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Abstract 
Denna uppsats ämnar undersöka hur svensk sportjournalistik behandlar ordet “mens” och hur 

menstruationstabut ter sig i rapporteringen. Materialet omfattar 97 artiklar publicerade i 

Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Dagens nyheter som sträcker sig från år 1995 

till 2016. Socialpsykologen Elizabeth Arveda Kisslings studie om rapporteringen kring 

maratonlöparen Uta Pippig har varit en stor inspirationskälla till denna uppsats. Det var 

genom Kissling vi fick idén att skapa olika kategorier för artiklarna. Det empiriska materialet 

har även analyserats med hjälp av antropologen Mary Douglas teori om orenhet och smuts 

samt socialpsykologen Efrat Tseëlons teori om kvinnan som en paradoxal idé. Studien visar 

på att det finns fem sätt som svenska sportjournalister använder ordet “mens” i sin 

rapportering. Allra främst nämns mens i fall då den har blivit ett problem – ofta utebliven på 

grund av för hård träningsbelastning. Menstabut tar sig uttryck i rapporteringen genom att det 

antingen förlöjligas eller uppmärksammas först när något är fel. I få fall är den helt 

normaliserad.  
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1. Inledning  

Under Olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016 gjordes en uppmärksammad intervju med den 

kinesiska simmaren Fu Yuanhui. Efter ett stafettlopp, där det kinesiska laget slutade på fjärde 

plats, berättade Fu Yuanhui till China Central Television (CCTV) att hon presterade dåligt på 

grund av att hon fått sin mens kvällen innan. Under intervjun står Fu Yuanhui hukad av 

mensvärk. Intervjun uppmärksammades i sociala medier och runt om i världen fick Fu 

Yuanhui lovord för att ha brutit mot menstruationstabut inom sportvärlden.1 

 I september 2016, endast en månad efter att intervjun med Fu Yuanhui blivit en viral 

succé, publicerade Aftonbladets sportbilaga, Sportbladet, den första artikeln i serien 

#mensendå, en kampanj för att belysa menstruationstabut inom svensk idrott. Underlaget för 

granskningen utgjordes av svar från 301 svenska kvinnliga elitidrottare som besvarat en enkät 

om hur menstruation och preventivmedel påverkar deras prestationer bland annat.2  

Med anledning av detta är tabut kring menstruation inom sporten aktuellt. Sett till hur 

idrottare analyseras in i minsta detalj av sportjournalister och experter är det intressant att 

undersöka varför mensen, som i hög grad påverkar nästan hälften av jordens befolkning en 

gång i månaden, än i dag anses vara ett tabubelagt ämne.  

Effekten och reaktionerna av Fu Yuanhuis uttalande visar hur ovanligt det är att prata 

om mens i sportsammanhang. Menstruationen omnämns sällan i sportrapporteringen och det 

finns en utbredd åsikt om att ämnet är tabubelagt inom sporten så väl som i samhället i stort. 

Men när det väl sker, hur skrivs det då om det? 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk sportjournalistik skriver om 

menstruation. Vi vill urskilja hur stora svenska tidningar förhåller sig till detta tabubelagda 

ämne. De flesta kvinnor i fertil ålder har mens och många påverkas på ett eller annat sätt 

under olika stadier av sin menscykel, men det är något som det oftast inte tas hänsyn till inom 

sportjournalistiken. Alla andra tänkbara kroppsliga faktorer, som en smärre muskelbristning 

                                                
1 Carp, Ossi. “Hennes mens charmar världen”, Dagens nyheter 2016-08-17 http://www.dn.se/sport/os/hennes-
mens-charmar-varlden/ [hämtad 2016-12-13] 
2 Thorén, Petra & Bank, Simon. “Unik granskning: 301 landslagsidrottare om mensproblem och inverkan på 
deras idrottskarriär”, Aftonbladet.se. http://mensenda.story.aftonbladet.se/ [hämtad 2017-01-08] 
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eller förkylning, analyseras i rapporteringen för att beskriva idrottares prestationer, men mens 

är något som sällan får utrymme.  

Vi vill därför ta reda på hur svensk sportjournalistik rapporterar kring ämnet 

menstruation genom att undersöka hur sportjournalistiken förhåller sig till ordet och dess 

innebörd samt urskilja vilken form menstabut tagit inom svensk sportjournalistik.  

Mycket forskning har gjorts inom sportjournalistiken utifrån olika genusperspektiv, 

men få studier behandlar menstruation. Det finns ännu ingen kartläggning av hur svensk 

sportjournalistik behandlar ordet mens och det är en kunskapslucka vi med denna 

undersökning ämnar att fylla. 

1.3 Frågeställningar 

Den här studien ämnar att besvara nedanstående två frågeställningar.  

 

- Hur skrivs det om mens inom svensk sportjournalistik?  

- Hur tar sig menstruationstabut uttryck inom svensk sportjournalistik?  

1.4 Disposition 

Första delen av vår studie utgörs av en beskrivning av hur forskningsläget ser ut i dag. 

Kapitlet inleds med en genomgång av sociologen Elizabeth Arveda Kisslings studie om 

medierapporteringen kring maratonlöparen Uta Pippig. Efter det kommer en mer överskådlig 

beskrivning av forskning om sportjournalistik kopplat till genus. Detta är för att ge läsaren en 

övergripande förståelse för hur klimatet inom sportvärlden ser ut.  

Därefter följer en beskrivning av hur menstruationen blivit ett tabubelagd ämne 

genom kopplingar till kanonen av myter inom reklam och upprätthållandet av tabut inom 

världsreligioner. Efter detta redovisas den metod och det material som ligger till grund för 

studien. Därefter presenteras de teorier som använts för att analysera och tolka vårt empiriska 

material. 

I kapitel fem redovisas empirin tillsammans med analysen, där utdrag och citat från de 

artiklar vi undersökt diskuteras utefter kategorier de sorterats in i. Efter analysen följer en 

sammanfattande slutdiskussion. Följande kapitel ger exempel på vidare forskning och det 

avslutande kapitlet innehåller referenser till allt material. 
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2. Forskningsläge 

Nedan följer redovisning av tidigare forskning och studier som genomförts inom 

ämnesområdet. 

2.1 Elizabeth Arveda Kissling & Uta Pippig 

1999 publicerade Elizabeth Arveda Kissling, sociolog vid Eastern Washington University, en 

essä om medierapporteringen kring maratonlöparen Uta Pippig när hon vann Boston 

marathon för tredje året i rad år 1996. Tyskan Uta Pippig var storfavorit inför loppet och 

nämndes ofta på olika sportsidor och i idrottsmagasin. Men det var inte enbart hennes 

löpartalang som uppmärksammades i rapporteringen. Medierna skrev mycket om hennes 

utseende – att hon var blond, blåögd och vacker.3 Men efter loppet 1996 stod medierna inför 

ett dilemma i deras rapportering om den vackra och begåvade Uta Pippig. Efter bara ett par 

kilometers löpning fick Pippig sin mens. Hon hade svåra kramper på grund av mensvärk och 

fick även diarré. Hon stannade vid flera vattenstopp för att tvätta av sig och återställa 

vätskebalansen. Men hon vägrade avbryta och vann slutligen loppet. 

Vanligtvis är fysiska svårigheter och problem med hälsan en central del av 

berättandet, men blod och avföring anses inte vara feminint och mens är något som ska 

döljas. Elizabeth Kissling har undersökt hur medierapporteringen om Pippig såg ut dagen 

efter loppet och analyserade artiklar från 45 olika tidningar. Hon kartlade mönster baserat på 

språket som använts för att rapportera om Pippigs mens.4  

Kissling kunde i sin analys urskilja tre olika sätt som journalisterna skrev om Pippigs 

mens. Antingen utelämnades det helt, eller så skrevs det om mens rent faktamässigt och 

indirekt för att slippa att skriva om det på ett obekvämt sätt, eller så överdrevs det för att på så 

sätt försvaga henne och göra prestationen större.5 Till exempel frågade en Bostonbaserad 

tidning sina läsare hur det är möjligt att en person som sprungit ett maraton med kramper och 

diarré samtidigt kunde vara vacker – det vill säga, upprätthålla sin femininitet.6 

Kissling klassificerar menstabut utifrån tre olika kategorier: döljande, kommunikation 

och aktivitet. Att den ska döljas blir påtagligt, till exempel, genom att de som producerar och 

                                                
3 Kissling, Elizabeth Arveda. When Being Female Isn’t Feminine: Uta Pippig and the Menstrual 
Communication Taboo in Sports Journalism. Sociology of Sport Journal 79-91, Human Kinetics Publishers, Inc. 
1999: 79 
4 Kissling 1999: 82f 
5 Ibid: 85 
6 Ibid: 83f 
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säljer mensskydd marknadsför det med annonser om att mensen är enkel att dölja med deras 

produkt. Kategorin Kommunikation innebär att mensen inte ska talas om. Till exempel finns 

alla dessa omskrivningar som gör att man kan prata om mens utan att behöva säga ordet. 

Unga tjejer kan fråga varandra “har du fått den än?” och på så sätt undgå att nämna ordet 

mens, men ändå göra sig förstådda. Aktivitetstabut grundar sig i tankar om att kvinnor inte 

bör ägna sig åt vissa aktiviteter under mensen. Enligt en undersökning gjord av Research & 

Forecasts trodde en tredjedel av amerikanerna år 1981 att kvinnor inte borde bada eller 

simma när de menstruerade. Det hör även ihop med föreställningar om att mens skulle vara 

en sjukdom eller annan nedsättning som begränsar kvinnor. Men dessa föreställningar ändras 

beroende på det politiska och ekonomiska läget som råder. Till exempel sågs mensen som ett 

friskhetstecken under andra världskriget när kvinnorna behövdes som arbetskraft. Under 

efterkrigstiden blev de jobb kvinnorna gjorde under kriget överflödiga och synen på mensen 

skiftade då från att vara ett friskhetstecken till att vara en nedvärdering.7 

2.2 Sportjournalistik 

Tidningarnas sportsektion har sedan flera decennier tillbaka varit den största 

specialavdelningen i dagstidningar världen över. Men genren har på grund av sin koppling till 

underhållning och så kallade mjuka nyheter haft något lägre status än övrig journalistik och 

ibland även betraktats som “leksaksavdelningen” av andra journalister. 

Sportjournalistiken har i takt med den digitala utvecklingen utvecklats till att behandla 

fler områden. I dag behandlar genren även politik, ekonomi och kultur – vilket ökat statusen 

för de verksamma journalisterna. Den ökade statusen har bidragit till att genren fått mer 

uppmärksamhet inom akademin, till skillnad mot för något decennium tillbaka då det var ett 

underutforskat område. Stor del av den forskning som gjorts handlar främst om skildringar av 

kön, nationell identitet och hjälteberättelser.8 Störst fokus har legat på hur de stereotypiska 

representationerna gestaltas. Dessa stereotyper är skapade av de kollektiva föreställningar om 

genus, klass, sexualitet, etnicitet och nationalitet som finns i samhället. Medier tenderar att 

använda sig av stereotypiska framställningsformer och beroende på hur de används så kan det 

leda till sociala konsekvenser. 

Tidigare forskning visar att det är tydligt att det råder icke-jämställda 

arbetsförhållanden på många sportredaktioner. Majoriteten av sportjournalisterna är män och 
                                                
7 Kissling 1999: 82f 
8 Enbom, Jesper & Carlsson, Eric. Sportjournalistik i Handbok i journalistikforskning,1. uppl., Michael Karlsson 
& Jesper Strömbäck (red.), Studentlitteratur, Lund, 2015. s. 207f 
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manliga idrottsutövare är överrepresenterade i medierna. Kvalitativa studier visar hur 

idrottare ges olika egenskaper beroende på om de är kvinnor eller män.9 

Linda Fuller, professor i kommunikation vid Worcester State College, diskuterar i 

Sport, rhetoric and gender (2006) manlig hegemoni kopplat till sport och sportjournalistik. 

Manlig hegemoni är ett begrepp som används för att beskriva hur strukturella handlingar 

upprätthåller mannens maktposition i samhället (partriarkatet). Kvinnor och kvinnlighet har 

historiskt sett inte fått stort utrymme inom sportjournalistiken, där män har framställts som 

norm.10 Den kvinnliga idrotten bevakas inte i samma utsträckning som manlig idrott och 

kvinnor blir mer objektifierade i rapporteringen än vad män blir. Kvinnor omnämns ofta som 

“tjejer” eller “flickor”, vilket inte är fallet för vuxna män som mycket sällan kallas för 

“pojkar” i sportsammanhang.11 Dessutom kallas kvinnliga idrottare oftare vid förnamn än 

männen. Sporter som utövas av kvinnor benämndes tidigare med prefixet “dam”, medan 

idrott utövad av män endast benämns med idrotten i sig, till exempel fotboll och damfotboll. 

Överlag beskrivs kvinnliga idrottsprestationer med mer mjuka adjektiv i jämförelse med 

männens. 

 Pamela Creedon, professor i medier och masskommunikation vid University of Iowa, 

redogjorde 1994 för hur kvinnliga sportutövare marginaliseras genom sättet medier 

rapporterar kring dem. Genom diskursanalys har hon studerat hur kvinnor porträtteras inom 

sportjournalistiken och hur detta reproduceras och upprätthåller strukturella förväntningar på 

hur kvinnor “ska” agera. Creedon tar bland annat upp det här i ett exempel om vad manliga 

respektive kvinnliga sportlag har för namn i USA. Manliga lag heter ofta namn hämtade från 

stora hundar eller till exempel pirater, som för tankarna till aggressivitet och maskulinitet – 

attribut som många anser är synonyma med sport12 13 – medan det finns flera exempel på 

kvinnliga lag som har namn inspirerade av kattungar eller getter.14 

En bidragande faktor till varför kvinnor är underrepresenterade i sportjournalistiken är 

att journalisterna skriver om det som anses vara av allmänt intresse. Det vill säga, det som 

folk är beredda att betala för att läsa om. Creedons studie Women, media and sport, 

publicerad 1994, visade bland annat att en stor andel sportintresserade anser att kvinnor är 

                                                
9 Enbom, Jesper & Carlsson, Eric 2015: 211 
10 Fuller, Linda. Sport, rhetoric, and gender: historical perspectives and media representations, Palgrave 
Macmillan, New York, 2006: 2 
11 Kissling 1999: 81 
12 Creedon, Pamela J. (red.), Women, media, and sport: challenging gender values, Sage Publications, Thousand 
Oaks, 1994 
13 Fuller 2006: 20 
14 Fuller 2006: 32, 45 
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mindre lämpade att utöva sport och att kvinnliga atleter är mindre underhållande att se på.15 

Creedon menar att mediers ekonomiska uppbyggnad spelar en betydande roll i frågan om 

varför kvinnor förbises inom sportjournalistiken. 

2.3 Den tabubelagda mensen 

Medierna gör stor skillnad mellan män och kvinnor och inom sportjournalistiken är det extra 

tydligt sett till representationen av kön. Men få saker gör skillnaden mellan könen mer 

distinkt än mensen. Att mensen döljs är ett resultat av sociala praktiker och föreställningar. 

Mensen är en viktig symbol för femininiteten och sett till hur ett samhälle “hanterar” mens 

går det till stor del att se hur samhällets syn på kvinnor ser ut. Synen på mens och dess tabu 

skiljer sig och ser olika ut världen över.16  

Menstruation döljs ofta verbalt och ska inte nämnas. Det finns många omskrivningar 

för menstruation för att kringgå att säga just mens eller menstruation, till exempel 

“lingonvecka” och “den tiden på månaden” etcetera. Menstruationen ses som en förbannelse 

som drabbar kvinnor, men samtidigt uppmanas de av rådande sociala strukturer att agera som 

om ingenting sker. Mensens socialt tillskrivna egenskaper har medfört att kvinnor lärt sig att 

de ska dölja dess existens. Mensen ses som en fysisk sänkning eller till och med som en 

sjukdom som begränsar kvinnor. Trots detta högpresterar kvinnor och vinner tävlingar under 

alla faser av deras menscykel.17  

Att tala öppet om sin menstruation har varit en omöjlighet i många kulturer runt om i 

världen under lång tid. Menstabut har stark koppling till religion. Flera världsreligioner anser 

att kvinnor är orena under menstruationen och därför inte kan göra vissa saker, som att laga 

mat eller vara på heliga platser under tiden de menstruerar.18 Ortodoxa grenar inom 

kristendomen ser på mensen som ett straff kvinnan måste bära på grund av att hon står 

ansvarig för att ha skapat dödlighet hos människan.19 Kvinnan åt av den förbjudna frukten i 

Edens lustgård och ska därför straffas i evighet för att ha skapat den första synden. Att 

menstruera har blivit till en förbannelse som tillskriver personen attribut som smutsighet och 

synd.20 21  

                                                
15 Creedon 1994: 13f 
16 Kissling 1999: 80ff 
17 Kissling 1999: 83 
18 Kaundal, Manju & Thakur, Bhopesh. A Dialogue on Menstrual Taboo. Indian Journal of Community Health 
192-195, 2014: 193 
19 Tseëlon, Efrat. Kvinnan och maskerna, Studentlitteratur, Lund, 1998: 16 
20 Tseëlon 1998: 16 
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Inom västerländsk kultur upprätthålls menstabut delvis genom reklam för tamponger 

och trosskydd. Reklam anspelar på myter och kvinnors rädsla för att omvärlden ska veta att 

de menstruerar.22 23 24 Detta genom att bland annat marknadsföra produkter på ett sätt som 

försäkrar kunden att “ingen kommer veta att du har din mens”.25 Samhället ger flickor 

föreställningar om att den första mensen kommer vara traumatisk men att de samtidigt ska 

låtsas som ingenting när det väl sker.26 Mensen är någonting alla känner till, men är samtidigt 

något som ingen ska prata om.  

3. Teori 

I den här kapitlet presenteras det teoretiska underlag som uppsatsen grundar sig i.  

3.1 Mary Douglas & Efrat Tseëlon 

Den brittiska kulturantropologen Mary Douglas skriver i hennes studie Renhet och fara 

(1966) för att det inte finns någon entydig definition som beskriver orenhet eller smuts, utan 

det beror på vad betraktaren anser vara orent eller smutsigt. Definitionen är med andra ord 

kulturellt betingad och i de flesta kulturer återfinns gemensamma föreställningar om vad som 

klassas som orent.27 Sjukdomar, orenhet och faror är behandlas annorlunda i olika kulturer. 

Under 1800-talet gjordes studier hos så kallade “primitiva religioner” och utifrån 

observationerna gick det att se att kulturerna hade en fruktan inför orenhet. Om någon 

överskred en förbjuden gränslinje för vad som anses vara rent eller orent, så kunde man 

drabbas av fruktansvärda olyckor eller sjukdomar.28 

För att något ska anses vara smuts eller smutsigt måste det erkännas som olämpligt. 

Det är ett hot mot en god ordning och därför betraktas det som anstötligt och genom det får 

materialet i fråga en egen identitet. Det som tidigare var en del av något annat som det 

tidigare tillhörde står nu för sig själv och klassas som smuts. Det kan vara hår som tappats 

                                                                                                                                                  
21 Merskin, Debra. Adolescene, Advertising and the Ideology of Menstruation. Sex Roles, Springer Science and 
Business Media 941-957, 1999: 944 
22 Merskin 1999: 947f  
23 Kaundal & Thakur 2014: 194  
24 Dunnavant, Nicki C. & Roberts, Tomi-Ann. Restriction and Renewal, Pollution and Power, Constraint and 
Community: The Paradoxes of Religious Women's Experiences of Menstruation. Sex Roles, Springer Science 
and Business Media, 121-131. 2012: 128 
25 Merskin 1999: 951 
26 Kissling 1999: 88 
27 Douglas, Mary. Renhet och fara: en analys av begreppen orenande och tabu, Nya Doxa, Nora, 1997: 10 
28 Douglas 1997: 9 
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från huvudet och hittats i mat, vilket då gör hårstrået till smuts, vilket det i sin ursprungliga 

form som fastvuxet på hjässan inte var.29  

Föreställningar om orenhet bidrar till vad som anses vara tabu och det kan vara svårt 

att ändra dessa tankemönster då de är fastställda vanetänk. Dessa tankebanor är starkt 

skyddade av regler om vad som anses vara fel, orent eller smutsigt.30 Douglas beskriver 

orenhet på följande sätt: 

 

Orenhet är aldrig en isolerad händelse. Det kan inte förekomma annat än med hänsyn till ett 

systematiskt ordnande av föreställningar. Följaktligen är varje tolkning i detalj av reglerna 

beträffande orenande inom en främmande kultur dömd att misslyckas. Ty det enda sätt, på 

vilket föreställningar om orenande kan göras begripliga, är genom koppling till hela 

begreppsstrukturen vars grundval, gränser, marginalzoner och inre gränslinjer hålls i inbördes 

samband tack vare ritualer för avskiljande.31 

 

För att kunna förstå vad som är orent och varför det är det, måste man studera vilka 

bakomliggande strukturer som reproducerar föreställningar av vad renhet och ordning är 

inom den kulturen. Om en ordning ska upprätthållas får inte smuts eller orenhet förekomma. 

Smuts och orenhet är det som stör ordningen, något som i sig inte är smutsigt från början, 

men när det befinner sig på en annan plats eller i ett annat sammanhang får det beteckningen 

smuts.32 Det här har Douglas beskrivit som “olämplig materia”, det vill säga någonting som 

inte befinner sig på sin plats i ordningen.  

Enligt mae engafolket på Nya Guinea finns det en rotad tro om att kvinnor försvagar 

män. Därför lär sig mae engamän redan från barnsben att sexuella förbindelser med kvinnor 

endast är något en gift man kan riskera. Men framförallt är det menstruationsblod de fruktar. 

De tror att beröring av mens gör män illamående, orsakar kräkningar, hans blod blir svart, 

huden blir mörk och hängig, kroppen utmärglas och att detta slutligen leder till hans död.33 

Att menstruation kan uppfattas som ett tabubelagt ämne är en följd av mensens 

ställning genom historien. Till exempel skrev Douglas om maorifolket på Nya Zeeland som 

såg mensen som ett misslyckande. Blodet kunde ha blivit ett barn, men eftersom ägget inte 

                                                
29 Douglas 1997: 224 
30 Ibid: 15 
31 Ibid: 63 
32 Ibid: 62 
33 Ibid: 207f 



 9 

blev befruktat och kvinnan inte blev gravid, ansågs blodet vara en misslyckad människa. 

Mensen representerar då en död människa, som aldrig ens varit vid liv – en omöjlig status.34  

På ett liknande sätt som maorifolket på Nya Zeeland ansåg att menstruationen 

representerar en död människa som aldrig levt, det vill säga en paradoxal status, förklarar 

socialpsykologen Efrat Tseëlon synen på kvinnan som idé i det västerländska samhället. 

Tseëlon menar att kvinnan är uttryck för ett rad olika former av socialt tillskrivna 

motsägelsefulla attribut. Hon har formulerat fem paradoxala sätt som myten om kvinnan tagit 

form: Anständighetsparadoxen, kvinnan är, genom synder, konstruerad för förförelse och ska 

därför alltid straffas för det; Falskhetsparadoxen, kvinnan är konstruerad och kan därför inte 

vara äkta; Synlighetsparadoxen, kvinnan är konstruerad som häpnadsväckande, åtråvärd och 

attraktivt, men är samtidigt kulturellt osynlig; Skönhetsparadoxen, kvinnan är konstruerad 

som en skönhet men även fulhet; Förgänglighetsparadoxen, kvinnan är en symbol för döden 

samtidigt som hon är en symbol för livet.35 Tseëlon skriver om paradoxerna i boken Kvinnan 

och maskerna (1998) som är en tematisk och kritisk genomgång av skapandet och 

upprätthållandet av den kvinnliga myten (i kontexten: paradoxen).  

Synen på kvinnan genom historien beskrivs av Tseëlon utifrån de västerländska 

moralföreställningar som finns. Det är inte enbart berättelserna om Eva i Edens lustgård som 

dessa föreställningar grundar sig i, utan även legenderna om Pandora och hennes ask och den 

första kvinnan Lilit. I berättelserna beskrevs dessa kvinnor som sluga, onda och opålitliga 

med en skönhet som som kan fördärva en man. Denna urtida fascination för den mystiska 

kvinnliga varelsen har resulterat i en fruktan för den kvinnliga sexualiteten, och därför bör 

kvinnan kontrolleras. Men detta ansvar läggs på kvinnan själv, som bär ansvar för de ögon 

som betraktar henne som ett sexuellt objekt, då hon inte ska inbjuda till sex med blickar, 

kläder eller uppträdande. Enligt Tseëlons studie står kvinnor inför den omöjliga uppgiften att 

signalera lust samtidigt som man ska vara oskuldsfull. Kvinnorna i hennes enkätundersökning 

beskrev problemet med att inte vilja betraktas som sexobjekt, men samtidigt vara attraktiva.36 

Tseëlons slutsats är att kvinnan går att beskriva på följande sätt:  

 

En omöjlig varelse som får rum men som inte lämnas något utrymme, som erbjuds en 

                                                
34 Douglas 1997: 137 
35 Tseëlon 1998: 13 
36 Tseëlon 1998: 20, 43 
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position men samtidigt förnekas denna, som förkroppsligar en sak och dess motsats på en och 

samma gång.37 

3.2 Kissling om Uta Pippig 

I “When Being Female Isn’t Feminine: Uta Pippig and the Menstrual Communication Taboo 

in Sports Journalism” analyserar Elizabeth Arveda Kissling medierapporteringen om Uta 

Pippigs medverkan i Boston marathon 1996. Kissling studerade sättet tidningarna återgav 

händelserna och kunde sedan urskilja tre tematiska tillvägagångssätt som var genomgående. 

Kissling har använt sig av tidigare forskning om menstruation och kopplar detta till den 

strukturella marginaliseringen av kvinnor hos mediers sportrapportering. Sportjournalistik 

reflekterar de trosföreställningar och värderingar av det sociokulturella samhälle som det 

verkar i. Sportvärlden är med och skapar detta strukturella system genom att utmana sociala 

värderingar som till exempel skillnader mellan kön och könshierarkier. Det är i dessa 

samhälleliga strukturer som idén om att mensen måste döljas grundar sig. Menstabut ser inte 

likadant ut världen över, utan skiljer sig beroende på de rådande strukturerna i den kulturen.38 

 Kissling kontextualiserade rapporteringen kring Pippigs vinst och jämförde sätten 

som tidningarna valde att gestalta händelsen. På det här sättet kunde hon exponera hur 

skribenterna förhöll sig till menstruationtabut. Som tidigare nämnt kunde Kissling urskilja tre 

genomgående teman som medierna beskrev händelsen utifrån: (1) Pippigs mens utelämnades 

helt i rapporteringen, (2) mensen omskrevs på ett medicinskt och faktamässigt sätt eller (3) 

händelsen överdrevs till den grad att Pippig, som kvinna, förminskades och försvagades men 

att hennes prestation ansågs vara mer beundransvärd.39  

 Att vissa tidningar helt valde att ignorera Uta Pippigs mens kan på ytan ses som ett 

sätt att göra en jämställd rapportering mellan könen genom att inte fokusera på mensen utan 

endast skriva om loppet och prestationen. Men ett sådant tillvägagångssätt grundar sig endast 

i en patriarkal hegemoni. En jämställd rapportering vore kanske ideal om inga biologiska 

skillnader gjordes mellan könen, men vissa av de skillnader som finns är en del av vår natur – 

som att kvinnor har mens. Att ignorera mensen på grund av tabu, men med argumentet att det 

ska vara en jämställd rapportering, stärker den manliga hegemonin.40 

 

                                                
37 Tseëlon 1998: 9 
38 Kissling 1999: 79f 
39 Ibid: 84 
40 Kissling 1999: 87 
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4. Metod och material 

Uppsatsens empiriska material är tidningsartiklar från fyra av Sveriges största dagstidningar. 

Vi har avgränsat oss till Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. 

Vårt material är hämtat från respektive tidnings sportbilaga och består av sportartiklar 

publicerade mellan den 1 januari 1995 och den 31 oktober 2016. För att få åtkomst till 

artiklarna har vi använt oss av mediearkivet Retriever databas. Samtliga artiklar kommer inte 

redovisas i undersökningen utan det är endast representativa exempel som kommer lyftas 

fram för att visa mönster i sättet sportjournalister skriver om menstruation.  

Vi har använt en kvalitativ undersökningsmetod där vi analyserat dessa sportartiklar 

med hjälp av textanalys. Skälet till detta är att vi ville undersöka vad sportjournalister skrivit 

om menstruation och inte hur mycket det skrivits om menstruation.41  

 Med en kvalitativ textanalys tar man fram det väsentliga i en text genom att läsa den 

noggrant och även se till textens helhet och vad den ingår i för kontext. Vi valde denna metod 

då det bara är de delar av vårt material som innehåller ordet mens i någon form som är 

relevant för vår undersökning. Detta hade inte varit möjligt med en kvantitativ 

tillvägagångssätt och det är därför som vi inte fokuserat på antalet artiklar. Istället har vi valt 

att studera artiklarnas innehåll, eftersom det är sättet det skrivs om mens på som vi vill 

undersöka. Trots att många av artiklarna inte handlar om mens och att ordet oftast bara nämns 

i förbifarten så har vi med hjälp av textanalys kunnat sätta det i en kontext och därmed kunnat 

använda dem som underlag i diskussionen. De frågor vi har ställt medan vi läst artiklarna är 

vilken poäng texten har, på vilka premisser vilar slutsatserna och vad är argumenten. För att 

förtydliga detta har vi systematiserat vårt material genom att först klargöra tankestrukturen, 

sedan ordna artiklarna logiskt och därefter klassificera dem.  

 I och med att det är användandet av ett ord, det vill säga språkbruk, som vi valt att 

analysera så innefattar undersökningen även element av diskursanalys. Diskursanalys 

används för att uppmärksamma delar av samhällslivet som kan vara svåra att beskriva då de 

oftast tas för givet. Verktyget används bland annat för att studera hur språkbruk och ordval 

kan vara uttryck för maktstrukturer som döljs “mellan raderna”. Det kan vara att ställa frågor 

om vad som anses vara normalt och vilka dolda strukturer som styr hur människor agerar.42 I 

vårt fall rör det menstabut inom sportjournalistiken. För att kunna genomföra vår analys har 

vi konkretiserat vår problemställning till två preciserade frågor som vi ställer till de texter vi 
                                                
41 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012: 210 
42 Ibid: 212f 
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valt ut. Vi har i denna uppsats undersökt på vilket sätt de olika tidningarna skriver om mens 

och på vilket sätt mens ges utrymme. 

Till hjälp i analysen har vi använt oss av fem kategorier som vi valt att dela in 

samtliga av de 97 artiklarna utifrån. Inspirationen till att formulera kategoriseringar kom från 

Elizabeth Arveda Kisslings analys av mediebevakningen kring maratonlöparen Uta Pippig. 

Kissling kunde urskilja tre olika kategorier för hur tidningar rapporterade om Uta Pippigs 

vinst de närmsta dagarna efter loppet. I vårt material urskiljde vi fem olika sätt som svenska 

sportjournalister skrivit om mens. De återkommande temana låg sedan till grund för de fem 

kategorier vi valt att formulera och kategorisera artiklarna utifrån. Kategorierna skapar en 

överblick av materialet samt förenklar och ökar förståelsen för sättet som tidningarna har 

rapporterat kring menstruation. Flertalet av artiklarna gick att kategorisera i mer än en av våra 

kategorier. Men vi har valt att endast redovisa de artiklarna i den kategori vi anser att de 

lämpar sig bäst i, då det öppnar upp för en mer djupgående diskussion om respektive artikel. 

Våra fem kategorier är följande: 

 

(1) Utebliven menstruation, menstruationsrubbningar eller problem relaterade till 

menstruation. Mensen ges utrymme, men bara om den försvunnit eller är oregelbunden 

(onormal). 

(2) Mens som punchline. Mensen ges utrymme, men reduceras till ett skämt och används för 

att förlöjliga något eller någon. 

(3) Fakta om mens eller mens-relaterad fakta. Mensen ges utrymme, men endast i en bisats 

eller faktaruta i artiklar om andra ämnen. Exempelvis hur mensen påverkas av diverse 

mediciner eller sjukdomar. 

(4) Artiklar om menstabut. Mensen och menstabut ges utrymme och ställs i absolut fokus. 

(5) Artiklar där mensen är normaliserad. Övriga artiklar om mens eller en variation på ordet 

som nämner fenomenet i förbifarten. Genomgående för den här typen av artiklar är att 

mensen ges utrymme men att det inte problematiseras eller spelar en större roll i artikeln som 

stort. Det omskrivs så passivt att det hypotetiskt inte hade påverkat artikeln åt det ena eller 

andra hållet om det ordet strukits.  

Vårt empiriska material består av totalt 97 analyserade artiklar från Sportbladet 

(Aftonbladet), Expressen Sport (Expressen), DN Sport (Dagens nyheter) och SvD Sport 

(Svenska dagbladet).  
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4.1 Val av insamlingsmetod & avgränsningar 

Det empiriska materialet vi avgränsat oss till är artiklar, publicerade i tidningarnas respektive 

sportsektioner, som explicit nämner ordet “mens” eller en variation på ordet mens. 

 Efter att ha bestämt vilka tidningar undersökningen skulle omfatta sökte vi på våra 

nyckelord i mediearkivet Retriever. Databasen är ett nordiskt nyhetsarkiv och innehåller cirka 

tio miljoner artiklar från cirka tretusen olika svenska tidskrifter och dagstidningar. Vi valde 

Retriever då det var den resurs som gav oss flest artiklar vid sökningar, då sökfunktionen på 

tidningarnas egna hemsidor inte gav resultat i lika stor utsträckning.  

Våra valda sökord och tidsavgränsning gav oss ett sökresultat som omfattar 97 artiklar 

publicerade i Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter och Svenska dagbladet mellan den 1 

januari 1995 och 31 oktober 2016, som på ett eller annat sätt innehåller ordet “mens” eller en 

variation på ordet “mens”. Tidsavgränsningen fastställdes utifrån den tidigaste artikeln som vi 

fann under vår arkivsökning, 1995 och tiden då studien inleddes, slutet av oktober 2016. Vi 

lämnar reservationer för möjligheten att Retrievers databas inte innefattar alla artiklar som 

publicerats och nämner ordet “mens” under vårt valda tidsspann.  

Eftersom vi utger oss för att analysera i vilken kontext som menstruation omskrivs i 

svensk sportjournalistik består vårt material endast av artiklar som nämner något av våra 

nyckelord. Detta för att enklare studera hur menstabut tagit form och eventuellt upprätthålls 

genom svensk sportjournalistik.  

Artiklar som inte nämner ordet “mens” eller en variation på mens utgör även en stor 

svårighet att hitta. Menstruation är som bekant ett tabubelagt ämne, inte bara i sportens värld 

utan i samhället som stort. Att fenomenet aktivt osynliggjorts försvårar insamlandet av 

material som inte använder sig av ordet “mens” eller en variation på ordet mens. Det finns en 

rad socialt accepterade omskrivningar för menstruation och att menstruera – exempelvis 

“lingonveckan”, “den tiden på månaden” eller “surfa på den röda vågen” etcetera. För att 

studien ska vara genomförbar och konsekvent har vi därför valt att avgränsa materialet till 

artiklar som explicit skriver ut ordet “mens” eller en variation på ordet mens. Vi har även valt 

att bortse från sportartiklar som endast nämnt premenstruellt syndrom, PMS, men inte 

“mens” eller en variation på ordet mens. Detta för att sökningen på sportartiklar som skrivit 

om PMS gav väldigt få resultat.  

För att sökresultatet också ska innefatta endast artiklar om sportrelaterade händelser 

eller personer valde vi lägga till ordet “sport” i sökningarna. Vi är medvetna om att det kan 

finnas artiklar som handlar om mens som inte kommit med i våra sökresultat, då det finns 
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många omskrivningar för menstruation, men att försöka få med alla typer av omskrivningar 

för mens hade blivit ett alldeles för stort arbete. Eftersom ämnet är tabubelagt kan det ha 

uppstått menstruationsrelaterade situationer som inte rapporteras om i medierna och således 

inte dykt upp under vår arkivsökning, vilket försvårar forskning kring ämnet. Ett 

tillvägagångssätt som underviker detta är om man som Elizabeth Arveda Kissling och utgår 

ifrån ett specifikt fall. Men vår intention är att studera ämnet utifrån ett större perspektiv och 

skapa en förståelse för hur svenska sportjournalister förhåller sig generellt sett till 

menstruation och menstruationstabut i sportsammanhang. Därför vill vi inte studera en 

enskild händelse, utan göra flertalet representativa nedslag i sportrapporteringen de senaste 

tjugo åren, för att skapa en helhetsbild. 

4.2 Urval och genomförande 

Vi har valt att endast redovisa ett representativt urval av de artiklar som innehåller ordet mens 

i respektive tidnings sportsektion som vi tagit fram under vår arkivsökning. Anledningen till 

detta är för möjliggöra en mer djupgående diskussion i analysavsnittet där vi belyser talande 

exempel istället för att enbart rada upp alla gånger mens nämns.  

Vi valde att avgränsa materialet utifrån ett tidsspann som sträcker sig från den 31 

oktober 2016 till och med så långt tillbaka i tiden som det finns artiklar i Retrievers databas, 

vilket var år 1995. Tidigare än så finns inga artiklar arkiverade i databasen där ordet “mens” 

nämns i sportbilagorna, därför sträcker sig inte vårt tidsspann längre bak än till 1995. 

Sökorden vi använde oss av var “mens” och “sport”. Vi la till en asterisk (*) efter 

båda, vilket gör att sökmotorn även inkluderar resultat med ändelse-variationer på orden.43 

Därefter sorterades sökresultat som inte var publicerade i tidningarnas sportsektion bort. Vi 

har valt att avgränsa oss till tidningarnas sportbilagor då undersökningen explicit ska 

behandla sport och sportutövare. Efter sorteringen påbörjades kategoriseringen av vilket sätt 

som journalisten skrivit om eller använt ordet “mens” eller en variation på ordet mens.  

5. “Inte skriva mens men ha strippor till lunchkaffet” 

Följande kapitel redogör för våra fem kategorier genom att analysera, kontextualisera och 

problematiserar sättet som våra utvalda tidningar skrivit om menstruation i sina respektive 

sportbilagor. Kapitlet är uppdelat så att representativa artiklar från respektive kategori lyfts 

                                                
43 Göteborgs Universitetsbibliotek. 2016. http://www.ub.gu.se/skriva/sokteknik/ [hämtad 2016-12-29] 
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fram och diskuteras för att vi ska kunna koppla artiklarna till teorierna och presentera våra 

resonemang.  

5.1 Kategori (1) – utebliven mens, rubbningar i menscykeln och eller andra 

mensrelaterade problem. 

Den oftast förekommande orsaken till att det skrivs om mens i svenska sportbilagor visade 

sig vara att mensen uteblivit, att en person upplevt rubbningar i menstruationscykeln eller led 

av mensrelaterade problem. Den främsta anledningen till att sportjournalister skriver om 

utebliven mens är i fall av kraftig viktminskning – de flesta fall idrottsrelaterad anorexi – 

eller överansträngning genom för hård träning.  

Den 19 september 2016 skriver Sportbladet om orienteraren Lena Eliasson som 

överbelastade sin kropp genom för hård träning, vilket resulterade i att hennes mens uteblev. 

Hon drabbades av ätstörningar som tonåring och ville på grund av den anledningen inte 

berätta att hennes menscykel blivit rubbad, vilket hon nu tror kan ha påverkat hennes hälsa 

permanent. Eliasson hade långa perioder när hon var yngre då mensen uteblev när hon 

tränade för mycket och hade ätstörningar. Artikeln avslutas med expertkommentarer från 

läkare som gått igenom resultaten av Sportbladets enkät.44 

Mellan år 2000 och 1996 skrevs elva artiklar i Sportbladet som nämner ordet mens, 

varav fyra stycken handlar om menstruationsrubbningar på grund av idrottsrelaterad anorexi. 

I en artikel från 1999, “Idrott är skapat av män – för män”, hävdar före detta orienteraren 

Annichen Kringstad att elitidrott inte är bra för kvinnor. Hon har varit en av Sveriges mest 

framgångsrika orienterare någonsin och säger att träning på elitnivå innefattar stora risker för 

kvinnor. Det kan resultera i både utebliven menstruation och ägglossning. “Jag själv tränade 

extremt hårt, nästan lika hårt som killarna. Så under perioder hade jag utebliven 

menstruation”, berättar hon i artikeln.45  

En artikel från 1996 handlar om anorexi bland idrottare och att för hård träning kan 

leda till att mensen upphör. 66 procent av de elitidrottande kvinnorna artikeln handlar om fick 

utebliven mens.46 

Expressen publicerade artikeln “Jag var ju skraj för vad som höll på att hända” den 23 

oktober 2016. Texten är en intervju med längdskidåkaren Maria Rydqvist som ska ge ut en 

bok om sina erfarenheter som kvinna i idrottsvärlden. När Expressens skribent radar upp 
                                                
44 Thorén, Petra. “Jag går sönder - det går inte att reparera skelettet”, Aftonbladet. 2016-09-19 
45 Österberg, Tobias. “Idrott är skapat av män - för män”, Aftonbladet. 1999-03-09 
46 Tidningarnas Telegrambyrå (TT). “Anorexi hotar vissa idrotter”, Dagens nyheter. 1996-06-20 



 16 

bokens ämnesval nämns bland annat menstruation. Rydqvist drabbades av anorexi och fick 

utebliven mens på grund av sjukdomen. I hennes bok skriver hon om kampen mot 

ätstörningen och den hårda träning som ledde fram till sjukdomen. Artikeln går inte in 

närmare än så på ämnet menstruation och idrott, vilket är genomgående för många av de 

artiklar som dykt upp under vår arkivsökning.47 

Men det finns undantag. Som i artiklarna “Jag åt bara sallad i flera månader” och “Ta 

siffrorna på allvar och satsa på utbildning” publicerade den 17 respektive 18 maj 2015 i 

Expressen. Båda artiklarna är skrivna av Anna Friberg och handlar om att det finns en 

okunskap kring ätstörningar och sjukdomarnas allvarliga konsekvenser inom svenska 

idrottsförbund. Som flertalet artiklar handlar även dessa om idrottare som kraftigt gått ner i 

vikt och hur detta har påverkat deras kroppar. Men artiklarna särskiljer sig då de båda ger 

mensen ett utrymme som problematiserar tabut och okunskapen kring ämnet. Journalisten 

Anna Friberg citerar forskaren Petra Lundström i “Jag åt bara sallad i flera månader”: “Det 

finns läkare som säger till tjejer som inte har mens att ‘lilla gumman vad bra, då slipper du 

det problemet’”.48  

Den 10 februari 2002 publicerade Svenska dagbladet “Forskares hjälp bättre än 

dopning“ som handlar om hur Olympiska spelen även är en möjlighet för idrottsforskare att 

studera vältränade idrottare och genomföra forskning. Artikeln avslutas med ett uttalande från 

forskaren Nanna Meyer, som formulerat kostråd till sportutövare inom olika vintersporter. 

Meyer har forskat för att öka kunskapen om kraftig viktminskning och dess konsekvenser. I 

ett stycke nämner artikeln menstruation på följande sätt: “Magra, kvinnliga idrottare kan 

drabbas av störningar i menstruation och benskörhet. Nanna Meyer tror att utbildning av 

tränare och idrottare är nyckeln till att få stopp på viktminskningen”.49 

Under 1990-talet publicerade Svenska Dagbladet tre artiklar på sportsidorna som 

nämner mens. Två handlar om antalet idrottare i Sverige som drabbats av anorexi till följd av 

sin hårda träning. Den tredje artikeln är en lång intervju med orienteraren Annichen 

Kringstad. Kringstad berättar utförligt om de höga kraven hon satte på sig själv. “Jag brydde 

mig inte om att jag hade oregelbunden mens eller vad som skulle hända efteråt”.50 I dessa 

artiklar beskrivs problem med mensen som en allvarlig konsekvens av för lågt kaloriintag och 

hård träningsbelastning. Det blir accepterat att skriva om mensen när den inte finns, för då 

                                                
47 Petterson, Thomas. “Jag var ju skraj för vad som höll på att hända”, Expressen. 2016-10-23  
48 Friberg, Anna. “‘Jag åt bara sallad i flera månader’”, Expressen. 2015-05-17 
49 Nilsson, Andreas. “Forskares hjälp bättre än dopning”, Svenska dagbladet. 2002-02-10 
50 Palm Inger & Karmhed, Ingvar. “Kraven var nära att knäcka Annichen”, Svenska dagbladet. 1997-12-21 
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har den blivit ett problem. Den ges utrymme, men gör det först när den på något sätt är 

avvikande – onormal. På ett liknande sätt som Mary Douglas beskriver att en viss sak 

uppmärksammas och blir störande då det avviker från den normala ordningen blir mensen 

uppmärksammad först då den är ett problem – det vill säga, inte på sin plats i ordningen. Den 

normala ordningen är att mensen ska fungera utan problem, men när denna ordning rubbats 

blir den ett problem som är värt att tas upp och diskuteras i medierna.51 

Flera av artiklarna handlar om hur idrottare varit tvungna att söka upp sjukhus på 

grund av mensrelaterade problem. Den sista artikeln som publicerades i samband med serien 

#mensendå i Sportbladet är ett reportage med bowlaren Nina Flack. Hon berättar om sin 

sjukdom endometrios och bristen på stöd hon upplevt inom hennes idrott. Till en början 

visste hon inte vad det var som orsakade smärtorna och hon levde i flera år med ständig mens 

och regelbundna smärtor. Hon beskriver smärtan som att “[det] känns som om man sticker 

upp två knivar i underlivet och sen sitter de där. Man kan inte röra sig”.52 Ledtråden som 

gjorde att hon till slut fick reda på orsaken kom från en manlig fotbollstränare som frågade 

om hon hade endometrios. I övrigt har det bara varit en person inom hennes idrottsförbund 

som pratat med henne om problemet. Hon förklarar problemet med sin endometrios kopplat 

till att ämnet är så tabubelagt: 

 

Jag har opererat foten två gånger och då har jag haft jättemycket kontakt med förbundet. Detta 

[endometrios] är mer som en känslig grej. Man talar inte om det, det känns som att det är mitt 

problem. Samtidigt är det en skada likaväl som en fotskada.53  
 

Längdhopparen Erica Johansson berättar i ett reportage i Sportbladet om hur hon inför en 

tävling var tvungen att åka in på sjukhus på grund av att hon hade ont i magen, fick 

blodtrycksfall och problem med yrsel. Hon berättar att en läkare i Paris sagt att blodtrycksfall 

hos elitidrottskvinnor inte är ovanligt i samband med mensen.54 

Det skrivs även varnande om att mensen kan utebli eller bli försenad och det är då 

främst experter som intervjuas och beskriver riskerna med hård idrottsutövning. I Sportbladet 

berättar en läkare om att mensen kan utebli eller försenas för unga gymnaster: 

 

                                                
51 Douglas 1997: 62 
52 Thorén, Petra. “‘Som två knivar i underlivet’”, Aftonbladet. 2016-10-01 
53 Ibid 
54 Johansson, Niclas. “Erica: Det här är obehagligt”, Aftonbladet. 2000-06-24 
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Chefsläkaren för den svenska OS-truppen 1996, Bo Berglund, uttrycker en oro för de unga 

kvinnliga gymnasterna då de är oroväckande små i storlek: “De kommer utvecklas, få 

kvinnliga former och mens. Men många kommer hämmas i sin längdväxt. Vissa kommer 

förbli tio-femton centimeter kortare.55  

 

Den tidigaste artikeln publicerad av Sportbladet som vi fann genom vår arkivsökning där 

ordet mens förekommer är från juli 1995. Den handlar om prestationsutveckling och 

kroppsuppfattning hos unga idrottande kvinnor och att det kan leda till utebliven mens.56 

En annan faktor som kan orsaka menstruationsrubbningar och utebliven mens är 

brukande av anabola steroider. En artikel från 2001 beskriver anabola steroiders påverkan på 

kroppen och att det gör kvinnokropparna mer maskulina, att de får mindre fett, får skäggväxt 

och menstruationsrubbningar.57 Tidigare samma år skriver även krönikören Mats Olsson om 

mens i en krönika i Expressen om friidrottaren Gail Devers. Han beskriver Devers karriär och 

hennes många problem med sjukdomar och hur hon fick hjälp av Gud som gjorde henne 

frisk:  

 

Det var som om själve Carl Lewis startat motormunnen för utan att ens vara ombedd [...] 

berättade Gail Devers om sjukdomen som gjorde att fötterna svullnade så häftigt att hon fick 

krypa till toaletten [...] hon fick mens tre fyra gånger i månaden och “blodet rann längs 

knäna” med sån kraft att hon använde två bindor och det räckte inte.58 

 

I en artikel från 2005 om tidigare sprintern Kelli Whites dopingskandal berättar hon hur 

hennes kropp påverkades och att hennes menstruationscykel rubbades.59 I oktober samma år 

publicerades ännu en artikel om doping där exemplet med Kelli White återigen tas upp och 

att anabola steroider rubbade hennes menstruationscykel.60 Även den sista artikeln i 

sökningen handlar om doping och är från 1995 där det skrivs att bieffekterna är skäggväxt, 

basröst och menstruationsrubbningar.61 

                                                
55 Thorén, Petra. “Svenska läkaren om de unga gymnasterna: Det är obehagligt att titta på dom”, Aftonbladet. 
1996-07-25 
56 Brunner, Ernst. “Idrottsmän? Nej, försökskaniner”, Aftonbladet. 1995-07-15  
57 Larsson, Fredrik & Wagner, Michael. “Ryssfemmor - precis som då - Dopningsexperten: Antagligen var hon i 
början av en kur”, Aftonbladet. 2001-12-04 
58 Olsson, Mats. “Mats Olsson: Hon naglade fast”, Expressen. 2004-09-05 
59 Littorin, Jens. “Fälldes för dopning: Mitt livs misstag”, Dagens nyheter. 2005-11-07 
60 Littorin, Jens. “Körkort krävs för DN-galan”, Dagens nyheter. 2005-06-10 
61 Thelenius, Conny. “Superdopning. Ny testmetod fäller kinisiskor”, Dagens nyheter. 1995-01-18 
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Artiklarna inom den här kategorin har alla gemensamt att de på ett eller annat sätt 

behandlar menstruationsrubbningar och utebliven menstruation. Att mensen inte finns där är 

ett problem, vilket artiklarna uppmärksammar, då är det någonting som är fel på kvinnan och 

hennes kropp. Det synsättet går att koppla till Efrat Tseëlons teori om hur kvinnan är formad 

som en omöjlig varelse. Det vill säga, när en kvinnas menstruationscykel är normal nämns 

den inte och ges ingen uppmärksamhet. Men så fort menstruationen upphör eller är 

oregelbunden erkänns det som ett problem. Mensen förutsätts alltid där, och uppmärksammas 

endast när den inte gör det eller när den är onormal. Med andra ord går det att beskriva 

menstruationens porträttering i den här kategorin på samma sätt som Tseëlon beskriver 

kvinnans position i samhället – en omöjlig varelse.62 

5.2 Kategori (2) - mens som punchline  

Inom kategori (2) framställs mensen som en punchline och används direkt eller indirekt på ett 

nedlåtande sätt som förminskar eller förlöjligar kvinnan och/eller kvinnokroppen. 

Gemensamt för den här kategorin är att inte en enda av texterna handlar om menstruation. 

Ordet används främst för att illustrera egenskaper eller beteenden hos en idrottare eller ett 

idrottslag. Majoriteten av artiklarna är mer underhållande texter i stil med krönikor och 

kåserier. Nedan kommer vi analysera några av de mest talande exemplen. 

 Den här typen av texter förhåller sig till menstruationstabut på ett motsägelsefullt vis. 

Samtidigt som menstruationen ges utrymme och uppmärksammas används den för att 

förlöjliga någonting annat. I flera fall används ordet som en metafor för att illustrera brister 

hos en idrottare eller ett idrottslag. Genom att skriva om menstruation i form av ett skämt och 

på ett nedlåtande sätt upprätthåller textförfattaren den manliga hegemonin som återfinns inom 

idrotten och sportjournalistiken. Inom västerländsk kultur framställs kvinnans första 

menstruation som komplicerad och traumatisk, men samtidigt lär den kvinnor att låtsas som 

ingenting.63 Med andra ord är förståelsen för menstruation och menstruationsrelaterade 

problem utbredd inom västerländsk kultur på ett paradoxalt sätt. När man då använder 

menstruation som punchline görs det med vetskapen om ordets innebörd, förväntningar och 

socialt tillskrivna attribut. Eftersom menstruation har en sådan kraftig koppling till kvinnor 

och kvinnokroppen tillskrivs de sociala attribut som tillskrivs menstruation även kvinnor och 

                                                
62 Tseëlon 1998: 9 
63 Kissling 1999: 88  
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kvinnokroppen.64 Med det i åtanke framstår artiklar där mensen får stå som punchline som ett 

direkt eller indirekt uttryck för patriarkala strukturer som upprätthåller den manliga hegemoni 

som återfinns i artiklar och åsiktstexter bland sportsidorna. Ett talande exempel är “Ja, vi får 

skratta åt Finlands idrott” publicerad den 15 maj 2005: “Nu har de tre största stjärnorna 

Koivu, Selänne och Lehtinen tackat nej av orsaker som finska karga supportrar tycker låter 

ungefär lika allvarliga som om de hade mens. Det har de, av allt att döma, inte.”65 Idrottarna 

som nämns i citatet är alla finländska ishockeyspelare som vid tiden då texten skrevs hade 

tackat nej till en plats i det finska ishockeylandslaget. 

Krönikan, som är skriven av Lasse Anrell, handlar om hur skribenten en gång i tiden 

skrev en text där han påstod att Finland var ”värdelösa i sport”.66 Krönikan har med andra ord 

ingenting med menstruation att göra. Men Anrell har valt att använda menstruation som en 

liknelse för att motivera varför hans anser att svenskar har rätten att skratta åt finsk idrott. 

Han skriver att tre finska (manliga) ishockeyspelare tackat nej till en plats i det finska 

ishockeylandslaget på grund av att de menstruerar. En anledning som Anrell uppenbarligen 

anser är “fånig”. I den här kontexten använder Anrell menstruation som ett sätt att beskriva 

irrationella beslut och petitesser.  

Ett annat exempel på hur menstruation har använts som verktyg till förminskning 

återfinns i en krönika skriven av Mats Olsson med rubriken “Smak går inte att spekulera i” 

som publicerades den 16 november 2003: “Det är så man ska se Caroline Jönsson: en vanlig 

tjej från Ystad som fick problem med antingen mens eller en cysta under VM”.67 Skribenten 

är upprörd över att fotbollsspelaren Caroline Jönsson utsetts till Årets fotbollspersonlighet på 

Fotbollsgalan. Under världsmästerskapet i fotboll i USA 2003 föll målvakten Caroline 

Jönsson ihop i omklädningsrummet efter en match. Senare i intervjuer berättade hon att hon 

plågades av svåra buksmärtor och att läkarna trodde att det kunde varit på grund av en cysta 

eller livmoderskramp.68 Men när Mats Olsson beskriver det i sin krönika har han bytt ut 

livmoderskramp mot menstruation. Hans text handlar om hur han ansåg att Jönsson inte 

förtjänade att utnämnas till Årets fotbollspersonlighet och gör det genom att beskriva, med 

egna ord, problemen hon drabbades av under världsmästerskapet i fotboll. Olssons gissning 

om Jönssons problem framstår enbart som ett ignorant och cyniskt skämt som förminskar 

personer som lider av mensrelaterade smärtor och besvär.  

                                                
64 Kissling 1999: 82 
65 Anrell, Lars. “Ja, vi får skratta åt Finlands idrott”, Aftonbladet. 2005-05-15 
66 Ibid 
67 Olsson, Mats. “Mats Olsson: Smak går inte att spekulera i”, Expressen. 2003-11-16 
68 Lundqvist, Anders. “‘Jag är beredd att spela’”, Dagens nyheter. 2003-10-03 
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 Olsson har även skrivit om mens på ett skämtsamt sätt i en annan krönika från samma 

år. I slutet av hans krönikor finns en del som kallas Till sist. Det är en lista med notiser och 

kortare citat eller skämt relaterade till aktuella sporthändelser. I en krönika om rasism i 

amerikansk sportjournalistik nämner den tillhörande Till sist-listan mens vid två tillfällen. I 

båda fallen när Olsson citerar mejl han fått skickade till sig. Första citatet är följande: “Jan 

mejlar: “...landslagsläkaren som gav morfin vid mensvärk, vad fasen tar han till vid svår 

skada? Kärnvapen? Tur han inte var med i Lyon när “Henke” fick benet avsparkat?”69 Citatet 

är framtaget ur journalistens mejlkorg, vilket även innebär att Olsson aktivt valt att ha med 

det i segmentet Till sist. Har Olsson valt att ta med ett stycke där signaturen Jan beskriver sitt 

missnöje med att landslagsläkaren i fotboll gav en spelare morfin för att dämpa spelarens 

mensvärk. Det går att argumentera för att Jan inte anser att mensvärk är någonting allvarligt 

då han, med uppenbar sarkasm, föreslår att samma läkare skulle ta till hjälp av kärnvapen för 

att lindra en “svår skada”.70 Det uppstår ett skämt som förminskar mensvärken och 

framställer mensrelaterade smärtor som överdrivna. Men det här är inte enda gången som 

Olssons läsare skickat mejl till honom angående menstruation. Längre ner i samma lista 

återger han ett citat från signaturen Anders Lundgren.  

 

Anders Lundgren: Helt rätt Mats. USA är inte bara frihetens utan också dubbelmoralens 

hemvist: inte säga “fuck” i tv men stå för 99 procent av porrindustrin, inte skriva mens men 

ha strippor till lunchkaffet om man vill.71 

 

Lundgrens kommentar är inte lika barsk eller förminskande som signaturen Jans. Han 

uppmärksammar Olsson på tvetydigheten i amerikansk journalistik och tv-censur, där ord 

som “fuck” och “mens” (antagligen, engelskans “period”) inte är tillåtna. Samtidigt belyser 

Lundgren även det ironiska i att samma land som inte tillåter vissa känsliga ord står för en 

klar majoritet i produktionen av pornografiska filmer etcetera. Trots att citaten är skickade till 

samma journalist och hämtade från samma lista förhåller de sig till menstabut på två vitt 

skilda sätt. Man skulle kunna sammanfatta citaten som sådana: att signaturen Jan skrattar åt 

mensen medan signaturen Anders Lundgren skrattar med mensen. Men vad de har 

gemensamt är att de båda avslöjar synen på menstruation bland några av Expressens läsare 

och journalister. Någonting som även skedde 2009 när Expressen publicerade artikeln “41 år 

av lidande”. Texten handlar om det kanadensiska hockeylaget Toronto Maple Leafs. Artikeln 
                                                
69 Olsson, Mats. “Mats Olsson: Joe, han är ett nytt vitt hopp”, Expressen. 2003-10-05 
70 Ibid 
71 Ibid 
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inleds med ett citat från ishockeyspelaren Anton Strålman: “The Toronto Maple Leafs will be 

changed to the Toronto Tampons, as they are only good for one period”.72 Artikeln avslutas 

med en fotnot som förklarar att citatet är en ordvits som inte går att översätta till svenska. 

Engelskans “period” kan betyda “period”, som i uppdelningen av speltid under en 

hockeymatch, men ordet är homonymt och kan därför även betyda “mens”. Det är först i den 

avslutande förklaringen av den engelska ordvitsen som mensen nämns. Mellan citatet på 

engelska och förtydligandet dyker varken ordet eller ämnet upp. Det här är ett av de få 

tillfällen då menstruation används direkt nedsättande. Genom att göra en negativ jämförelse 

där tamponger liknas vid ett bristfälligt manligt hockeylag upprätthålls den manliga 

hegemonin och de strukturellt tillskrivna könsskillnaderna förstärks. Som tidigare nämnt är 

menstruation en viktig symbol för kvinnlighet och därför blir ett skämt om menstruationen 

även ett skämt om kvinnor. Skämtet säger implicit att det inte är önskvärt att som man bli 

kallad kvinnlig – att män som tillskrivs kvinnliga attribut är sämre än män som tillskrivs 

manliga attribut.  

Ett ytterligare exempel på när menstruation utgör punchlinen för ett skämt sagt av 

manlig idrottare som senare omnämnts i en svensk sportartikel är i artikeln “Pelé verkar ha 

mens” som publicerades i Aftonbladet den 13 december 2005. Rubriken är baserad på ett citat 

från fotbollsspelaren Diego Maradona som kommenterar ett uttalande från kollegan Pelé. 

Hela citatet lyder: “Pelé är sådan. Han har alltid något att säga, men mycket av det är rena 

dumheter. Det verkar som att han har mens.”73 Det är återigen ett exempel på när en man 

anser att menstruera innebär att personen även fattar irrationella beslut. I kontexten framställs 

menstruation som någonting som gör att en person säger saker utan att reflektera över dem 

innan.  

 Användandet av menstruation till grunden för skämt avslöjar vilken ställning personer 

som har mens har inom utförarens område. Även om det indirekt bryter menstabut så sker det 

på ett nedsättande vis, vilket enbart förstärker de tillskrivna attribut och negativa 

förväntningar som redan finns på menstruationen. När tabut väl bryts så används ordet som 

ett verktyg för att förminska någonting annat. Till exempel i Malins Roos krönika “Alla vet ju 

att fotboll inte är till för tjejer” publicerad i Expressen den 18 januari 2006. Roos skriver om 

att kvinnor inte är tillåtna att gå på fotbollsmatcher i Saudiarabien och drar paralleller mellan 

kvinnoförtrycket i Saudiarabien med marginaliseringen av kvinnor i Sverige. Det finns ingen 

tvekan om att idrottsvärlden är mansdominerad och det innefattar även fotbollen. I krönikan 
                                                
72 Nyström, Magnus. “41 år av lidande”, Expressen. 2009-01-02 
73 Eriksson, Markus. “Pelé verkar ha mens”, Aftonbladet. 2005-12-13  
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citerar Roos ett mejl hon fått skickat till sig efter hon skrivit om fotbollstidningen Buster i 

Expressen. “Håll dig till hästar och mens, mejlade ‘Håkan Persson’”.74 Det är bara i citatet 

som Roos nämner ordet mens i sin krönika, som i övrigt belyser kvinnors utanförskap både 

inom sportjournalistiken i allmänhet och inom idrottsvärlden i synnerhet. Här väljer Roos att 

lyfta läsaren “Håkan Persson” synpunkt angående vad han anser att hon ska skriva om. Roos 

krönika handlar om hur det är att vara kvinna och arbeta inom svensk sportjournalistik och i 

den här kontexten används ordet för att illustrera en läsares åsikter om kvinnliga 

sportjournalister. Även om användandet av ordet inte går att avfärda som humoristiskt, 

används menstruationen som ett verktyg för att limitera och förminska kvinnliga 

sportjournalister.  

Samtidigt finns det exempel på journalister som använt ordet och tabut för att skapa 

igenkänning i texten. Menstruationen och menstruationscykeln nämns bland annat i ett stycke 

i Erika Strandells krönika “Så föds skräck i en barnakropp”, publicerad i Expressen 11 juli 

2001. Strandell skriver om sina upplevelser av pennalism bland idrottslärare under 

högstadiet. I texten beskriver hon hur flera klasskamrater påstod att de menstruarade och 

därför inte kunde vara med på gymnastiklektionen: “För att det är jobbigt, töntigt och för att 

de råkar ha en menstruationscykel som innebär att de ständigt blöder och därmed har en 

medicinsk ursäkt som en pennalist inte orkar ta itu med.”75 I det här fallet pekar skämtet på 

hur menstabut tar form i en vardagssituation. Det här är även ett talande exempel på hur tabut 

kan användas, i textens kontext, av högstadieelever för att undvika annars obligatoriska 

fysiska aktiviteter. I Strandells text används mensen som punchline för att skapa igenkänning 

hos läsaren och samtidigt uppmärksamma ett aktivt förstärkande av tabut. Men till skillnad 

från tidigare exempel används mensen som skämt inte på ett nedsättande eller negativt sätt.  

 När Jennifer Wegerup skriver om synen på kvinnliga formel 1-förare i Aftonbladet 

2008 använder hon sig av sarkasm för att illustrera en manlig bilförares uttalande:  

 

En manlig toppförare hävdade för några år sen till och med att kvinnor inte kan köra formel 1 

därför att de menstruerar och det kan störa deras koncentration. Med det uttalandet bevisade 

han ju i alla fall att dumhet och inskränkthet inte är något hinder för att kunna ratta en bil 

fort.76 
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76 Wegerup, Jennifer. “1”, Aftonbladet. 2008-10-21 
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Citatet utgör ett exempel där en kvinnlig journalist använder mens som punchline för att 

iscensätta den utbredda okunskapen som återfinns inom sportvärlden. Wegerup belyser en av 

de aspekter som gör att menstruationtabut upprätthålls: okunskap och vilseledande 

påståenden.  

 Flertalet krönikor använde mens som en förstärkning av textens berättelse. Både 

Kattis Ahlströms krönika “Vem vill bli vald sist gång efter annan?” och Erika Strandells 

krönika “Så föds skräck i en barnakropp” skriver om hur journalisternas klasskompisar i 

högstadiet låtsades att de menstruerade som ursäkt för att inte vara med under 

gymnastiklektionen.77 78 I bägge fall kan man avfärda uppmärksammandet av menstruation 

som en punchline då det kan ses som så kallad igenkänningshumor. Inte för att det 

nödvändigtvis är roligt, men det medför en skönlitterär nyans och djup till texten som spelar 

på någonting som är anses vara vanligt hos tjejer som går i högstadiet. Det vill säga, använda 

ett känsligt och tabubelagt ämne som menstruation för att utan diskussion eller frågor kunde 

undvika att vara med under en lektion i gymnastik. Situationen går även att koppla till vad 

Kissling beskrev som Aktivitetstabut – idén att menstruationen försvagar och limiterar 

kvinnan. Tankar om att mensen ska hindra kvinnor från att göra vissa fysiska aktiviteter är en 

följd av menstabut.79 Detta utgör en logisk förklaring till varför tjejerna i Ahlströms och 

Strandells krönikor inte blev ifrågasatta när de påstod att de menstruerade. Dels för att det är 

en känsligt ämne och dels för att det finns en övertygelse om att menstruationen hindrar 

kvinnor från att göra fysiska aktiviteter.  

5.3 Kategori (3) - mens i faktarutor 

Artiklar inom kategori (3) har alla gemensamt att ordet mens eller en variation på mens 

enbart omskrivs på ett faktamässig kontext. Det vill säga, att ordet endast förekommer i en 

bisats eller i en faktaruta. Genomgående för den här kategorin är att menstruationen endast 

radas upp och inte problematiseras i förhållande till artikelns ämne. Det medför att det är 

svårt att föra en djupgående diskussion av ordets användande. Analysen kommer därför att ta 

en form där vi radar upp flertalet talande exempel på artiklar som fallit inom kategori (3). 

Majoriteten av exemplen är från faktarutor kopplade till längre reportage.  
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Sportbladets granskning #mensendå hade flera faktarutor i samband med artiklarna, 

bland annat en om sjukdomen endometrios i reportaget om bowlaren Nina Flack.80 

Sportbladet har även i en annan artikel en faktaruta som beskriver olika former av hjälp som 

finns för de som lider av mensrelaterade problem.81 

“Läkaren: Det här kommer gå vägen” publicerad 3 april 2016 i Sportbladet handlar 

om häcklöparen Susanna Kallur och hennes förberedelser inför Olympiska spelen i Rio de 

Janeiro. Kallur upplevde smärtor i benen under lång tid, men med hjälp av preparat och 

experter lyckades hon bli kvitt smärtorna. Ordet “menstruationssmärtor” nämns i en faktaruta 

om vilka smärtor paracetamolet Alvedon kan lindra.82  

 Artikeln “Bajenstjärnan blev blind” publicerades av Expressen den 27 december 2004 

och handlar om fotbollsspelaren David Karlsson som blivit blind till följd av en svår migrän. 

Texten behandlar inte mens över huvud taget, men ordet nämns i en faktaruta: “Hos kvinnor 

uppträder anfallen särskilt i samband med menstruation”.83 

I artikeln “Ryssland hotar att lämna OS”, som publicerades i Sportbladet den 22 

februari 2002, citeras ryska OS-truppens överledaren Leonid Tjagatjov efter han uttalat sig 

om en misstänkt korruption inom Olympiska spelens ledning. Sportbladet citerar honom när 

han säger:  

 

Larissa Lazutina fick inte starta på grund av att hon hade för höga blodvärden. Förklaringen 

var att hon hade mens. Värdet var dessutom marginellt för högt. Jag tycker att laget ska få 

guldet i efterskott, eftersom alla vet att vi är bäst.84 

 

Här nämns mens i en bisats för att förklara varför skidåkaren Larissa Lazutina blev tvungen 

att avbryta sin medverkan i Olympiska spelen 2002. Mensen står som en förklaring till varför 

Lazutinas blodvärden överskred gränsen för deltagare i skidåkningen. Det är ett exempel på 

hur menstruation kan omskrivas på ett medicinskt och faktamässigt sätt i sportartiklar.  

I Sportbladet den 19 september 2016 handlar en artikel om vad man ska göra om man 

upplever problem med sin mens. Det är gynekologen och professorn Angelica Lindén 

Hirschberg som även arbetar med Svenska Olympiska Kommitéens talang- och toppgrupper. 

Hon uppmanar kvinnor att söka hjälp om de har problem och påpekar att 

                                                
80 Thorén, Petra. “‘Som två knivar i underlivet’”, Aftonbladet. 2016-10-01 
81 Thorén, Petra. “SOK:s expert: Här är råden till dig som har problem”, Aftonbladet. 2016-09-19 
82 Holmberg, Ludvig. “Läkaren: Det här kommer gå vägen”, Expressen. 2016-04-03 
83 Luhr, Mathis. “Bajenstjärnan blev blind”, Expressen. 2004-12-27 
84 Thorneus, Patrik. “Ryssland hotar att lämna OS”, Aftonbladet. 2002-02-22 
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menstruationsstörningar är viktiga att utreda. Artikeln avslutas med en faktaruta om vilken 

hjälp som finns att få vid problem med mensen.85 

5.4 Kategori (4) - artiklar om menstabut 

 

Som elitidrottare gör man alla möjliga hälsotester och läkarna har stenkoll på min kropp, men 

frågan om mens och hur den påverkar mig och min prestation har jag aldrig fått av vare sig 

läkare eller tränare. Det känns nästan lite tabubelagt. Vi måste börja prata om mens inom 

idrotten i Sverige, och därför kommer jag nu börja i min egen klubb Rosengård med att se till 

att vi få upp den här frågan på alla nivåer både bland ungdomar och elit.86 

 

Ovanstående citat säger fotbollsspelaren Lotta Schelin i samband med Sportbladets 

granskning #mensendå. De flesta artiklar i #mensendå innehåller liknande citat, där 

framstående idrottare berättar om sina egna erfarenheter och deras syn på mens och idrott. 

Menstruation kallas till och med för “idrottens sista tabu” i en artikel som problematiserar att 

det är svårt för kvinnor att prata öppet om mens i idrottssammanhang och tar bland annat upp 

simmaren Fu Yuanhuis uttalande som exempel.87 

Samtliga artiklar från Sportbladets granskning #mensendå skriver om mens utifrån att 

det finns ett tabu kring ämnet och faller därför inom den här kategorin. Tabut ligger i fokus 

och artiklarna har olika infallsvinklar, idrottsprofiler, exempel och experter som får komma 

till tals. Den 21 september 2016 publiceras en artikel om hur granskningen hyllas och 

idrottsminister Gabriel Wikström uttalar sig om ämnet: 

 

Jag tycker granskningen är bra. Det är en relevant men också tabubelagd fråga ni lyfter. Det är 

viktigt att belysa kvinnors förutsättningar inom idrotten. Det bidrar till en ökad förståelse och 

skapar därmed förutsättningar för ökad jämställdhet, säger Gabriel Wikström. Eftersom mens 

är ett tabubelagt ämne så är jag inte förvånad över att kunskapsnivån uppfattas som låg.88  

 

Häcklöparen Susanna Kallur har tidigare kritiserat sponsorer som inte ger stöd åt kvinnliga 

idrottare när de blir gravida. Ett fenomen hon bland annat kallar “ekonomisk bestraffning”.89 

Sportbladets granskning inkluderar liknande frågor och kom genom enkätsvaren fram till att 
                                                
85 Thorén, Petra. “SOK:s expert: Här är råden till dig som har problem”, Aftonbladet. 2016-09-19 
86 Thorén, Petra. “‘Håller tummarna för att det inte ska hända på en matchdag’”, Aftonbladet. 2016-09-13 
87 Brenning, Patrik. “Bryter ‘idrottens sista stora tabu’”, Aftonbladet. 2016-08-16 
88 Holm, Stefan. “Granskningen: ‘Ett bra första steg…’”, Aftonbladet. 2016-09-21 
89 Thorén, Petra. “‘Blir som en ekonomisk bestraffning’”, Aftonbladet. 2016-09-20 
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endast drygt 3 procent av kvinnorna har en graviditetsklausul i sina kontrakt, och 15 procent 

är osäkra på vilket avtal de har om graviditet. I en artikel från den 20 september 2015 

redovisas dessa siffror samt att en anonym elitidrottare riktar samma kritik mot sponsorerna 

som Susanna Kallur. Hon berättar också att hon i sina ungdomsår aldrig pratade om mens 

med sina tränare och därmed aldrig om hur det kan påverka hennes prestation. Samma 

problem ser hon med graviditet och beskriver att det också är tabubelagt inom idrottsvärlden, 

vilket 50 procent av de som svarade på Sportbladets enkät håller med om.90 

Samma dag publiceras en artikel om ett förslag som kommenteras av idrottschefen på 

Riksidrottsförbundet, Peter Mattsson. Förslaget är att specialutbildade barnmorskor ska 

kopplas till varje riksidrottsgymnasium för att fylla kunskapsluckorna om hur mens och 

preventivmedel påverkar idrottarna och deras prestationer, och även för att de ska ha någon 

utbildad att prata med det om.91 Förslaget kom först från forskaren Petra Lundström och det 

publicerades i Sportbladet dagen innan Mattsson fick svara på det i en egen artikel.92 

Triatleten Emma Graaf är en av de elitidrottare som tillfrågats i undersökningen och 

hon berättar om problem med att hitta rätt preventivmedel och hur mensen har ändrats och 

situationen blev ohållbar med både hormoner och spiraler.  

Aftonbladets Simon Bank intervjuar Helena Tolvhed, som är docent i historia vid 

Stockholms universitet, om hur idrotten har skapats och styrts av män. “Menstruation, 

preventivmedel och graviditeter är en självklar del av synen på en kvinnas kropp. Men inte 

när de idrottar”, skriver Simon Bank och därefter förklarar Helena Tolvhed hur idrotten 

kopplad till olika strukturer blivit formad: 

 

Det har varit ett hinder för kvinnor, en tydlig manlig motstrategi: att peka på kroppsliga 

skillnader. I kvinnomedicinen på slutet av 1800-talet avrådde man kvinnor från att utbilda sig 

och från fysisk aktivitet, med argumentet att “ni hotar nationens framtid, era 

reproduktionsorgan kan ta skada av detta, ni är inga riktiga kvinnor” och så vidare. Det 

spöket, från att bli reducerad till kropp, ligger lite över kvinnorörelsen.93  

 

Detta är en spegling av Aktivitetstabut. Då kvinnans roll anses vara överflödig ses mensen 

som en nedsättning och att kvinnor ska inte ägna sig åt vissa saker. Men om något i samhället 

                                                
90 Thorén 2016 
91 Thorén, Petra & Holm, Stefan. “Idrottschefen: ‘Det här får vi titta på - är öppen för förslag’”, Aftonbladet. 
2016-09-20 
92 Thorén, Petra. “Forskarens förslag: ‘Koppla en barnmorska till varje riksidrottsgymnasium’”, Aftonbladet. 
2016-09-19 
93 Bank, Simon. “En historia av att bli reducerad till kropp”, Aftonbladet. 2016-09-18 
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ändras och kvinnornas arbetsförmåga behövs så ändras synen på mens till att vara ett 

sundhetstecken och det är inga problem för kvinnor att arbeta hårt eller utföra fysiska 

aktiviteter.94 

Sommaren 2013 tillägnade serietecknaren Liv Strömquist större delen av sitt program 

av Sommar i P1 till att berätta om menstruation ur ett historiskt perspektiv. Senare gav hon 

även ut ett seriealbum helt dedikerat till ämnet. Strömquist är med i artikelserien och pratar 

om sitt sommarprat och menstabut ur ett historiskt perspektiv: 

 

En ruta i min serie föreställer en konståkerska med en blodfläck i grenen. Den kommer från 

ett foto, en verklig bild. Det fotot var ganska mycket upprinnelsen till alltihopa. Det finns 

flera sådana fall, maratonlöpare med mens och så. Skräcken och skammen för mensfläck 

offentligt är så stor. Det hade varit intressant om det tabut inte var så starkt, säger hon.95 

 

Simon Bank återkopplar till Liv Strömquists sommarprat och poängterar hur blod kan betyda 

helt olika saker: 

 

Blod och sport - det betyder olika saker. Jag tänker på kvinnliga tennisspelare som pratat om 

skräcken att menstruera under Wimbledon, som bara tillåter vita kläder. Eller på simhopparen 

Greg Louganis, som blödde i poolen under Seoul-OS, när han diagnosticerats som hiv-

positiv.96 
 

Även längdåkaren Maria Rydqvist talar om rädslan för att blöda igenom kläderna när hon 

intervjuas i en artikel publicerad den 17 september 2016. Hon berättar om oron att ha mens 

och tävla i åtsittande, vita tävlingskläder. I slutet av artikeln intervjuas landslagsläkaren i 

fotboll, Mats Börjesson om hur de hanterar de problem och frågor som idrottare kan ha i 

samband med mensen.   

 

Man ställer frågor om mens till kvinnor; ifall man har riklig mens, avsaknad av mens för att få 

svar på saker som kan ha betydelse. Även när det gäller medicinska tester som man gör via 

Uefa och Fifa inför turneringar så är underlagen olika för män och kvinnor. Vi har ett antal 

frågor som vi ska ställa till tjejer, som man inte ställer till killar [...] Vi tar järnstatus på alla. 

                                                
94 Kissling 1999: 82 
95 Bank, Simon. “‘Om 50 år kommer vi säga gud, hur kunde det här bara pågå utan att någon reagerade?’”, 
Aftonbladet. 2016-09-17 
96 Ibid 



 29 

Det är obligatoriska prover inför allsvenskan och internationell fotboll. Så fort någon har 

avvikande värden så diskuterar vi intaget och då är menstruationen jätteviktig.97 

 

Till sist kommenterar han fotbollsspelaren Lotta Schelins förslag om att det borde finnas 

mensskydd med i läkarväskan. Han menar att det inte borde göra det, eftersom det inte är 

någon sjukvårdsartikel, och säger följande: 

 

Frågan är om det är sjukvårdsartikel, det tillhör väl hygienartiklar tycker vi. Vi har inte 

tandkräm heller. Men vi har till exempel nässpray och sådant som är medicinskt. Men 

poängen är det viktiga och det är rätt av Lotta att lyfta de här frågorna, säger 

landslagsläkaren.98 

 

De första artiklarna i serien #mensendå publicerades den 16 september 2016. En av dessa är 

en krönika av Simon Bank som skriver att tystnaden om detta tabubelagda ämne är 

öronbedövande och att kvinnor har fått strida för mycket, men fortfarande har de inte vunnit 

striden om deras egna kroppar.99 I en av artiklarna intervjuas simmaren Sarah Sjöström som 

kommenterar reaktionerna mot kinesiska simmaren Fu Yuanhui som under OS i Rio de 

Janeiro berättade inför tv-kamerorna att hennes prestation inte var den bästa på grund av att 

hon fått mens dagen innan och hade ont i magen. Sarah Sjöström säger i intervjun att det är 

första gången någonsin som hon pratar om mens med en journalist och att det är viktigt att 

lyfta ämnet. Själv säger hon att hon inte har några problem att prestera under hennes mens, 

utan snarare att hon presterar bättre under de perioderna.100  

Utöver serien #mensendå skrevs det om menstabut i två artiklar i Sportbladet. Båda 

två är från 1996 och den första handlar om att fler kvinnliga ledare behövs för att få fler 

framgångar inom damfotbollen. Där säger AIK:s dåvarande tränare Janne Lind att utövarna 

får ett helt annat förtroende för en kvinnlig ledare än vad de får för honom. Om de har mens 

är det inte något som de berättar för honom, utan det får han “försöka lista ut på annat sätt” 

som han själv säger.101 

Den andra artikeln är skriven av Mats Wennerholm, som är den enda på Sportbladet 

som skriver en artikel på liknande sätt som det gjordes i serien #mensendå som publicerades 

                                                
97 Thorén, Petra. “‘Det finns ett tabu’”, Aftonbladet. 2016-09-17 
98 Thorén, Petra. “‘Det finns ett tabu’”, Aftonbladet. 2016-09-17 
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tjugo år senare. Det är i ett reportage med alpinåkaren Pernilla Wiberg som han skriver 

följande: 

 

Idrottskvinnor har också ett annat problem, som det sällan pratas om, men som kan vara 

skillnaden mellan guld och fiasko – menstruation. Många idrottstjejer laborerar också med p-

piller för att skjuta på menstruationsperioderna över viktiga mästerskap som VM och OS.102  

 

Därefter får Pernilla Wiberg utrymme att kommentera hans påstående och hon svarar att hon 

själv inte brukar ha några större besvär och aldrig skulle utsätta sig för att laborera med att 

skjuta upp mensen då det är ett pris hon inte vill betala.103 

 Dessa artiklar visar på problematiken kvinnor ställs inför på grund av menstabut. 

Menstruationen kan vara skillnaden mellan guld och fiasko,104 vilket pekar på att det har en 

stor betydelse för idrottarens prestation. Men samtidigt är det inte något som de kan prata om, 

och speciellt inte med manliga tränare. Den manliga hegemonin genomsyrar idrotten och blir 

extra tydlig när det är just män som är ledare eftersom flera kvinnor inte berättar för sina 

manliga tränare att de har mens, som AIK:s tränare beskriver det. 

Den enda artikeln som nämner mens i Dagens Nyheters sportbilaga under 2003 lägger 

stort fokus på själva menstabut i sig. Det är journalisten Malin Fransson som skriver om hur 

kvinno- och manskroppar skiljer sig åt, att det saknas kontrakterade gynekologer när 

fotbollslandslaget är iväg och även om att kvinnor ses som svagare då de oftare drabbas av 

knäskador. Om mens skriver hon följande: 

 

Problemet är de som får betala för det politiskt korrekta uttalandena är de kvinnor som tvingas 

träna som män, de kvinnor som tränas av män som vägrar ta ordet mens i sin mun och än 

mindre intressera sig för vad PMS och menstruation gör med kroppen. Tanken på vårt behov 

att befästa likheterna slog mig när beskedet kom att målvakten Caroline Jönsson inte fick 

spela VM-kvartsfinalen. Kraftiga smärtor i livmodern efter matchen mot Nigeria gjorde att 

hon fick en morfinspruta. Det svenska fotbollslandslaget kommer stanna i USA i en månad 

om de tar sig till final. Drygt 20 kvinnor ska ha minst en mensperiod var under resan och där 

menscykeln dessutom kan få “tokspel” av alla flygresor. Finns det då en gynekolog med i 

truppen eller ens en kontrakterad på hemmaplan? Nej, men en ortoped och en barnläkare.105 

 

                                                
102 Wennerholm, Mats. “‘Jag tror på ödet’”, Aftonbladet. 1996-02-28 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Fransson, Malin. “Kvinnor får betala när män är normen”, Dagens nyheter. 2003-10-03  
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En handkirurg och en barnläkare anses vara mer nödvändigt än någon som skulle kunna 

hjälpa till vid menstruella problem. Den synen på menstruation går att koppla till Mary 

Douglas resonemang om att vissa saker anses vara mer accepterade än andra. Menstabut är en 

kulturellt invand föreställning.106 I och med att menstruation inte uppmärksammas eller tas 

hänsyn till när, exempelvis, det kvinnliga fotbollslandslaget spelar matcher. I den här 

kontexten framställs det tydligt att mensen är tabubelagd då det inte finns en kontrakterad 

gynekolog för ett landslag. Men samtidigt har det kvinnliga fotbollslandslaget andra typer av 

experter vars prioriteringen kan ifrågasättas.  

I september 2016, under samma tidpunkt som Sportbladet inledde artikelserien 

#mensendå, publicerade även Svenska Dagbladet en intervju med en elitidrottare som fick 

uttala sig om sina erfarenheter av menstabut inom svensk idrott.107 Intervjun är med 

landslagskaptenen Lotta Schelin och artikeln skiljer sig från de övriga artiklarna som nämner 

mens i Svenska Dagbladet då det är en av de få som aktivt handlar om menstabut. Under 

intervjun utnyttjar Schelin tillfället att uppmana till mer forskning om hur menstruation och 

menscykeln kan påverka en idrottares prestationer. Artikeln är ett talande exempel för den 

viljan att bryta tabut och tala öppet om menstruation och hur det är att vara elitidrottare 

samtidigt som man menstruerar.  

5.5 Kategori 5 - mensen nämns, men problematiseras inte 

Artiklar som fallit inom kategori (5) har alla gemensamt att de endast nämner mens i 

förbifarten. Mens eller en variation på ordet mens används i artikeln men bidrar inte till 

texten i dess helhet. Det används så passivt att artikelns berättelse inte skulle påverkas om 

ordet ströks. Användningen av ordet är i det här sammanhangen till synes normaliserad. 

Artiklarna och krönikorna lägger ingen värdering i menstruationen eller vad ordet 

symboliserar utan omskriver det på ett vardagligt vis. Ett exempel på när mens eller en 

variation på ordet används i förbifarten är när Stefan Holm intervjuar mångkamparen 

Carolina Klüft för Sportbladet den 25 juli 2006. Under den långa intervjun säger Klüft 

följande: “Jag har aldrig gått ifrån ett pass för att jag har varit grinig. Det har varit när jag har 

haft skadekänning, haft mensvärk eller varit på väg att bli sjuk”.108 Det är enda gången under 

hela intervjun som mens nämns. Exemplet från 2006 är inte första gången Carolina Klüft 

nämner mens på ett sätt som gör att hennes citat faller inom kategori (5). Även tio år senare 
                                                
106 Douglas 1966: 15 
107 Klintö, Cecilia. “Lotta Schelin vill bryta mens-tabu”, Svenska dagbladet. 2016-09-09 
108 Holm, Stefan. “7”, Aftonbladet. 2006-07-25 
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berättar mångkamparen i en intervju i Dagens nyheter om hur menstruationen påverkat 

hennes träning. Hon berättar om sin tränare Agne Bergwall och hur han hjälpte henne att 

hålla huvudet högt:  

 

Han lärde mig att även om jag misslyckades på en tävling, så är jag inte en misslyckad 

person. Vädret kunde ha varit dåligt när jag skulle springa, hoppa eller kasta. Jag kunde ha 

haft mens eller varit dålig i magen… det är mycket som kan spela in.109  

 

2009 publicerade Sportbladet en krönika av journalisten Lasse Arnell. I en del av artikeln har 

han med citat från journalisten och den feministiska debattören Linna Johanssons blogg där 

hon skriver att hon har återfått sin mens efter en graviditet och att hon funderar på att börja 

träna igen. Krönikan handlar inte om mens utan ordet omnämns endast när Anrell citerar 

Johanssons blogg. En liknande situation inträffar i Anrells krönika “Bandy - den nya 

trenden”, som publicerades i Sportbladet den 24 januari 1998. Texten handlar inte om mens 

eller någonting relaterat till menstruation, men Anrell skriver i ett stycke att “den japanska 

norska OS-bindan måste ha varit annonsbyråernas mest geniala mensreklam nånsin” (1998). 

Citatet är lika lösryckt och kontextlöst i den här studiens kontext som det är i dess 

ursprungliga sammanhang.  

Eftersom det mest tematiskt genomgående inslaget i artiklarna vi valt att placera i 

kategori (5) är att menstruation nämns i förbifarten, eller utan koppling till artiklarna i sin 

helhet, uppstår det svårigheter när man ska föra ett resonemang om dem. Detta är märkbart i 

våra tre avslutande exempel. 2012 rapporterade Dagens nyheter att barn tränar samtidigt som 

de tar smärtstillande medel, trots att detta innebär en ökad skaderisk. Artikeln dök upp under 

vår arkivsökning då den även skriver om tjejer som använder smärtstillande som gör att de 

enklare kan träna när de har mensvärk. 2010 skrev Dagens nyheter om ett nytt idrottscenter 

som skulle byggas där kvinnor kommer ha störst fokus och få mer utrymme. I artikeln står 

det om att en läkare sagt att idrottstjejer som drabbas av knäskador till stor del gör det i 

samband med att de menstruerar.110 Även en artikel från 2008 handlar om knäskador och 

varför kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Där finns en teori att det är hormonella 

förändringar som påverkar när kvinnan har ägglossning eller mens.111  

                                                
109 Lerner, Thomas. “‘Det är viktigt att leken finns med i livet’”, Dagens nyheter. 2016-09-27  
110 Fransson, Malin. “Kvinnor sätts i fokus”, Dagens nyheter. 2010-06-10 
111 Grimlund, Lars. “Viktigt att få veta vad skadorna beror på”, Dagens nyheter. 2008-10-23 
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6. Slutdiskussion 
Efter att ha läst de sammanlagt 97 artiklarna från Sportbladet, Expressen Sport, DN Sport och 

SvD Sport kunde vi tidigt urskilja på vilka olika sätt det skrivs om menstruation inom svensk 

sportjournalistik. Det var huvudsakligen fem olika sätt som var utmärkande och som 

omfattade samtliga artiklar, vilket gav svar på vår första frågeställning – hur skrivs det om 

mens inom svensk sportjournalistik? Det var våra fem kategorier: (1) Utebliven menstruation, 

menstruationsrubbningar eller problem relaterade till menstruation; (2) Mens som punchline; 

(3) Fakta om mens eller mens-relaterad fakta; (4) Artiklar om menstabut. (5) Artiklar där 

mensen är normaliserad.  

Det mest förekommande sättet att skriva om mens var kategori (1). Dessa artiklar 

framställer onormal menstruation som ett stort problem, som först då uppmärksammas och 

det läggs stor vikt vid att det är någonting som är fel på kvinnan. Om man studerar kategori 

(1) utifrån Tseëlons teori om kvinnan som en paradox – att det främst är när mensen inte 

finns eller upplevs som ett problem som den ges plats och uppmärksamhet. Med andra ord 

kan man i den här kontexten beskriva menstruation på samma sätt som Tseëlon beskriver 

kvinnans position i samhället som en omöjlig varelse.112 Majoriteten av artiklarna nämner 

mens främst när den är oregelbunden eller har försvunnit helt. Om man då applicerar Mary 

Douglas teorier om smuts och orenhet till artiklar som nämner mens inom sportjournalistiken 

går det att hitta många gemensamma faktorer. Mensen får finnas, men bara om den är dold 

och inte tar plats. Synlig mens, eller en verbalt uppmärksammad mens, anses olämplig och 

som malplacerad materia inom sportens arenor.  

Flera artiklar gick att placera i mer än en kategori, då de exempelvis kunde handla om 

både menstabut och om utebliven mens. Samtliga artiklar i Sportbladets serie #mensendå föll 

inom kategori (4), artiklar om menstabut i sig, men flertalet av dem föll även inom någon av 

de övriga kategorierna.  

Den här studien visar att menstruation existerar men marginaliseras inom den 

mansdominerade sportjournalistiken. I sportens värld, där varenda liten detalj ska analyseras 

som förklaring till en lyckad eller misslyckad prestation, får menstruationen sällan ta plats. 

Detta trots att menstruationen och menscykeln kan ha stor påverkan på en idrottares 

välmående och förmåga till att prestera. Slutsatsen vi kan dra av det här är att menstabut har 

medfört en utbredd okunskap om fenomenet till den grad att det inte är socialt accepterat att 

låta mensen stå till svars för en misslyckad prestation.  
                                                
112 Tseëlon 1998: 9 
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Det har skrivit flertalet artiklar, huvudsakligen krönikor, där en sportjournalist har 

använt sig av menstruation för att förlöjliga en idrottare eller ett idrottslag. Texterna som 

faller inom kategori (2) har alla gemensamt att de utnyttjat mensens socialt tillskrivna attribut 

för att dra humoristiska jämförelser. Att använda mens som punchline blir ett uttryck för 

manlig hegemoni, då skribenten förminskar kvinnor genom att skriva om menstruation på ett 

nedvärderande sätt. De här typerna av texter är genomgående diskriminerande gentemot 

menstruation, som är en viktig symbol för kvinnan och kvinnokroppen, vilket leder till att de 

i förlängningen även är diskriminerande mot kvinnor. Det finns även exempel på hur 

sportjournalister har använt mensen som punchline för att kasta ljus på menstabut, som till 

exempel Jennifer Wegerup som sarkastiskt återgav ett citat om mens för att påvisa personens 

i fråga förlöjligande uttalande om att kvinnor inte borde köra formel 1 medan de menstruerar. 

Det finns även exempel då mensen är normaliserad och inte problematiseras eller 

skämtas om. Då var det främst idrottare som citerades och bara nämnde mens i förbifarten. 

Fu Yuanhui skapade rubriker världen över endast genom att prata öppet om något 

som förväntas ske i det tysta. Så länge idrottare, journalister och andra inom sportvärlden 

blundar för mensen kommer klimatet fortsätta se ut som det gör på sportsidorna och 

menstabut upprätthålls. Yuanhuis uttalande och Aftonbladets serie #mensendå har fått 

mestadels positiv respons. Det är ett steg i riktning mot att öppna upp för att kunna prata om 

mens innan det hunnit bli ett problem eller innan det används nedvärderande. Ett steg 

närmare mot att se det för vad det är – en del av verkligheten. 

7. Framtida forskning 

I den här studien står det klart att menstruation uppmärksammas inom sportjournalistiken, 

även om det är sparsam rapportering. På grund av studiens utformning har det inte funnits 

möjligheten att gå djupare in på enstaka fall, likt Elizabeth Arveda Kissling gjorde i med 

hennes studie om Uta Pippig. Det skulle mycket väl gå att göra en liknande studie där fokus 

ligger på medierapporteringen kring den kinesiska simmaren Fu Yuanhui och hennes 

uppmärksammade uttalande under Olympiska spelen 2016.  

 Det finns även möjlighet att med hjälp av Mary Douglas teori om smuts och orenhet 

genomföra en djupare analys av menstruationsblodet. Inom sportjournalistiken hyllas ofta 

blod då det förstärker en idrottares prestation om denne fortsätter prestera trots en uppenbar 

skada. Detta gäller dock bara så länge det handlar om rätt typ av blod. Blod från ett sprucket 
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ögonbryn är effektfullt, medan mensblod knappast är något som klassificeras som heroiskt. 

Blod inom sportsammanhang anses vara inte orent, så länge det inte rör sig om mensblod.  

Det vore även intressant att inom ett par års tid göra ännu en kartläggning av hur 

svensk sportjournalistik behandlar mens i sin rapportering. Detta för att se om menstabut blir 

mer normaliserat, fortsätter på samma sätt eller behandlas på ett helt annat sätt. 
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