, som i 

studien sätts in i en samhällelig kontext med hjälp av teorier som; diskurs, makt, göra kön, renhet och 

fara. Det empiriska materialet innefattar 22 tidningsartiklar från de svenska tidningarna Aftonbladet 

och Expressen. Det empiriska materialet har tematiseras in i fyra olika teman som analyserats, där 

motmakt och motsättningarna inom kvinnofrågor belyses. I studiens resultat urskiljs reproduktion av 

rådande ordning men mest framträdande är de tydliga tecken på interdiskursivitet, där en diskursiv 

förändring framträder och tyder på att den rådande ordningen utmanas.  

 

Nyckelord: menstruation, reproduktion, diskurs, motmakt, göra kön, #metoo. 
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1. Inledning  

Me too-rörelsen hösten 2017 tvingade hela världen att stanna upp för att inse de strukturella 

problem som existerar och missgynnar kvinnor. Upproret belyser kvinnors utsatthet och 

underordning där hashtagen #metoo sprids i sociala medier och visar hur stor omfattningen är 

av kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp (NE, 2019). Genom att 

miljontals individuella kvinnor sprider hashtagen så framträder problematikens strukturella 

omfattning.  

 

I en artikel från Dagens Samhälle (2018, 9 oktober) lyfts bristen på kunskap om menstruation 

efter stark kritik som jämställdhetsmyndigheten fått då pengar beviljats till projektet 

“menscertifiering av arbetsplatser”. Projektet har debatterats intensivt och det har visats sig att 

kunskapsbristen är hög om menstruella frågor hos dom som kritiserar satsningen (2018, 9 

oktober). Menscertifiering lyfter menstruation, eftersom tabun påverkar och försvårar för 

kvinnor i skolan och på arbetsplatser. En mensvänlig arbetsplats handlar bland annat om att 

motverka fördomar om mens och den menstruerande kroppen, då menstruerande anses inneha 

en lägre kompetens som konsekvens av patriarkala samhällsstrukturer (2018, 9 oktober). 

Tidigare forskning (Johnston-Robledo och Chrisler, 2011) pekar på att sättet att tala om 

menstruation både avspeglar och bidrar till kvinnors lägre sociala status i samhället. 

Forskning menar också att menstruation inte är enbart biologiskt utan visar att kvinnor 

tillskrivs egenskaper som en konsekvens av sin menstruation (kissling, 1996). Ett exempel är 

hormonella förändringar som sker under perioden som anser göra kvinnan känslosam och 

försvagad, vilket framställer kvinnokroppen som vek och skör i jämförelse med manskroppen 

som ses som idealet (kissling, 1996). Detta ger en vedertagen bild av kvinnokroppen som 

svag och skildringarna syns i film, tv-program och böcker, där förväntningar yttras genom att 

kvinnor aktivt förväntas dölja alla “tecken” på menstruation för sin omgivning, eftersom 

mensen ofta associeras som orent och äckligt. Det finns emellertid tecken som tyder på att en 

förändring är på gång.  

 

Jämställdhetsmyndighetens beslut om satsningen av menscertifierade arbetsplatser och me 

too-rörelsen är båda tydliga exempel på tendenser till en förändrad samhällsdebatt i kontrast 

till hur tidigare forskning belyser sättet att se på menstruation. Framställningen av 

menstruation blir därför betydelsefullt att studera då det är relevant att ta reda på om den 



2  
 

rådande samhällsstrukturen och den normativa ordningen har förändrats efter me too-rörelsen. 

Genom att studera hur kvällstidningar i Sverige skriver om och framställer menstruation så är 

uppsatsens kunskapsmål att undersöka på vilket sätt menstruation framställs och hur 

framställningen förhåller sig till tidigare forskning.   

 

1.2 Syfte  

Studiens syfte är att med utgångspunkt i tidigare forskning uppnå en djupare förståelse för 

om, och i så fall hur framställningen av menstruation har förändrats med hjälp av 

nyhetsmedier efter #metoo-upproret.  

 

1.3 Frågeställningar  

• Har det skett en diskursförändring i framställningen av menstruation och hur tar den 

sig i så fall i uttryck? 

• I vilken utsträckning utmanar nutida diskurs om menstruation, den rådande normativa 

ordningen med mannen som norm? 

• I vilken utsträckning reproducerar nutida diskurs om menstruation, den rådande 

ordningen med mannen som norm? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar i kapitel 2 med att ta avstamp i tidigare forskning för att redovisa hur 

framställningen av menstruation yttrar sig innan me too-rörelsen. I kapitel 3 redovisas valda 

teorier som uppsatsen senare utgår från. Uppsatsen fortsätter i kapitel 4 med att redovisa vår 

valda metod, Fairclough diskursanalys där analysverktygen presenteras och urvalet redovisas. 

I kapitel 5 framförs analysens fyra utkristalliserade teman som utarbetats efter samtliga 

tidningsartiklar och dess innehåll. Kapitel 6 redovisar uppsatsens resultat för att 

avslutningsvis knyta samman uppsatsen i kapitel 7 med slutsatser till följd av en avslutande 

diskussion. 
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2. Tidigare forskning 

Eicher (1975) skriver om hur menstruation sågs som tabubelagt i primitiva samhällen och 

belyser hur kvinnor ansågs orena under sin menstruation och diskriminerades, då dom ansågs 

som obrukbara. Eicher (1975) menar ytterligare att attityder om kvinnors menstruation är 

skapade av manliga tillskrivningar på kvinnor och hur kvinnor utestängs som ett resultat av 

mäns rädsla för menstruation och “annat kvinnligt”, där män inte vill riskera att beblanda sig 

med blodet eftersom dom inte “kan hantera det”. Det blir tydligt hur män gör skillnad på blod, 

eftersom det ses som självklart att kriga och ge sig in i blodbad som uppstår i strider. Kvinnor 

ansågs inte heller lämpliga inom vissa manliga yrken med anledning av att menstruerande 

kvinnor ansågs vara oförutsägbara, då deras menstruerande tillstånd ansågs göra dom mentalt 

ostabila (Eicher, 1975).  

 

Merskin (1999) skriver att nästan alla religioner och kulturer stigmatiserar menstruerande 

kvinnor. I sin studie om reklam för hygienartiklar till kvinnor i Amerika, konstateras att 

modern reklam anspelar på den tabubelagda synen på kvinnor från förr där menstruation 

ansågs skamfullt och smutsigt. Merskin (1999) konstaterar att trots att det skett en förändring 

till det bättre om samhällets syn på kvinnliga kroppsfunktioner så fortskrider reklam för 

hygienartiklar att spela på dåtidens stigmatisering av kvinnokroppen genom att dölja tecken 

och symptom på menstruation som exempelvis läckage och lukt. Merskin (1999) 

uppmärksammar att det finns en motstridighet inom reklamen som lyfter den moderna 

kvinnan som ska känna sig fri och ha möjlighet att sporta under sin menstruation samtidigt 

som reklamens huvudbudskap är att man måste använda “rätt” sorts skydd som inte ska synas.  

Menstruation är både biologiskt och kulturellt och kan inte förstås åtskilda från varandra, eller 

utan sin kulturella kontext (Kissling,1996). Hur vi pratar om och lär ut om menstruation 

påverkar samhällets attityd om menstruation och återger samtidigt samhällets syn på kvinnor. 

Kissling (1996) har i sin studie intervjuat föräldrar och tonårsflickor om både hur de fått 

information om menstruation och om deras upplevelser. Studien är från USA och konstaterar 

att många av de unga tjejerna tenderar att ha en negativ bild av menstruation. Uppfattningen 

har inte bara förvärvats genom deras egna upplevelser utan tenderar att vara ett resultat av den 

skildring som dom fått förmedlat. Många av föräldrarna uppvisar en ovilja att prata med sina 

döttrar om menstruation, vilket förmedlar en föreställning om att menstruation inte bara är 

något som är obehagligt att uppleva utan också att det är obehagligt att prata om. Kissling 

(1996) menar att det finns många blandade budskap kring menstruation beroende på dess 
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kulturella sammanhang, men oavsett kultur antas menstruation orsakar emotionella 

upplevelser och förändringar i menstruerande kvinnors beteenden. 

 

Även mer aktuell forskning konstaterar att menstruation är socialt konstruerat och innefattar 

ett samspel mellan sociokulturella faktorer i kombination med biologiska (Koutroulis, 2001; 

Grahn, 2014). Koutroulis (2001) har i sin studie från Australien, identifierat att det finns en 

inkonsekvens och skillnad när man pratar om kvinnors och mäns könsorgan och 

kroppsvätskor. Det råder inte samma hets kring renhet om mannens könsorgan som för 

kvinnans, där renhet kopplat till kvinnor förstås hänga samman med en patriarkalt präglad 

struktur där mannens kropp symboliserar det rena och normala medans kvinnokroppen ses 

som oren och avvikande. Johnston-Robledo och Chrisler (2011) menar att menstruation är en 

källa för stigmatisering för kvinnor och att menstruation både avspeglar och bidrar till kvinnor 

lägre sociala status i samhället. Grahns (2014) studie skildrar ett modernt svenskt perspektiv 

och undersöker könsroller i relation till den sportande kroppen. Skillnadsskapande konstateras 

i puberteten där pojkkroppar omvandlas till atletiskt starka kroppar, som anses öka deras 

prestation inom idrotten efter puberteten, medans kvinnokroppen kopplas till reproduktion 

samtidigt som deras kurviga kroppar anses mindre funktionella inom idrotten (Grahns, 2014). 

 

Sammanfattningsvis så belyser tidigare forskning att menstruation både är biologiskt och 

kulturellt och kan därför inte förstås åtskilda från varandra, eller utan kulturell kontext. Sättet 

vi skriver om menstruation påverkar samhällets attityd om menstruation och speglar 

samhällets syn på kvinnor. Tidigare forskning visar också att människokroppens biologiska 

förändringar efter puberteten värderas olika, där kvinnokroppen tillskrivs begränsningar 

kopplade till sin kroppsform och menstruation, till skillnad från mannen som anses bli 

starkare efter puberteten.  
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3. Teori  
Studiens teoretiska referensram är; diskurs, makt, motmakt, disciplinering, isärhållande, 

renhet och fara. Teorier om diskurs, makt och motmakt används för att tolka studiens 

empiriska material och för att förstå maktrelationer, som den patriarkala strukturen och hur 

strukturer kan fortgå eller förändras. Teorier om isärhållande, göra kön, renhet och fara 

kommer i analysen användas för att tolka skillnadsskapande mellan män och kvinnor och 

analysera frågor som anses röra kvinnor i förhållande till övergripande samhällsfrågor.  

 

3.2 Diskurs, makt, motmakt och disciplinering 

Foucaults diskursbegrepp kan förstås som ett system av regler som berättigar en viss typ av 

kunnande och kunskap samt legitimerar att vissa anses berättigade att uttala sig med auktoritet 

om vad som är sanning, medan andra inte anses vara det (Foucault & Rosengren, 1993). Även 

hur individer uppför sig i olika sammanhang regleras tillsammans med den rådande diskursen, 

som innehåller oskrivna regler över accepterande förhållningssätt tillhörande ett givet 

sammanhang, detta benämner Foucault som subjektpositioner. Diskurser styr vad som är 

acceptabelt att säga, vem som får säga det samt från vilken position något får sägas. 

Diskursens regelsystem är dock rörliga och kan förändras, vilket innebär att motprocesser mot 

makten kan skapas och kan leda till motmakt. Övervakning menar Foucault (2017) blir 

konsekvenser av att en diskurs skapas och diskurser gör att människor kontrolleras genom 

olika förfaringssätt som läggs ihop och blir till utestängningsmekanismer. Dessa mekanismer 

är bland annat när något anses sjukt eller friskt, när något blir förbjudet eller vad som anses 

vara rätt eller fel. Vi lär oss att agera som om vi är övervakade och Foucault (2017, s. 217) 

menar att vi internaliserat vår övervakare. Makten blir så fullkomlig att den inte behöver 

utövas, maktförhållandena blir oberoende av den som utövar den och uppbärs av dem som är 

utsatta för makten (Foucault, 2017, s. 254). Makt är inte något som praktiseras av ett subjekt 

mot ett annat subjekt, utan något som skapas i förbindelsen mellan människor i dess 

interaktioner (Foucault & Rosengren, 1993). Maktrelationer är alltså relationer som kan 

förändras i processer inom makten.  

 

Genom att individer internaliserat sin övervakare så drillas våra kroppar, vilket i 

förlängningen leder till att vi uppträder utifrån det tvång som finns på oss människor utifrån 

vår könstillhörighet och leder till att vi reproducerar våra könsidentiteter. Makten riktas mot 

våra mänskliga kroppar som objekt då den manipuleras och formas till lydnad och skicklighet. 

Kroppen disciplineras genom att rättats till och gestalta de uttryck den bör inta i förhållande 
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till dess position, detta är ett tvång som långsamt har socialiserats till kroppens alla delar. 

Disciplinära metoder som övervakning utvecklas i alla våra institutioner som i våra hem, i 

skolan och på arbetsplatser, men också genom den tekniska utvecklingen (Foucault, 2017, s. 

173, 174).  

 

Disciplin framställer individer och kroppen blir ett objekt för kontroll och är övervakad 

genom tid, rum och rörelse, där själen är kroppens fängelse (Foucault, 2017, s. 215). 

Disciplinen skiljer sig mellan olika positioner som exempelvis tjänare-husbonde där de 

innehar olika tillskrivelser och där kvinnor likt tjänaren tillskrivs underkastelse i förhållande 

till mannen/husbonden i deras kodifierade tillskrivna former i maktmaskinerit (Foucault, 

2017, s. 175-176). Kvinnans kropp tillskrivs discipliner som upprätthåller en tvingande 

korrelation mellan en ökad förmåga av kvinnlighet och ökad underkastelse. Effekten av 

ständig övervakning, disciplinerar människors beteende att agera enligt bestämda könsnormer 

för att inte riskera sanktioner. Så menar Foucault (2017) att makt verkar i samhället, genom 

övervakning och normaliserade sanktioner.  

 

3.3 Isärhållande 

I vår samtid växer vi upp och socialiseras in i en värld där biologins medfödda skillnader 

betonas mellan kvinnor och män. Genom isärhållandet mellan man och kvinna så iscensätts 

interaktionsordningen i vardagsritualer där vi socialt “gör kön” som underkastar en viss 

ordning (West & Zimmerman, 1987). Teorin om isärhållandet är relevant för studiens syfte då 

isärhållandet innefattar maktprocesser som präglar och reproduceras i vår vardag. 

Isärhållandet kommer lyftas fram av begreppen; göra kön, social kontroll och beteende som 

presenteras här nedan.  

 

Samhället organiseras efter att “göra kön” som skapas av konstruerade skillnader samtidigt 

som vi stärker de skillnader som redan finns biologiskt. Enligt West & Zimmerman (1987) så 

är genus till 100% en sociokulturell produkt, som skapas kontinuerligt då vi omedvetet 

iscensätter vår könsidentitet i interaktion och genom praktiker. Skillnader konstrueras mellan 

kvinna och man samtidigt som biologiska skillnader överdrivs och betonas. Genus 

reproduceras genom en överindividuell process som vi inte har möjlighet att ställa oss utanför 

(West & Zimmerman, 1987). Social kontroll handlar om hur vi påverkar andra att reproducera 

samhälleliga och kulturella konstruktioner. West och Zimmerman (1987) menar att 

människan disciplineras av social kontroll genom de kategoriseringar som vi blir tilldelade 
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vid födseln genom samhällets organisering, alltså utefter genus/etnicitet/klass och andra 

intersektionella kategoriseringar. Handlingar typiska för vår könskategori reproducerar kön 

genom att atypiska beteenden får konsekvenser som bemöts av konfrontationer från samhället 

och individen tvingas stå till svars för dessa beteenden inför andra (West & Zimmerman, 

1987). Denna kategoriska renhet gör att individer pressar varandra att agera typiskt inom den 

kategorisering som individen tillhör. Normer är sociala och institutionella i sin natur och i 

stället för att ifrågasätta institutioner så stigmatiseras de enskilda individer som utför atypiska 

beteenden. Social kontroll och begreppet beteende visar isärhållandet och produkten av hur vi 

gör skillnad tydligt mellan kvinnor och män. Begreppet beteende handlar om hur individer 

konstruerar och skapar sin könsidentitet genom skillnadsskapande praktiker. Genom 

människans sätt att iscensätta och uttrycka sig med hjälp av kroppsspråket så skapas och 

omskapas människors beteenden som kvinna eller man (West & Zimmerman, 1987). Dessa 

skillnadsskapande praktiker gör att kvinnor internaliserar ett beteende där det är viktigt att 

iscensätta kvinnliga egenskaper för att inte riskera stigmatisering.  

 

3.4 Renhet och fara 

Vad som klassas som orent i ett samhälle ger kunskap om de klassificeringssystem som ligger 

till grund för det sociala livet som samhället organiserar sig inom (Douglas, 1997, s. 10-11). 

Smuts, hygien och avvikelser är faktorer som verkar grundläggande för förståelsen av ett 

samhälles sätt att se på moral. Människan avlägsnar de element som stör upplevelsen av den 

organiserade ordningen, då orenhet ses som tecken på oordning och att undvika detta innebär 

att avlägsna smuts. Smuts och orenhet får inte förekomma om en ordning ska kunna 

upprätthållas (Douglas, 1997, s. 62). Orenande är därmed en fråga om estetik, hygien eller 

etikett och anses orsaka skada när det uppstår social oreda (Douglas, 1997, s. 107 - 108). Det 

blir därför nödvändigt att överdriva skillnader och motsatser, som mellan inre och yttre, 

kvinnligt och manligt samt för och emot, för att så kunna uppnå ordning inom 

samhällsstrukturen (Douglas, 1997, s. 13-14). Kategorisering blir en konsekvens av 

samhällets sätt att se på orenande och verkar genom människors strävan att påverka varandras 

beteenden och sker med hjälp av socialt tryck som med utfrysning och skvaller. Detta leder 

till reproduktion och upprätthållande av samhällets ordning och dess normer (Douglas, 1997, 

s. 10-12).  

 

Enligt Douglas (1997) kan saker som stör ordningen innebära fara, vilket hon studerar i olika 

kulturella kontexter. Kroppsutsöndringar anses som orena och till och med kunna orsaka fara, 
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detta innebär att människor som haft någon kroppsutsöndring måste rituellt renas innan de 

kan tillträda vissa platser (Douglas, 1997, s. 74-77). Faror kopplade till kroppen finns inom 

alla kulturer enligt Douglas (1997, s. 173) och för att förstå dessa risker och faror så krävs det 

att se hur kroppen och dess kroppsöppningar är marginaliserade. Kvinnan kan ses som ett hot 

mot rådande ordning då hon rör sig i liminalfas, vilket innebär att kvinnor anses orena på 

grund av sin menstruation, samtidigt som kvinnor kan skapa liv med sin kropp. Douglas 

(1997) menar att det inte skett någon stor förändring inom synen på orenande, från historiskt 

perspektiv och fram tills idag. Detta eftersom vi fortfarande är föremål för samma regler, men 

att de idag tillämpas på osammanhängande, enskilda områden i vår tillvaro. Man upplever 

föreställningar om renhet och fara inom en kultur som tidlösa och oföränderliga men det finns 

enligt Douglas (1997, s. 14) anledning att tro att kulturens synsätt är mottaglig för 

förändringar. På samma sätt som ordning används påtvingande och ger liv till 

föreställningarna så antas de kunna modifieras eller berikas. 
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4. Metod 

I studien använts Faircloghs kritiska diskursanalys som metod. Metoden är lämplig för 

studiens syfte då den kritiska diskursanalysen vill tydliggöra den diskursiva praktikens roll i 

vidmakthållandet av den sociala världen och ojämlika maktförhållanden, så som den 

patriarkala strukturen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Den kritiska 

diskursanalysen menar att diskursiva praktiker kan medverka till reproduktion 

eller förändring av ojämlika maktförhållanden som exempelvis den mellan män och kvinnor. 

De effekter diskursiva praktiker medverkar till, ses som ideologiska effekter (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). 

 

4.2 Faircloughs tredimensionella modell 

Centralt i Faircloughs (1992, s. 64) kritiska diskursanalys är att diskursen både är konstituerad 

samtidigt som den ständigt är konstituerande. En diskurs är en väsentlig typ av social praktik 

som reproducerar men även förändrar kunskap och maktrelationer. Den kritiska 

diskursanalysen utgår också från att andra sociala praktiker och strukturer är med och formar 

diskursen och menar att diskursen måste ses utifrån en rådande kontext.   

 

Fairclough (1992, s. 71ff) menar att en kritisk diskursanalys utgår från flera faktorer än text 

och lyfter en modell med tre dimensioner som han menar samspelar inom en diskursanalys. 

De tre dimensionerna är: 1) texten och textens egenskaper, 2) produktions och konsumtions 

processer, som hänger ihop med texten, alltså den diskursiva praktiken, 3) den bredare sociala 

praktiken som den kommunikativa händelsen är en del av. Analys av texten och textens 

egenskaper är till för att analysera diskursen i den skrivna texten, fånga generella drag samt 

tolka förbindelse mellan satser i texten. Analysen av den diskursiva praktiken handlar om att 

författaren av texten och läsaren använder sig av en redan existerande diskurs för att skriva 

fram samt tolka texter. Dessa två delar ska analyseras var och en för sig och ses som åtskilda 

menar Fairclough (1992, s. 71-73). Språket påverkas av samt påverkar den sociala praktiken 

genom den diskursiva praktiken. Språk är inom samtliga praktiker den kommunikativa 

händelsen och används för att producera och konsumera språk som i sin tur formar och 

formas av social praktik.  

 

Dessa tre olika analysdimensioner menar Fairclough (1992, s. 71) i sin tur utgöra tre olika 

analysnivåer i en kritisk diskursanalys: 1) textnivå, 2) den diskursiva praktikens nivå, 3) den 

sociala praktikens nivå. Textnivån utgörs av textens uppbyggnad och kommer i studien 
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analyseras på de utvalda tidningsartiklarna, alltså de kommunikativa händelserna. Textnivån 

kommer analyseras närmare genom att studera textens uppbyggnad, ordval samt transitivitet 

och det är främst denna nivå som studien kommer behandla. Den diskursiva praktikens nivå 

fokuserar på diskurser och genrer som kan utläsas i skapandet och tolkandet av en text. Den 

diskursiva praktiken syftar på den kontext där texten blir till, i detta fall där det empiriska, 

alltså där artiklarna skapas. Denna studie kommer inte behandla diskursiva nivån närmare, 

man kan dock notera att denna studie utgår från kommersiella media i form av 

kvällstidningar. Dessa tidningar får sina intäkter baserat på att sälja lösnummer eller 

prenumerationer vilket gör det avgörande att sälja så mycket som möjligt, det i sin tur kan 

antas påverkar medieinnehållet (Statens medieråd, 2018). I det här sammanhanget finns en 

risk att kommersiella media vinner på att lyfta ett konfliktperspektiv som väcker reaktioner 

och känslor. Den sociala praktikens nivå är samhällsnivån, den kontext där den 

kommunikativa händelsen utspelar sig. Med hjälp av dessa tre nivåer kan en tolkning göras, 

om den kommunikativa händelsen reproducerar eller om det finns tendenser till att den 

utmanar den existerande diskursordningen, samt om det i sin tur påverkar den sociala 

praktiken.  

 

Denna studie sätter resultaten i en samhällelig kontext med hjälp av teorierna; diskurs, makt 

och motmakt, disciplinering, isärhållande, göra genus samt renhet och fara. Interdiskursivitet 

undersöks genom att analysera om olika diskurser lyfts upp inom och mellan samma specifika 

diskursordning. Om nya diskursiva praktiker blandas med traditionella diskurser i den 

specifika diskursordningen kan det tolkas som det finns en tendens till att den normativa 

ordningen utmanas (Fairclough, 1992, s. 117). Om det, inom det specifika diskursiva området, 

endast finns traditionella diskursiva praktiker kan det tolkas som ett upprätthållande av den 

dominerande diskursordningen.  

 

4.3 Analytiska verktyg  

För att genomföra analysen med så lite påverkan av förförståelse som möjligt, så har 

analytiska verktyg valts ut. De analytiska verktyg som använts för att tolka de utvalda 

artiklarna är semantiska val och konnotationer, modalitet, närvarande implikationer samt 

transitivitet. Nedan följer en beskrivning av dessa.  

 

Artiklarnas ordval kommer studeras då ordval eller semantiska val får olika konsekvenser och 

innebörd hos läsarna (Berglez, 2010, s. 267). Konnotationer, eller semantiska val, innebär att 
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beroende på ordval så kan läsaren associera till olika saker för samma fenomen, vilket gör att 

ordvalet kan få texten att uppfattas värderande, positivt eller negativt (Norgaard, Montoro & 

Busse, 2010, s.79). Semantiska val är relevanta att studera då ordval innefattar konsekvenser 

som kan påverka läsaren och framställningen av menstruation, vilket kan göra att mens 

associeras med socialt tillskrivna egenskaper.  

 

Modalitet är ett analysverktyg som används för att identifiera hur starkt ett påstående 

framställs (Fairclough, 1992, s. 160). Graden av instämmande i en sats, affinitet, påverkar 

diskursen och olika modaliteter förbinder talare på olika sätt med sitt påstående, vilket 

förstärker eller försvagar påståendets tyngd. Fairclough (1992, s 160) menar dock att media 

ofta presenterar sina tolkningar likt fakta genom objektiv modalitet, då de utelämnar sig själva 

som subjekt i texten. Detta både påvisar samt gynnar mediernas auktoritet i samhället. Studien 

kommer undersöka modaliteten i det empiriska materialet genom graden affinitet 

textförfattarna använder sig av när de skriver om menstruation, då detta kan påverka hur 

texten tolkas av läsaren och hur menstruation framställs.  

 

Transitivitet analyseras för att se hur olika händelser eller processer i texten sammanfogas 

med subjekts- eller objektsform. Olika framställningsformer kan leda till olika ideologiska 

konsekvenser, exempelvis om man betonar eller utelämnar agenten när man skriver om en 

händelse. En konstruktion av en sats frånvarande en agent, tar bort ansvar från agenten och får 

händelsen att framstå som om den ägde rum av sig själv. Transitivitet kommer analyseras i 

studien genom närläsning av det empiriska materialet och hur satser är konstruerade, om 

agenter betonas eller utelämnas och vad det får för eventuella konsekvenser för 

framställningen av menstruation.  

 

Närvarande implikationer kommer att undersökas, genom att studera vilken information 

läsaren får i artikeln och om det finns någon överflödig information som inte verkar relevant 

för artikelns primära syfte, vilket kan framställas genom exempelvis överflödiga ord i texten 

(Berglez, 2010, s. 279). Om överflödig information finns i artiklarna, kan dessa vara ett 

tecken på sociokulturella vedertagna normer som ofta är undermedvetna för både författare 

och läsare. Om närvarande implikationer används i nyhetsartiklarna, är relevant att undersöka 

eftersom överflödiga ord påverkar framställningen och kan leda till att värderingsord används 

vilket kan påverka läsarna.  
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4.4 Urval  

I studien analyseras artiklar från kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen som alla 

innehåller texter om menstruation. Urvalet är gjort utifrån studiens fokus på ett medialt forum, 

där det sker en bred diskussion och eftersom tidningarna är de största kommersiella 

tidningarna och därför når en bred bas av läsare. Studien inkluderar alla sorters texter som 

insändare, recensioner, ledare, debatter samt reportage då vi anser den tidsrumliga 

avgränsningen som den väsentliga för studiens syfte, samtidigt som vi inte vill begränsa 

innehållet. Den tidsrumsliga avgränsningen är gjord från motivet att den första #metoo 

hashtagen publicerades 2017.10.15. De artiklar som ingår i det empiriska materialet 

publicerades under perioden 2017.10.16 och fram till att vi påbörjade vår sökning av artiklar 

2019.04.01. Tidigare forskning ger en samstämmig bild av att menstruation både avspeglar 

och bidrar till kvinnors lägre sociala status i samhället och då studien syfte är att uppnå en 

djupare förståelse om och hur framställningen av menstruation har förändrats efter me too-

upproret, blir avgränsningen relevant. 

 

Insamlingen av det empiriska materialet gjordes utifrån Retrievers mediearkiv med hjälp av 

sökorden “menstruation” och “mens” inom den aktuella tidsperioden. Sökningen gav 41 

artiklar från Aftonbladet och 51 artiklar från Expressen på sökordet “mens” och 13 artiklar 

från Aftonbladet och 15 artiklar från Expressen på sökordet “menstruation”. En första gallring 

av det empiriska materialet gjordes där artiklar som inte handlade om menstruation sållades 

bort. Filtreringen var nödvändig då sökorden gav träffar på artiklar som handlade om icke 

relevanta ämnen som flugfiske samt endometrios och därför inte bedömdes vara relevanta för 

studiens syfte. Sammanlagt fann vi 15 artiklar från Aftonbladet och 7 från Expressen som 

innehöll relevanta texter om menstruation, där mens och menstruation framställdes 

värderande eller neutrala i olika nyanser, totalt 22 stycken.  

 

4.5 Analytiskt tillvägagångssätt  

Efter en första närläsning av de 22 utvalda artiklarna så gick vi tillsammans igenom vad 

artiklarna handlade om samt om några specifika konnotationer i form av semantiska val 

använts kopplat till menstruation. Artiklarna bearbetades ytterligare och parades ihop utefter 

deras underliggande mening och inställning till hur dom framställde menstruation, och fyra 

teman identifierades utifrån artiklarnas innehåll. Affinitet samt transivitet undersöktes i 
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tidningsartiklarna, om texterna sammanfogades med hjälp av en utpekad aktör eller om det 

framställdes som något objektivt.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Textanalys som metod medför risken att reproducera strukturer och bidra till diskursiv 

förändring eller reproduktion. Genom att skriva om framställningen av menstruation så kan 

studien i sig därmed reproducera den stereotypa framställningen av menstruation och den 

normativa ordningen. Detta bedöms ofrånkomligt för att uppnå studiens syfte men minimeras 

genom användningen av analysverktyg samt genom medvetenheten om de risker som uppstår 

när texten författas. Analysverktygen är viktiga för att förhålla oss så neutrala som möjligt i 

vår tolkning av det empiriska materialet och för att undvika feltolkningar. Kritisk 

diskursanalys som metod gör att subjektivitet i analysen blir ofrånkomliga, då subjektivitet är 

en del av metodens kritiska angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70). 

Reliabiliteten i en kritisk diskursanalys kan vara tveksam, men genom tydlig information om 

hur det empiriska materialet samlats in samt analyserats, är målet att uppnå så hög reliabilitet 

som möjligt. Medvetenheten om förförståelsens inverkan på tolkningen av analysen är 

betydelsefullt eftersom det är omöjligt att vara helt opartisk i den tolkning som görs i 

analysen. Denna medvetenhet är viktigt inom den kvalitativa forskningen eftersom slutsatser 

bygger på just tolkningar av materialet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69).  
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5. Analys 

I analysen av det empiriska materialet så har en tematisk indelning gjorts där fyra olika teman 

identifierats. I tema 1-3 förekommer tecken som kan förstås som motmakt, artiklarnas 

underliggande budskap är till stor del lika varandra och menar på att det pratas för lite om 

kvinnokroppen men på olika sätt. Ytterligare så belyser temana en förändringstendens som 

yttras i hur menstruation skildras. Det första temat fokuserar på att det fortfarande finns för 

lite kunskap samt att det pratas för lite om kvinnokroppen. I det andra temat identifieras 

patriarkala samhällsstrukturer tillsammans med en vilja att jobba mot dessa, för att uppnå 

förändring. I tema nummer tre urskiljs förändringar både i hur man skriver om mens samtidigt 

som artiklarna belyser en förändring i samhällets syn på menstruation. Det fjärde temat skiljer 

sig från de övriga då det belyser debatten inom kvinnokampen, där menstruationsdebatten får 

kritik för att andra kvinnofrågor istället bör prioriteras. Vi har valt att benämna de olika 

temana som: 1. För lite kunskap om kvinnokroppen, 2. Kritik av rådande ordning, 3. 

Pågående förändring i hur vi förhåller oss till kvinnokroppen och 4. Motsättningar inom 

kvinnokampen - för mycket fokus på den kvinnliga kroppen.   

 

De analytiska verktygen har applicerats på det empiriska materialet för att urskilja och koda in 

artiklarna i olika teman. Nedan följer en genomgång av samtliga teman, där citat påvisar vår 

tolkning av det empiriska materialet. Det empiriska materialet tolkas med hjälp av studiens 

teoretiska referensramar för att uppnå en djupare förståelse. 

 

5.2 För lite kunskap om kvinnokroppen 

I 5 av de 22 analyserade artiklarna så framkommer temat, att det pratas för lite om 

kvinnokroppen. I samtliga av artiklarna så betonas okunskap om kvinnokroppen och flera av 

artiklarna antyder att vi inte heller får lära oss tillräckligt om kvinnokroppen samtidigt som 

menstruation framställs som tabubelagt. Artiklarna inom detta tema är recensioner samt 

reportage. I en artikel så anses kunskapen om kvinnokroppen så bristfällig att de visualiserar 

den obefintlig, lik en vit kunskapsfläck.   

 
Hela kvinnokroppen är i princip en vit kunskapsfläck! (Sima 2019-04-01) 

 

Citatet ovan är från en bokrecension i Aftonbladet. Artikeln har hög affinitet och semantiska 

val i artikeln visar att recensenten vill understryka att det pratas för lite om kvinnokroppen. 

Ett annat exempel är en filmrecension från Aftonbladet som skildrar en dokumentär om 
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menstruation där bland annat kvinnor i Indien intervjuas om sina upplevelser kring 

menstruation och bristen på information om kvinnliga kroppsfunktioner belyses. Här 

omnämns ett citat där en svensk tonårstjej uttrycker sina upplevelser på Twitter, om hur man 

pratar om mens i Sverige. 

 
Där jag bor så är mens som luft. Finns liksom inte som samtalsämne mellan ungdomarna vilket 

är jävligt synd.  (Söderlund, 2019-03-12) 
 

Artikeln har en hög affinitet där skribenten betonar att skammen om menstruation finns i 

Sverige, likt Indien, men i en annan form. Artikeln heter “Långt tills mensen har fått sin 

revolution”, vilket belyser ett semantiskt val som understryker att det inte skett någon 

förändring i synen på menstruation. 

 

Artiklarna som kodades in under detta tema belyser samhällets struktur och syn på 

kvinnokroppen som fast och oförändrad eftersom tabu och skam om menstruation kvarstår. 

Kritik lyfts i artiklarna om att kvinnokroppen och dess funktioner fortfarande är något som det 

pratas för lite om och tendenser inom temat pekar på att menstruation fortfarande ska döljas. 

Det kan förstås med Foucaults teori om diskurser där oskrivna regler samt övervakning och 

disciplinering gör att människor internaliserat sin övervakare. Konsekvenserna om man bryter 

mot tabun kring menstruation blir att man riskerar stigmatisering, vilket gör att diskursen och 

maktrelationer som patriarkala strukturer reproduceras istället för att förändras. Semantiska 

val inom detta tema lyfter att menstruation ofta associerar med något negativt som tabu, skam 

och pinsamhet, som används i beskrivningar om hur synen på menstruation idag inte har 

förändrats. Enligt Douglas kan det som klassas som orent i ett samhälle ge kunskap om de 

klassificeringssystem som ligger till grund för det sociala livet som samhället organiserar sig 

inom. Temat belyser att synen på menstruation som tabubelagt och skamfullt fortfarande 

existerar, vilket säger något om det moderna samhällets organisering där maktrelationer med 

kvinnan som underordnad mannen fortfarande existerar. Varierande grad affinitet syns inom 

temats olika artiklar. När vi undersöker transitivitet så uteblir agenter helt från tre av våra 

artiklar, vilket gör att upplevelsen att det pratas för lite om menstruation och kvinnokroppen 

upplevs som något objektivt, en oskriven sanning som sker av sig själv. Enligt Foucault 

utövas inte makt inom diskursen från ett subjekt till ett annat utan blir objektiv och uppbärs av 

de som utsätts för makten. Två av artiklarna skriver om att män upprörs av kvinnors försök att 

normalisera menstruation och kvinnokroppen. Här urskiljs män som agenter, vilket kan 
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förstås med teorier om isärhållande, det genererar i skillnadsskapande mellan män och 

kvinnor som är viktiga att upprätthålla för interaktionsordningen. Genom den 

skillnadsskapande praktiken så görs kön inom interaktionsordningen där män gynnas av 

kvinnans underordning. Den kategoriska renheten gör att individer disciplineras genom social 

kontroll, där individer pressar varandra att agera typiskt inom sin könsroll. Det kan tolkas på 

männens ifrågasättande och stigmatisering av kvinnans atypiska beteende, som i de här fallen 

handlar om att normalisera menstruation, vilket utgörs av social kontroll.  

 

5.3 Kritik av rådande ordning   

I 7 av de tjugotvå artiklarna kunde kritik av rådande ordning urskiljas, inom temat belyser det 

empiriska materialet motståndet mot framställningen av menstruation och kvinnokroppens 

funktioner som tabubelagda och försvagande. Artiklarna belyser att ingen samhällsförändring 

skett och att tabun och förtrycket mot kvinnor står fast. Artiklarna i detta tema är en blandning 

av debattartiklar, ledarartiklar samt reportage. Artiklarna inom temat belyser en frustration 

som tas i uttryck i uppmaningar mot rådande ordning.   

 
Tänk att det nästan alltid anses viktigare att prioritera annat än kvinnors kropp och hälsa. Under 

alldeles för lång tid hade det kvinnliga könsorganet inte ens ett etablerat namn i svenska språket. 

(Sima, 2018-10-04) 
 

Ovanstående citat är från en ledare i tidningen Aftonbladet där skribenten uppmanar till att 

menscertifiera hela samhället. Det framkommer frustration där annat alltid ska ses som 

viktigare att prioritera än kvinnors kropp och hälsa. Artikeln har en hög affinitet och tydliga 

semantiska val, där exempelvis ordet alldeles visar på frustration. I en annan artikel 

framkommer kritik om den höga skatten på menstruationsskydd. 

 
Den strukturella känslan av skam som finns kring mens är svår att få bort. Men vore det inte så 

mycket bättre att kunna köpa det där tampongpaketet - med eller utan skam - till ett rimligt pris? 

Alla ska kunna välja det mensskydd som de önskar utan att behöva tänka på vad det kostar. 

(Simon, Rydström, Dahlqvist, Gosh, Liffner, Berg & Lann-Welin, 2018-01-03) 
 

Citatet ovan är från en debattartikel i tidningen Aftonbladet, där skribenten belyser synen 

på menstruation som skamfullt. Debattören menar att Sverige har en hög skatt på mensskydd 

och argumenterar för att sänka tampongskatten. Artikeln har en hög affinitet som kan 

förklaras med att det är en debattartikel. Närvarande implikation kan tydas genom att lägga 
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till skam i argumentet att tamponger borde vara billigare, vilket är onödig information för att 

föra fram argumentet om lägre skatt på mensskydd.  

 

Motmakt belyses i en artikel från Expressen som utspelar kvinnors kamp om jämlik 

behandling inom försvarsmakten. Artikeln handlar om upproret #givaktochbitihop där 1 730 

kvinnor från försvarsmakten går samman mot kränkningar och övergrepp i sviterna av 

#metoo. Citatet nedan visar kvinnans underordning där menstruation används för att 

demonstrera en hierarkisk ordning. 

 
Hon berättar specifikt om en händelse där män spelade upp en porrfilm i fikarummet. När hon sa 

ifrån fick hon höra kommentaren "Har du mens, eller? (Rydberg, 2017-11-29) 
 

Här återberättas en verklig händelse i syfte att belysa rådande förhållande och strukturer. 

Artikeln har låg affinitet, vid studerande av transitivitet kan agenter kvinnor och 

försvarsmakten urskiljas. Kvinnor pekas ut som de som driver upproret medans agenten 

försvarsmakten, strukturen och ledarskapet nämns som de skyldiga, alltså som de som 

upproret riktar sig mot. 

 
Projekt som MENSEN och Liv Strömquists konst kan bryta tystnadskulturen kring ämnet. Det 

är kvinnokamp och folkbildning som vi brukar tycka att det ska fungera. (Sima, 2018-10-04) 
 

Ovanstående artikel handlar om frustrationen om hur kvinnors kroppar, dess funktioner och 

hälsa ofta bortprioriteras och reaktioner uttrycks med motmakt i olika former som exempelvis 

menskonst och menscertifiering av arbetsplatser, som hoppas kunna sprida kunskap och bryta 

tabun om menstruation. I artiklar som vill belysa och kritiserar rådande förhållande kan 

semantiska val urskiljas som exempelvis mensflum, vilket kan förstås som ett nytt sätt att 

synliggöra problematiken inom mensdebatten. Semantiska val som skam visar att gamla 

föreställningar lever vidare och kan tolkas med Foucaults teori om övervakning och att 

människor internaliserar sin övervakare och så fungerar maktstrukturer i samhället. Makt 

utövas inte från ett subjekt till ett annat utan är något som skapas i relationen mellan 

människor och i interaktioner. Ofta är maktförhållandena så djupt rotat att det sker 

reproducerande av de som vill förändra maktstrukturen. 
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Artiklarna inom temat beskriver även motmakt där flera av artiklarna uttrycker frustration 

som drivande kraft till att förändra kvinnors underordning i den patriarkala strukturen. De 

artiklar som kodats in under temat har en hög affinitet, en förklaring till det kan vara att den 

sortens artiklar som finns inom diskursen är ledar- och debattartiklar som i sin natur kräver 

hög affinitet från skribenten. Men att ledare och debattartiklar hamnar inom ett tema om 

motmakt är samtidigt inte särskilt förvånande, ämnet berör och upprör, vilket utgör grunden 

för debatt. Transitivitet inom det empiriska materialet i diskursen skiljer sig, i en artikel om 

att sänka tampongskatten skrivs aktörer som kvinna bort och de använder sig istället av 

menstruerande samt icke menstruerande som benämning på aktör. I en debattartikel pekas 

Ebba Buch-Thor ut som agent, som genom att kritisera menskonst lyfter fokus från viktiga 

jämställdhetsfrågor. 

 
Du får ursäkta Busch Thor, men för landets fattigpensionärer är nog konstvalet i t-banan helt 

ointressant. (Dadgostar, 2019-03-01) 
 

I reportaget från #givaktochbitihop-upproret pekas kvinnor ut som aktörer som jobbar mot 

strukturen samtidigt som inte lika tydliga aktörer framkommer. När reportaget pratar om vilka 

upproret riktas mot, där framställs ledarskapet och strukturen vilket framstår som mer 

objektivt. I övriga tre artiklar framkommer inga tydliga agenter. Sammantaget så framställs 

kvinnor som aktörer inom temats artiklar som kan tolkas med begreppet isärhållandet. 

Isärhållande innefattar maktprocesser och genom att kvinnor pekas ut som agenter så 

identifieras tabun inom mensfrågan som en kvinnofråga. Människan disciplineras av 

isärhållandet mellan kvinnor och män, vilket resulterar i skillnadsskapande praktiker vilket 

människan organiserar samhället inom. Motmakten konstrueras så vara en kvinnofråga och 

får i och med isärhållandet en lägre status än andra samhällsfrågor, som anses riktas mot hela 

samhället. 

 

5.4 Pågående förändring i hur vi förhåller oss till kvinnokroppen 

I sju av artiklarna så framträder förändringstendenser i hur kvinnokroppen framställs i relation 

till menstruation. Artiklarna inom detta tema är från ledarsidor samt reportage. Den pågående 

förändringen ges i uttryck bland annat genom att det skrivs om att menstruation som kvinnlig 

kroppsvätska nu tillåts ta utrymme med en realistisk framtoning i tidningsartiklarna. Det 

framkommer hur kvinnliga kroppsfunktioner börjat ta plats i ett citat i en artikel från 

Aftonbladet. 
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SPANING Nu syns naturtrogna orgasmer, mens och bröstmjölk i populärkulturen. (Hainer, 

2018-11-09) 
 

Det framställs som en nyhet att kvinnokroppens kroppsvätskor tas i uttryck naturtroget. 

Artikeln har hög affinitet och vid analys av transitivitet framkommer inga tydliga agenter utan 

förändringen upplevs som något objektivt, som sker av sig självt. Kvinnors kroppar och 

kroppsfunktioner visas i dess reella form i artiklarna inom temat, men det framträder 

fortfarande en strukturell tröghet där kvinnokroppen och menstruation framställs som 

tabubelagt. Denna kontrast framkommer där tabun tillsammans med förändringstendenser 

omnämns, i ytterligare en artikel som benämner kvinnokroppen som hårdvaluta samtidigt som 

kvinnliga kroppsfunktioner har börjat skildras. 

 
Skildringar av kvinnokroppen har alltid varit hårdvaluta. Men nu skildras även kvinnliga 

kroppsfunktioner, som de faktiskt ser ut. Är vi redo för det? (Hainer, 2018-11-09) 
 

Artikelns författare avslutar med en tvist, är vi redo att tillåta skildringen av reella kvinnliga 

kroppsfunktioner? Denna retoriska fråga belyser nyheten om, och den kvarstående tabun av 

att skriva om kvinnokroppen och dess funktioner i dess reella form. Artikeln är en ledarartikel 

från tidningen Aftonbladet som belyser den förändringstendens som finns om kvinnors 

kroppsfunktioner. Affiniteten i artikeln är hög och vid analys av transitivitet är de agenter som 

kan urskiljas i artikeln kvinnan och kvinnokroppen. Ett annat exempel på att kvinnliga 

kroppsfunktioner börjat ta plats realistiskt, syns i en artikel från Expressen om en ny reklam 

för menstruationsskydd.  

 
Tamponger och bindor brukar i reklam visas tillsammans med en blå vätska, blommor och vita 

bomullstrosor.  
Nu kanske det blir ändring på det, här är reklamen som visar realistiskt mensblod! 
- Trots att alla vet att mens är rött (eftersom det är blod) så har bindor och tamponger i reklam 

efter reklam visats med en blå vätska, eller ingen vätska alls. Men i en ny reklam från Libresse, 

får man se (hör och häpna) realistiskt mensblod. (Mattsson, 2017-10-18)  
 

I artikeln kan förändringen av skildringen av kvinnokroppen och dess kroppsvätskor utläsas 

och realistiskt mensblod har börjat ta plats i reklamen. Artikeln har hög affinitet och 

https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/mensbesvar--pms/
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semantiska val noteras som exempelvis hör och häpna som vill betona det ovanliga i att 

mensblod gestaltas realistiskt.  

 

Tabun finns närvarande inom temats samtliga artiklar men uttrycks även som potentiell 

förändringskraft där olika typer av förändringstendenser fångat samhällets förhållningssätt till 

menstruation. Kvinnokroppen framställs som att den nu plötsligt börjat ta plats med 

handlingskraft i jämförelse mot tidigare. Även naturtrogna framställningar av kvinnors 

kroppsvätskor som menstruation har börjat visas i dess reella form, både i populärkulturen 

och i reklam där menstruationsblod nu framställts realistiskt rött. Detta kan förstås med 

Douglas teori om att det som klassas som orent i ett samhälle visar samhällets 

klassificeringssystem, som grundar hur samhället organiserar sig. Den naturtrogna 

framställningen av menstruation kan med hjälp av Douglas teori, tolkas som tendenser till 

förändring i den sociala praktiken och samhällets organisering. Enligt Foucaults diskursteori 

så är diskurser och maktrelationer föränderliga då de utgörs av relationer mellan människor. 

Eftersom diskursen är en samling oskrivna regler som styr vad som får sägas och då denna 

diskurs urskiljer en förändring i hur man uttrycker sig om menstruation, skulle detta kunna 

tolkas som en diskursförändring håller på att ske. I två av artiklarna så belyses skildringarna 

som nyheter och semantiska val som hör och häpna och SPANING, förklarar nyheten av att 

framställa mens som naturtroget. Andra semantiska val som urskiljs inom temat är bland 

annat kroppsfunktioner, naturtrogna samt realistiska. De semantiska valen tyder både på en 

skillnad i sättet att skriva om menstruation och detta kan tolkas som en tendens på att 

framställningen av menstruation håller på att förändras. Affiniteten varierar i artiklarna inom 

temat, där exempelvis ett reportage om en ny reklamfilm från Libresse har en hög affinitet. En 

av artiklarna inom temat sticker ut då den identifierar tydliga agenter i form av en grupp män 

som främjar kvinnors rättigheter och där skribenten hyllar dem, för att männen sagt ifrån 

gällande exempelvis sexuella övergrepp mot kvinnor.  

 

5.5 Motsättningar inom kvinnokampen - för stort fokus på den kvinnliga kroppen 

Tema 4 innefattar tre tidningsartiklar som skiljer sig från det övriga empiriska materialet. 

Detta då tema 1-3 har ett övergripande fokus som innefattar motmakt, vilket inte kunde 

urskiljas på samma sätt, i dessa 3 artiklar. Tema 4 sticker därför ut, då artiklarna har fokus på 

motsättningar inom kvinnokampen. Artiklarna ifrågasätter och förminskar 

menstruationsfrågan då den ställs i relation till andra kvinnofrågor som framställs som mer 

relevanta. Det blir tydligt hur diskussionen kring mensfrågor upprör.  
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Vill man på allvar jobba för kvinnofrågor är det en god idé att lyfta blicken från trosan och sluta se oss 

som irrationella svårhanterliga känslovarelser utan som tänkande, likvärdiga människor.  
[...] 

Ska mens diskuteras i övrigt bör det ske seriöst. Inte med tramsig menskonst utan kring saker som 

effektiv smärtlindring för de kvinnor som verkligen lider och bättre läkemedel mot svår PMS. 

(Wegerup, 2018-10-15) 
  

  

Artikeln har hög affinitet med semantiska val som lyfta blicken från trosan samt tramsig 

menskonst och får läsaren att utläsa mensdiskussionen som larvigt och oviktigt. Transivitetet 

kan urskiljas när skribenten framställer kvinnor som pratar om mens, som skyldiga och pekar 

ut dessa till att framställa kvinnor som grupp likt svaga och gråtmilda, en gång i månaden. 

Skribenten menar att kvinnor som vill diskutera och lyfta menstruationsfrågan är ett hot mot 

jämlikheten. Nästa artikel visar motsättningar inom kvinnokampen på ett liknande sätt, i ett 

exempel där menscertifiering förkastas. 

 
Menscertifiering av svenska arbetsplatser - ett projekt som påminner om varför vi inte behöver 

Löfvens jämställdhetsmyndighet. (Mattsson, 2018-10-01) 
  

Citatet ovan är från en ledarsida ur tidningen Expressen som argumenterar för att det är 

onödigt med jämställdhetsmyndigheten som anses bedriva onödiga frågor som bland annat i 

frågan med menscertifierade arbetsplatser. Ett tydligt semantiskt val i artikeln är när författare 

använder ordet medelklassfrågor för att benämna de frågor som jämställdhetsmyndigheten 

jobbar med. Den sista artikeln inom temat uppmanar till att prata om verkliga problem i stället 

för de mensrelaterade med fokus på kvinnokroppen.  
 

Men det faktum att folk inte talar om mens på svenska arbetsplatser i den utsträckning som 

Forum för menstruation finner optimal, har väldigt lite med kvinnoförtryck att göra.  
[…] 

I mitt mogna sinne ter sig för övrigt allt detta fokus på kvinnokroppen som en feministisk 

återvändsgränd. (Marteus, 2018-10-04) 
  

Artikeln framställer tabun om menstruation som ett ickeproblem i Sverige och menar att dessa 

kvinnor är privilegierade i förhållande till kvinnor som lever i länder där det råder uråldriga 
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patriarkala strukturer. Skribenten menar istället att menstruationsfrågan ska fokusera på 

verkliga problem som till exempel PMS besvär. 

 

Inom detta tema så har kritik urskilts mot den allt mer öppna samhällsdiskussionen om 

menstruation och där mensfrågors relevans jämförs och ställts mot andra kvinnofrågor. Det 

empiriska materialet visar hur skribenterna menar att kvinnokampen borde rikta in sig på 

frågor som hedersproblematik, tvångsäktenskap och på flickor som kontrolleras av sina 

familjer. Skribenterna menar också att menssnack ger utrymme till att framställa kvinnor som 

svaga och gråtmilda varje månad vid besvär av menstruation. Samtliga artiklar inom temat är 

ledarartiklar, publicerade i Expressen. Semantiska val som kan urskiljas är när det skrivs om 

menstruation är bland annat tramsig, feministisk återvändsgränd samt lyfta blicken från 

trosan. Anledningen till den hårda kritiken och den höga affiniteten på artiklarna under detta 

tema, vilket kan bero på att alla artiklarna är ledarartiklar, men det kan också vara en 

konsekvens på att menstruation tar plats på ett nytt sätt i samhället, som i sig skapar 

motsättningar och kritik. Foucault & Rosengren (1993) menar att makt gynnar några och 

missgynnar andra beroende på vilken subjektsposition individen har. Subjektspositionen 

påverkar vilken typ av diskursförändring man vill främja, vilket kan avspeglas här i det 

ställningstagande som uppstår i hur man tycker man ska, eller inte ska, tala om menstruation. 

Foucault & Rosengren (1993) menar regelsystem är föränderliga och när regler förändras kan 

detta leda till diskursförändring och det är inom diskursen det avgörs vad som är accepterat att 

säga och prata om. Diskurser gör att människor kontrolleras genom olika förfaringssätt som 

läggs ihop och blir, enligt Foucault, utestängningsmekanismer. I artiklarna kan det utläsas en 

pågående maktstrid där utestängningsmekanismer om vad som är accepterat att skriva om 

debatteras, vilket är ett tecken på att det pågår en förändring.  

 

Vid en sammanställning av transivitet i diskursen kan det i två av artiklarna identifieras 

kvinnor som agenter. En artikel menar att problemet är “de kvinnor” som vill diskutera 

menstruation och tabut som det innefattar, medans en annan artikel belyser att ju mer plats 

kvinnor tar i samhället, ju mer talas det om kvinnokroppen. Atypiskt beteenden utifrån en 

individs kön får konsekvenser som bemöts av konfrontationer från samhället och vi tvingas 

stå till svars för dessa beteenden inför andra. Normer är sociala och institutionella i sin natur 

och i stället för att ifrågasätta institutioner så stigmatiseras alltså de enskilda individer som 

utför det atypiska beteendet, vilket leder reproduktion av isärhållande mellan vad som anses 

vara kvinnligt och manligt. I den tredje och sista artikeln framställs jämställdhetsmyndigheten 
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och den feministiska regeringen som tydliga agenter som förstör för de “riktiga” 

kvinnofrågorna. Här ses skillnadsskapande praktiker mellan män och kvinnor, där mens 

konstrueras som en kvinnofråga och alltså inte som en samhällsfråga, vilket i sin tur leder till 

att tabut kring menstruation framställs som en fråga för kvinnor.  

 

I samtliga artiklar inom temat finns det närvarande implikationer som exempelvis att lyfta 

blicken från trosan samt tramsig menskonst som gör att debatten uppfattas som larvig. 

Framställningen av mens blir konstrueras som nedvärderande och onödigt att diskutera och 

istället bör “viktigare” kvinnofrågor lyftas. Kritiken som lyfts mot menstruationsfrågor inom 

temat kommer från agenterna kvinnor som vill att andra kvinnofrågor lyfts, vilket uppvisar 

tecken på förändringstendenser. 
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6. Slutsats  

Studiens syfte är att med utgångspunkt från tidigare forskning, uppnå en djupare förståelse för 

om, och i så fall hur framställningen av menstruation har förändrats efter #metoo-upproret. 

Detta har studerats genom att undersöka hur artiklar i tidningarna Aftonbladet och Expressen 

skriver om menstruation. Tidigare forskning visar att sättet vi pratar om menstruation både 

avspeglar och bidrar till kvinnors lägre sociala status i samhället (Johnston-Robledo och 

Chrisler, 2011). Att studera om framställningen av menstruation har förändrats efter #meetoo 

kan därför bidra till ökad förståelse för om det finns tendenser till diskursförändring inom 

dagens rådande ordning. 

  

Det empiriska materialet tematiseras in i fyra olika teman där tema 1-3 visar förändring i 

framställningen av menstruation i jämförelse med tidigare forskning, vilket tolkas som tecken 

på en diskursiv förändring. Den diskursiva förändringen tas i uttryck med olika former av 

motmakt, vilket tyder på att de utmanar den rådande ordningen. Motmakten uttrycks på olika 

sätt där det första och andra temat handlar om frustration, där rådande strukturer om tabu och 

skam kopplat till menstruation fortfarande existerar. Det empiriska materialet inom dessa 

teman lyfter en vilja till förändring och upplösning av den tabu och skam som fortfarande 

finns kopplat till menstruation och kvinnokroppen. Inom tema 3 så uttrycks motmakt med 

bland annat semantiska val som; naturtrogna, realistiska i beskrivningar av sättet man 

framställer menstruation på, vilket uttrycks vara ett nytt sätt att framställa menstruation. Inom 

samtliga teman 1-3 så framkommer menstruation kopplat till tabu. Men tabun används som 

medel för att belysa problematik och uppmanar så till en förändring.  

 

Tema fyra skiljer sig mot de tre övriga och belyser hur kvinnofrågor ställs mot varandra. 

Detta kan tolkas som att framställningen av menstruation står inför en förändring, eftersom 

förändringar skapar motsättningar (Foucault & Rosengren, 1993). I artiklarna under temat så 

studeras transitivitet och agenter som återkommer är kvinnor, vilket innebär att det finns 

tendenser till att menstruationsfrågan konstrueras som en kvinnofråga som rör kvinnor och 

kan så tolkas reproducera den rådande samhällsordningen.  

 

Sammantaget så har studien genom en kritisk diskursanalys, med utgångspunkt i tidigare 

forskning, funnit tendenser till diskursiv förändring efter me too-upproret. I vilken 

utsträckning diskursen reproducerar eller utmanar rådande ordning är svårt att uttala sig om 

då det empiriska materialet uppvisar båda delar. Detta tas i uttryck genom att menstruation 
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lyfts som skamfullt och tabubelagt samt konstrueras som en kvinnofråga, vilket kan tolkas 

reproducera den normativa ordningen med mannen som norm. Trots detta så visar studiens 

samtliga teman tecken på interdiskursivitet, vilket resulterar i slutsatsen att den normativa 

ordningen utmanas. 
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7. Diskussion  

Studiens resultat visar tendenser till en diskursiv förändring efter me too-rörelsen. Inom det 

första temat så framträder den rådande ordningens diskurs med artiklar som lyfter 

problematiken om att det pratas för lite om kvinnokroppen. Synen på kvinnokroppen beskrivs 

som fast och orubblig, vilket förklaras med Foucault & Rosengrens (1993) teori om diskurser 

och maktrelationer där patriarkala strukturer reproduceras. Med teorin om renhet och fara 

lyfts klassificeringssystem där synen på menstruation reproduceras som skamfullt, vilket 

säger oss något om det moderna samhällets organisering och att dess maktrelationer 

fortfarande existerar och uttrycks (Douglas, 1997). Inom temat så belyses att det pratas för lite 

om kvinnokroppen vilket kan förstås som motmakt mot rådande ordning. 

 

Tema 2 kritiserar den rådande ordningen och uppmanar till förändring som uttrycks med 

motmakt. Artiklarna handlar om bland annat menscertifiering av arbetsplatser och om 

mensdebatten, där gamla föreställningar om mens som tabubelagt kopplat till skam framställs 

och problematiseras. Dessa djupt rotade maktförhållanden gör att de reproduceras omedvetet 

av alla, även av dom som kämpar för att förändra maktstrukturen. Dessa implementerade 

mönster utövas inte från ett subjekt till ett annat, utan har internaliserats till strukturer och så 

reproduceras ordningen och människan konstruerar kön. Inom temat så framkommer kvinnor 

som aktörer, vilket förklaras med teorin om isärhållandet som innefattar maktprocesser där 

kvinnor skrivs fram som agenter. Detta belyses i artiklarna där tabut kopplat till menstruation 

framställs som någonting objektivt, som existerar av sig självt. Mensfrågan konstrueras så 

som en fråga och ett problem som rör kvinnor i stället för att ses som ett samhällsproblem. 

Eftersom kvinnor och mäns subjektspositioner skiljer sig åt i samhället och den patriarkala 

strukturen reproducerar kvinnors underordning, genererar det i att kvinnofrågor får en annan 

status till skillnad från andra samhällsfrågor. 

 

Förändringstendenser tas i uttryck inom tema 3 då kvinnokroppen nu framställs i dess reella 

form till skillnad från tidigare och detta uttrycker artiklarna som en nyhet. Douglas (1997) 

teori lyfter klassificeringssystemet, vilket grundar sig på hur samhället organiserar sig och 

förändringstendenser yttras genom att menstruationsblod nu börjats visas realistiskt rött i 

reklamfilm och innebär att det finns tendenser till förändring. Foucaults diskursteori 

behandlar maktrelationer som delvis föränderliga eftersom det sker i interaktion med andra 

människor och diskursen är en samling oskrivna regler om vad som får sägas inom diskursen 

(Foucault & Rosengren, 1993). Förändringen i hur menstruation framställs kan tolkas som en 



27  
 

tendens till diskursförändring. I tema 1-3 kan interdiskursivitet urskiljas då nya diskursiva 

praktiker blandas med traditionella diskurser inom fältet, vilket visar på tendenser till en 

diskursiv förändring.  

 

I tema 4 kritiseras mensfrågan där den ställs i relation till andra, enligt skribenterna i 

artiklarna, “riktiga kvinnofrågor”. Alla artiklarna inom temat har en hög affinitet, vilket kan 

vara ett resultat och en konsekvens av att menstruation tar plats på ett nytt sätt i media, vilket 

skapar motsättningar och kritik. Foucault & Rosengren (1993), menar att makt både gynnar 

och missgynnar individer beroende på deras subjektsposition, vilket också påverkar vilken 

diskursförändring individen vill främja. Diskursens oskrivna regler avgör vad som är 

accepterat att uttrycka, men diskursens regelsystem är också föränderliga. Därigenom 

kontrolleras människor inom olika diskurser, där användandet av utestängningsmekanismer 

resulterar i konsekvenser hos individer som inte följer diskursens regelsystem. En maktstrid 

kan utläsas av artiklarna där utestängningsmekanismer belyser debatt genom att lyfta vilka 

kvinnofrågor som anses viktiga och vilka som inte bör lyftas. Debatten rörande relevansen om 

vilka kvinnofrågor som anses viktiga är ett tecken på en motreaktion mot en pågående 

förändring inom framställningen av menstruation, men skulle också kunna tolkas som 

reproducerande av den rådande ordningen och därmed ses som ett tecken på att det inte sker 

en diskursiv förändring. Men artiklarna inom temat är dock, alla reaktioner på artiklar eller 

diskussioner som handlar om att bryta tabut kring menstruation, vilket tyder på, samt stärker 

vår tolkning av tema 4, som en reaktion mot en pågående förändring. Detta tema tolkas därför 

också som ytterligare ett tecken på en diskursiv förändring.  

 

Studien har studerat kommersiella media i form av kvällstidningar vilket kan antas påverka 

medieinnehållet (Statens medieråd, 2018). Vi är medvetna om att det finns en risk att använda 

tidningar som får intäkter baserat på att sälja lösnummer och vinner på att lyfta ett 

konfliktperspektiv som väcker reaktioner och känslor. I och med detta urval är det svårt att 

uttala sig om i vilken utsträckning det empiriska materialet avspeglar verkligheten. Dock 

menar Fairclough (1992) att en kommunikativ händelse som i studiens fall innefattar de 

analyserade artiklarna, påverkas och påverkar den sociala praktiken. I denna studie kan det 

förstås att, hur menstruation framställs i media beror på den sociala praktiken, men den 

sociala praktiken kan förändras om framställningen av menstruation ändras. Det betyder att 

även artiklar från kommersiella media kan antas påverka den sociala praktiken. Urvalet är 

gjort utifrån att tidningarna har en bred bas av läsare och på så sätt når ut till en bred 
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allmänhet, vilket är motivet till vårt urval. En negativ konsekvens blir dock att det empiriska 

materialet i studien är relativt litet, vilket begränsar dess generaliserbarhet.   

 

Tidigare forskning belyser att menstruation innefattar en rad socialt tillskrivna egenskaper för 

kvinnor och menstruation kan därför inte förstås som en ensam biologisk faktor. Det 

historiska stigmat syns tydligt i sättet menstruation framställs, exempelvis i det talade språket 

och i reklam, där fokus handlar om att dölja symtom och tecken på menstruation. Sociala och 

kulturellt skapade egenskaper som tillskriver menstruerande kvinnor förknippas ofta som 

något negativt. Kvinnokroppen ställs i relation till manskroppen, som anses vara den normala 

och rena. Forskning visar att människokroppens biologiska förändringar efter puberteten 

värderas olika beroende på individens biologiska kön. Kvinnokroppen tillskrivs begränsningar 

kopplade till sin kroppsform och menstruation, vilket anses medföra begränsningar till 

skillnad från mannen som anses bli starkare efter puberteten. Trots att tidigare forskning slår 

fast att menstruation både är biologiskt och kulturellt konstruerat, så har inte synen på 

menstruation och stigmatiseringen kring detta uppvisat några förändringstendenser inom 

tidigare forskning. Dock finns en kontrast mellan resultatet av tidigare forskning och de 

förändringar som framkommer i denna studie, där interdiskursivitet urskiljs och tolkas som 

tendenser till en diskursiv förändring.  

 

Ytterligare kvalitativa studier med större empiriskt underlag behövs som komplement för att 

med större säkerhet kunna uttala sig om en diskursiv förändring skett, eller håller på att ske 

efter me too-upproret. Djupintervjuer med kvinnor är relevanta för att bidra med kvinnors 

upplevelser kring synen på menstruation, som komplement till denna studies resultat. Även 

kvantitativa studier kan vara relevanta som komplement för att få ytterligare data på om och 

hur förändringen ser ut i samhällsdebatten om menstruation.  
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