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Abstract  

Det finns ett utbrett tabu kring menstruation i vårt samhälle. Det är något som ska döljas och 

inget det ska pratas om. En av de personer som tröttnat på tabut är Youtubern Clara Henry 

som har skrivit boken ”Ja jag har mens, hurså?”. Med den ger hon läsaren den kunskap om 

mens hon menar att vi borde fått lära oss i skolan men aldrig fick samt problematiserar tabut 

kring mens och uppmanar läsarna till att vara med och bryta det. Detta gör hon genom ett 

humoristiskt smyckat språk vilket bidrog till mitt val av humor som huvudteori för analysen 

samt stilfigurers påverkan på argumentationen. Genom de hermeneutiska metoderna kritisk 

retorikanalys, närläsning och stilanalys kom jag genom analysen fram till att Henry använder 

sig av många varierade stilfigurer som skapar en humoristisk argumentation kring mens och 

dess tabu vilket. Humorn kan bidra till en lättnad hos menstruerande personer samt nya sätt att 

prata om detta tabubelagda ämne. 

 

Nyckelord: retorik, humor, menstruation, Clara Henry, liknelse, metafor 
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1. Inledning    
 

”Har du mens eller?” är en fråga som många har hört i sammanhang där tjejer ifrågasätter 

något eller säger ifrån. Eftersom mens länge varit och fortfarande är tabu, en ”tjejgrej” och 

något man inte pratar om, fungerar denna fråga, eller kanske snarare påstående, som 

argumentationsdödare när tjejer försöker säga ifrån i olika situationer.   

Bristande undervisning och upprätthållandet av tabut kring mens är något som går att 

finna långt bak i historien i såväl den västerländska kulturen som andra. Det finns däremot de 

som har fått nog av att begränsas av den skam och skuld det för med sig att vara en 

menstruerande person. En av dem är Clara Henry, hon har tröttnat på hur frågan ’Har du mens 

eller?’ används nedsättande och skrev som svar en bok med titeln ”Ja jag har mens, hurså?”1. 

I den presenterar hon alla fakta hon har fått ta reda på själv på grund av den bristfälliga 

undervisningen som hon har upplevt i skolan. Hon slår hål på myter kring mens samt skriver 

om ”menssexism”2 och varför det är feministiskt att tala om mens.  

Henry är bloggare, programledare i radio och teve och en av Sveriges mest kända 

”youtuber” med över 400 000 följare. År 2013 vann hon pris för Årets Vlogger 

(videobloggare) vid Blog Awards samt vid Guldtuben år 2014 och 2015.3 Hon lägger upp 

vlogg-inlägg på Youtube där hon pratar om vardagliga och samhälleliga ämnen, ofta till en 

ung publik. I september 2014 spelade Henry in sitt första vlogg-inlägg om mens som hon 

döpte till ”Clara testar: menskudde”4 vilket gick ut på att hon recenserade tipset hon hade fått 

om att ha vetekudde på magen vid mensvärk. Kommentarsfältet svämmade över av både 

positiva och negativa reaktioner gällande ämnesvalet. Att en video om mens genererade både 

visnings- och kommentarsrekord gjorde att Henry fortsatte att videoblogga om ämnet och 

bara efter hennes andra inlägg om mens blev hennes nya smeknamn på sociala medier ”Mens-

Clara” och ”hon som alltid pratar om mens”5.  

Henry har funnits på Youtube sedan år 2011 och har hunnit publicera många vlogg-

inlägg som berör olika ämnen. I hennes bok om mens har hon samlat allt hon tidigare sagt om 

ämnet i sin vlogg tillsammans med nytt material vilket innebär att jag endast kommer att 

                                                 
1 Henry, Clara (2016), Ja jag har mens, hurså?, Stockholm: Bokförlaget Forum.  
2 Henry (2016), s. 126ff.  
3 Tronarp, Gustaf, ”De vann priser på den stora galan Guldtuben”, Aftonbladet, publ. 2015-05-03, 

<http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article20727864.ab>, hämtad 2017-05-15.  
4 Clara Henry, ”Clara testar: menskudde?”, youtube, 2012-09-17, 

<https://www.youtube.com/watch?v=JixBirYoblo>, hämtad 2017-03-29.  
5 Henry (2016), s. 111.  
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fokusera på hennes bok och hur hon skriver om mens i den då det inte finns någon annan 

information i hennes vlogg-inlägg. Detta för att det anses vara det mest kontroversiella ämne 

hon pratar och skriver om och jag finner det därför intressant att studera hur hon väljer att 

skriva om något som är tabu. Henry argumenterar för vikten av att börja prata om mens då det 

länge har varit något som tystats ner och gjort att många menstruerande personer tvingats lida 

i tysthet. Hon menar att det är viktigt att bli av med tabut kring mens och att unga människor 

får rätt information i skolan för att slippa känslor av skam och skuld. Henry argumenterar 

även för varför det är feministiskt att prata om mens och att tabut endast är en av de 

konsekvenser de patriarkala strukturerna och kvinnoförtrycket för med sig. Allt detta levererar 

Henry med ett lättsamt språk innehållandes många kreativa stilfigurer och humoristiska 

inslag, varför dessa delar blir intressanta att analysera.   

 

2. Syfte och frågeställningar  
 

Clara Henry skriver i sin bok att hon vill bidra till att bryta tabut kring mens. Det är därmed 

av intresse att studera vilka retoriska strategier hon har valt för att ta sig an ämnet och få andra 

att vilja läsa boken. 

Studien syftar därmed till att undersöka vilka språkliga val Henry gör när hon skriver 

om mens och vad dessa har för betydelse för bokens budskap.   

 

2.1. Frågeställningar  

• Hur använder sig Clara Henry av humor i sin argumentation om mens? 

• Vad bidrar stilfigurer med i den humoristiska framställningen av Clara Henrys 

argumentation kring mens?   

 

3. Tidigare forskning  

Det finns ingen tidigare forskning om Henry, varken om hennes blogg, vlogg eller bok. Det 

jag istället fann var några olika studier som innefattar metaforer och liknelser samt studier om 

andra Youtubers, vilka jag kommer att presentera nedan.  

Tidigare forskning gällande synen på menstruation och hur det pratas om ämnet har 

även varit av intresse. Där har jag funnit flera studier som visar att menstruation är tabu och 
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stigmatiserande vilket kan leda till att personer som har allvarliga problem av sin 

menstruation blir diskriminerade inom vården.  

 

3.1. Stilfigurer  

Henry använder sig av många olika stilfigurer i sin bok vilka bidrar till att förstärka budskapet 

på olika sätt där liknelse och metafor är de mest framträdande i boken. Dessa har jag därmed 

valt att titta närmare på i sökandet efter tidigare forskning för att se vad de kan ha för 

betydelse för analysen av olika artefakter.   

N. Ramar Reinsch Jr. studerar i sin artikel ”An Investigation of the Effects of the 

Metaphor and Simile in Persuasive Discourse” skillnaden i hur metaforer och liknelser 

uppfattas i argumenterande texter. Studien är deduktiv och utgår från två formulerade 

hypoteser som de testar på de personer som medverkar i studien. Det är 23 män och 61 

kvinnor som deltar i studien vilket således även gör den till en kvantitativ studie. De får lyssna 

på inspelade argumentativa texter där de ena gången lyssnar på någon som läser jämförelserna 

som metaforer och andra gången som liknelser. Sedan får deltagarna ge poäng för hur de 

uppfattar inspelningens auktoritet, karaktär och dynamik. Studien visar en tendens att 

metaforer skulle vara mer effektiva i argumentation än liknelser, men resultaten är inte 

signifikanta och författarna uppmanar till vidare studier inom området.6 Trots att denna studie 

inte visar några signifikanta resultat kan det ändå bli intressant i förhållande till min studie om 

huruvida liknelser ger en större effekt till texten eller om det i vissa fall hade varit mer 

effektivt med metaforer. Detta för att Henry använder sig av både liknelser och metaforer 

vilket gör det intressant att analysera vad det retoriska valet gör med texten.  

En studie har gjorts vid ett universitet i Zimbabwe där Jairos Kangira, Pedzisai Mashiri 

och Zifikilez Gambahaya har studerat hur kvinnliga författare använder sig av metaforer när 

de skriver om olika problem gällande HIV/AIDS och sex. De menar att det är tabu att prata 

om sådant och att det därför blir nödvändigt att använda metaforer istället för att indirekt få 

fram sitt budskap. Även liknelser används i de analyserade texterna, men sparsamt och fokus 

ligger därmed inte på dem. Resultatet visar att metaforerna förstärker kommunikationen då de 

används i rätt kontext.7 Likt den föregående studien är det även här fokus på metaforer. Det 

jag finner intressant att använda mig av i min studie är hur metaforerna används för att lättare 

                                                 
6 Reinsch, N. Lamar, Jr., ”An Investigation of the Effects of the Metaphor and Simile in Persuasive Discourse”, 

Speech monographs, Jun71, Vol. 38, Issue 2, p142-145, 4p.  
7 Kangira, Jairos, Mashiri, Pedzisai, Gambahaya, Zifikilez, ”Women writers' use of metaphor as gender rhetoric 

in discourse on HIV/AIDS and sex-related issues: The case of Totanga Patsva (We start afresh) by Zimbabwe 

Women Writers”, Nawa: Journal of language and communication, 2007, Vol. 1, Issue 1, p31-45, 25p.  
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kunna prata om ett ämne som är tabu. Att använda liknelser och metaforer kan möjligen göra 

det lättare för läsaren att ta till sig en bok om mens då stilfigurerna kan hjälpa hjärnan att 

skapa andra bilder kring ämnet istället för att använda de termer som för tankarna direkt till 

mensen i sig.   

Catrinel Haught analyserar skillnaden mellan nya och etablerade metaforer och 

liknelser. Studien är utförd inom det psykologiska forskningsfältet och kan därmed ses som en 

tvärvetenskaplig studie mellan psykologi och retorik. Haught kommer fram till att 

traditionella metaforer som är allmänt vedertagna får större effekt för tolkningen av texten än 

nya metaforer då dessa tas emot som liknelser istället. Nyfunna metaforer kan således fungera 

bättre i form av en liknelse för att göra det lättare för läsaren att förstå. Ett exempel på det är 

att det går att säga att ”vissa idéer är som diamanter” vilket är en liknelse likväl som det går 

att säga ”vissa idéer är diamanter” vilket är en metafor.8 I andra fall behövs en tydlig 

jämförelse. Som när Henry i inledningen till sin bok skriver att ” […] har jag nu en snippa lika 

torr som min morfars hälar”9, vilket skulle vara svårt att beskriva på något annat sätt än med 

denna tydliga jämförelse, det finns ingen metafor för det. Detta resultat kan komma att bli 

intressant i analysen av vilka stilfigurer Henry väljer att använda och hur de bidrar till 

argumentationen.  

 

3.2. Genusperspektivet   

Brigitte Mral skriver i sin bok Talande kvinnor att det är först de senaste 40 åren som 

retoriken har börjat integrera genusperspektiv i forskningen, och då framförallt i amerikansk 

forskning. Retorik var länge en konst som ansågs vara för män vilket speglar forskningen som 

fram tills nyligen endast har intresserat sig för hur just män utövar retorik inom olika arenor.10 

Senare forskning, av bland annat Cheryl Glenn och Jessica Enoch,11 har dels intresserat 

sig för att sätta ljus på de kvinnliga retoriker som tidigare varit gömda i historien samt att 

forska på skillnaden mellan kvinnors och mäns språk. Resultaten har visat att män ser 

samtalssituationer som en tävling och tar gärna mycket plats för att sprida sin egen 

information. Kvinnor däremot ser samtalssituationer som ett sätt att skapa samförstånd och 

                                                 
8 Haught, Catrinel, ”A tale of two tropes: how metaphor and simile differ”, Metaphor and symbol, Vol. 28, Iss. 4, 

2013.  
9 Henry (2016), s. 10.  
10 Mral, Brigitte (2011), Talande kvinnor – kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Ödåkra: 

Retorikförlaget, s. 10f.   
11 Glenn, Cheryl, and Jessica Enoch. “Drama in the Archives: Rereading Methods, Rewriting History.” College 

Composition and Communication, vol. 61, no. 2, 2009, pp. 321–342., www.jstor.org/stable/40593445. 
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relationer.12 Då intresset för kvinnliga retoriker och retoriken ur ett genusperspektiv 

fortfarande är ganska nytt finns det inte bara en brist på kunskap kring huruvida kvinnlig och 

manlig retorik skiljer sig åt eller inte. De ”regler” som Aristoteles och hans manliga 

efterföljare satte upp för retorikkonsten är skapade för män och för de rum där endast män 

hade tillträde. Aristoteles satte upp regler som skulle gälla för juridiska, politiska och 

högtidliga tal vilka vi fortfarande lär ut i retorikundervisningen än i dag. På Aristoteles tid, 

och långt där efter, var inte kvinnor välkomna i dessa rum.13 I dag är kvinnor välkomna i 

offentligheten, men traditionerna om hur man ska tala i dessa rum lever kvar. Om samtida 

forskning visar att män och kvinnor kommunicerar olika kan det således tänkas vara 

problematiskt att till så stor del utgå från klassisk retorik med ”regler” för män och av män. 

Kvinnor har dessutom behövt finna egna strategier för att kunna ta plats i offentligheten då de 

annars får stå tillbaka för männens rätt att tala fritt. Dessa strategier går under vad Brigitte 

Mral benämner som motståndets retorik där kvinnor och andra lågstatusgrupper på olika sätt 

lyckas finna nya vägar att närma sig de högre ställda och nå ut med sitt budskap till 

offentligheten. En av dessa strategier är humor.14 Motståndets retorik samt kopplingen till 

humor och andra specifika strategier kommer jag att presentera mer ingående i teoriavsnittet 

för att sedan använda mig av det i analysen och diskussionen av materialet.  

 

3.3. Diskursen kring menstruation 

Det är inte bara inom retoriken som kvinnor inte har fått ta plats, utan det är återkommande 

inom de flesta forskningsdiscipliner att kvinnor på olika sätt har tystats ner. Det finns 

exempelvis en hel del forskning om menstruation, de flesta inom medicinsk vetenskap, som 

innefattar studier gällande smärtor och sinnesstämning. Medicinsk och antropologisk 

forskning visar även att kvinnor diskrimineras inom vården då deras typiska ”kvinnoproblem” 

inte tas på allvar. Detta tar bland annat Elaine Denny och Christopher H. Mann upp i sin 

studie om hur kvinnor med endometrios, ett sjukdomstillstånd som medför extrema smärtor 

vid mens, bemöts inom vården. Det visar sig att det tar lång tid för kvinnor att få den vård de 

behöver då deras symptom inte tas på allvar. De erbjuds smärtlindring som oftast inte hjälper 

mot den smärta de upplever. Många kvinnor ger upp och undviker att söka vård tills det 

uppstår situationer där de inte längre har något val, eftersom de upplever att de inte får den 

                                                 
12 Mral (2011), s. 14.  
13 Mral (2011), s. 14f.  
14 Mral, Brigitte (2014), ”Genus, status och motståndets retorik – att analysera maktrelationer i språket”, 

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), Retorisk kritik, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 245–256. 
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hjälp de behöver. Det visade sig även att läkarna hade bristande kunskap gällande 

endometrios och baserade sin kunskap på olika myter om vad som skulle bota sjukdomen.15  

Ingrid Johnston-Robledo och Joan C. Christel skriver i sin artikel ”The Menstrual Mark: 

Menstruation as Social Stigma” att menstruation är ett socialt stigma för kvinnor då det ses 

som en kroppslig defekt. I sin artikel har de utgått från Erving Goffmans definition av stigma 

vilket således gör att de utgår från ett sociologiskt perspektiv även om de lånar in teorier och 

forskning från andra områden. De menar att stigmatiserandet av den menstruerande kvinnan 

har ett samband med kvinnors lägre sociala status generellt och att det även leder till allvarliga 

konsekvenser för deras hälsa, sexualitet och välbefinnande.16  

Pia Fors utförde i sin kandidatuppsats en komparativ studie mellan Libresses och 

Always’ reklam för mensskydd. Med hjälp av semiotik och retorik kom hon fram till att 

Libresse vänder sig till en bredare publik och tar hänsyn till den ökade medvetenheten om 

tabut kring mens. Always å andra sidan fortsätter att anpassa sig efter tabut och upprätthåller 

den skamfyllda bilden om mens samt synen på kvinnokroppen som svag.17 

Som visats ovan finns det ett återkommande mönster i tidigare forskning om 

menstruerande personer. Resultaten från dessa studier jag har tittat på inom genusvetenskap, 

sociologi, språk och naturvetenskap visar att menstruation är tabu och stigmatiserande, något 

som pekar på att det påverkar kvinnors hälsa negativt. I mitt urval av tidigare forskning har 

jag inte aktivt letat efter studier som skulle kunna visa motsatt resultat, att menstruerande 

personer får bra bemötande och vård, men det är heller inget jag har stött på under de mer 

öppna sökningarna på orden ’rhetoric’ och ’menstruation’. De vetenskaper och resultat jag 

funnit är viktiga att ta i beaktning för att bredda min studie och förståelsen för Henrys bok, 

som hon själv menar är ett steg i att försöka ta bort okunskapen och tabut kring mens.18  

 

3.4. Youtubers  

Det finns tidigare kandidatuppsatser som har studerat Youtubers och deras relation till och 

påverkan på tittarna samt vad som krävs för att bli en framgångsrik Youtuber.  

                                                 
15 Denny, Elaine, Mann, Christopher H., ”Endometriosis and the primary care consultation”, European Journal 

of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Volume 139, Issue 1, July 2008, Pages 111–115.  
16 Johnston-Robledo, Ingrid & Cristel, Joan C., ”The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma”, Sex 

Roles, January 2013, Volume 68, Issue 1, pp 9–18.  
17 Fors, Pia, ”Relationsmarknadsföring inom en kontext av menstabu: En tematisk analys av Libresses och 

Always kundkommunikation”, humanistiska fakulteten, institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, 

publ. 2015-06-18, <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:820405>, hämtad 2017-05-15.    
18 Henry (2016), s. 15.  

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115/139/1
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Jennie Soläng och Emma Tjernberg skrev sin kandidatuppsats om hur Youtubers 

påverkar de som tittar på deras inlägg. De baserade sin studie på en av Sveriges största 

YouTube-kanaler, producerad av Therese Lindgren. De skickade ut frågeformulär till 

Lindgrens tittare som fick besvara frågor gällande hur de påverkats av hennes YouTube-klipp. 

Resultatet visar att trovärdighet skapas till Youtubern genom att följarna kan känna igen sig i 

dennes budskap. Detta kopplat till att Youtubern ofta sponsras av produkter från företag som 

delar samma värdegrund som personen själv och kan därför få tittarna att köpa samma 

produkter själva. Enligt enkätresultaten var bra rykte en stark faktor för att köpa de produkter 

som Youtubern visade i sina klipp.19  

Då denna studie är utförd på kandidatnivå är det inget jag kommer hänvisa till som 

forskning i min studie. Jag kommer heller inte att analysera Henrys YouTube-klipp, men det 

är av intresse att se tillbaka på den för att få bild av vad kända Youtubers kan ha för påverkan 

på deras följare. 

 

4. Teori  
I detta avsnitt presenteras de teorier som kommer att användas i analysen av materialet. De 

valda teorierna är den retoriska situationen, doxa, motståndets retorik, humor, samt stilfigurer 

som liknelse och metafor.  

 

4.1. Retorisk situation 

För att beskriva varför Henrys bok är ett retoriskt objekt kommer jag att analysera vilken 

retorisk situation, utifrån Lloyd F. Bitzers teori, hon har att ta ställning till när hon skrev och 

publicerade boken.  

Bitzer menar att en situation är retorisk när det finns ett påträngande problem, något 

som har hänt och kan lösas retoriskt eller något som har pågått länge men behöver ändras eller 

förnyas. Det behövs även en publik som har möjlighet att lösa problemet. Problemet ska vara 

relevant för publiken för att talaren ska kunna nå ut till dem och få hjälp att lösa det. Slutligen 

ska talaren även ta hänsyn till tvingande omständigheter. Det innebär att talaren behöver ta 

hänsyn till de omständigheter som råder i kontexten: vad är det för situation som uppstått? 

Vad har publiken för information sedan tidigare? Vilken sinnesstämning är publiken i? Vad 

                                                 
19 Soläng, Jennie, Tjenberg, Emma ”Potentially powerful makers and breakers: En kvantitativ studie om hur stort 

inflytande youtubers har på sina följare”, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, avdelningen för 

media- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, publ. 2017-03-09, <http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1080133>, hämtad 2017-05-15.  
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vill de ha ut av talaren?20 Tvingande omständigheter innefattar dels vilka fysiska 

förutsättningar som finns i situationen, exempelvis vilka som har råd att köpa en bok, men 

även vad publiken gemensamt håller för sant vilket leder in på begreppet doxa.  

 

4.2. Doxa  
I studien av Henrys bok blir begreppet doxa av intresse i förhållande till tabut kring mens. 

Detta för att analysera vilken världsbild som råder och hur den påverkar hur en bok om mens 

tas emot.  

Aristoteles har i sin bok Retoriken skrivit om doxa att: ”Den som har förmågan att träffa 

den allmänna meningen (ta endoxa) utmärks därför också av att han på samma sätt kan träffa 

sanningen”21. Att som talare vara sanningsenlig handlar därmed inte om att fånga någon 

generell sanning om världen utan att fånga det som uppfattas som sant hos publiken och i den 

specifika situationen. Doxa innefattar den världsbild, de förgivettaganden om världen, som en 

grupp människor delar och som formar deras sätt att tänka, handla och vara. Det betyder inte 

att alla inom samma doxa nödvändigtvis har samma åsikter om allt. Inom doxan kan man vara 

överens om vilka ämnen som är värda att diskutera, men ha olika åsikter om dessa. Eftersom 

det är människors uppfattning av världen som utgör doxan och inte hur världen är beskaffad i 

sig själv är doxa även föränderligt och anpassar sig efter tid och situation. Doxan kan även 

uppfattas som motsägelsefull för någon som inte delar samma världsuppfattning.22 För de som 

delar samma doxa är det uppenbart vilka beteenden som är tillåtna i olika situationer medan 

det för någon från en annan doxa kan vara svårt att uppfatta små skillnader mellan de olika 

situationerna. Att gå i kyrkan är ett sådant exempel. De som delar samma doxa vet vilka olika 

beteenden som är accepterade beroende på vad det är för tillställning i kyrkan. För någon som 

inte delar samma doxa kan det däremot uppfattas som motsägelsefullt att få applådera i 

kyrkan vid vissa tillfällen medan det vid andra anses vara högst opassande.  

 

4.3. Motståndets retorik  
Begreppet motståndets retorik, som togs upp under tidigare forskning, blir intressant att ta i 

beaktande under diskussionen av Henrys bok dels för att hon är kvinna men även för att hon 

skriver om ett kontroversiellt ämne som under lång tid har stigmatiserats och tystats ner. Hon 

                                                 
20 Bitzer, Lloyd F. (1968) ”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric, vol. 1, pp. 1–14.  
21 Aristoteles (2012), Retoriken, 1 utg., Ödåkra: Retorikförlaget, 1.1.11.  
22 Rosengren (2008), s. 72ff.  



9 

 

tar sig an ämnet med hjälp av humorn som verktyg vilket även det blir intressant i studien av 

hur hon når ut med sitt budskap.  

I kapitlet om tidigare forskning nämnde jag inledningsvis att genusperspektivet inom 

retorikforskningen fortfarande är ett relativt nytt fenomen i jämförelse med hur länge 

forskningen har varit mansdominerad. Det har dock inte bara varit ofördelaktigt att vara 

kvinna. Faktorer som etnicitet och klass har också påverkat möjligheterna att få ta plats och 

tala i det offentliga rummet.  

Brigitte Mral har skrivit kapitlet ”Genus, status och motståndets retorik – att analysera 

maktrelationer i språket” i boken Retorisk kritik.23 Där menar Mral att lågstatusgrupper har 

utvecklat olika motståndsstrategier vilka kan vara offensiva och självmedvetna. En vanlig 

strategi bland kvinnor är att de använder sig av det motståndaren redan har uttryckt som bevis 

eller argument för att istället göra det till en fördel för sig själva. Då argumentet kommer från 

motståndaren blir det således svårt för dem att säga ifrån trots att det av kvinnorna används till 

deras fördel. Denna strategi kallas för antistrephon.24  

Mral skriver att ”(f)ramgångsrika diskursiva strategier ur underläge utmärker sig ofta 

genom att vara finurliga, skarpsinniga och flexibla”25 där det är vanligt förekommande, och 

även effektivt, att personer med låg status använder humorn som verktyg för argumentation. 

Att föra samman allvarliga ämnen med humor är ett effektivt sätt att tillåtas ta plats i 

offentligheten på ett sätt som annars skulle vara svåråtkomligt för lågstatusgrupper.26  

 

4.4. Humor  

Det är tydligt att Henry använder sig av humorn för att skapa plats åt sig själv och ämnet hon 

vill diskutera.  

Humor är som ovan nämnt ett sätt för lågstatusgrupper att få argumentera i det 

offentliga och ha chansen att hamna på en jämlik nivå med högstatusgrupper. Henry är en ung 

kvinna och trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är det inte självklart för 

kvinnor, framförallt inte unga, att få ta plats och argumentera på samma villkor i det 

offentliga. 

                                                 
23 Mral, Brigitte (2014), ”Genus, status och motståndets retorik – att analysera maktrelationer i språket”, 

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), Retorisk kritik, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 245–256.  
24 Mral (2014), s. 250.  
25 Mral (2014), s. 251.  
26 Mral (2014), s. 251.  
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”Politik är sällan humoristisk, men humor kan definitivt vara politik”27 skriver Simon 

Oja i sin avhandling om Sverigedemokraternas budskap. Då Henry skriver om mens som ett 

politiskt ämne och samtidigt använder sig av humor blir det därför intressant att se vad 

humorn tillför budskapet i hennes bok.  

Simon Weaver skriver i sin avhandling om förhållandet mellan retorik och rasistisk 

humor att det finns tre teorier för humor: överlägsenhets-, oförenlighets- och lättnadsteori.28 

Överlägsenhetsteorin innefattar synen att humor bygger på att människor skrattar åt sådant 

som får dem själva att känna sig bättre än andra. Det är den äldsta teorin om humor som fanns 

redan på Platons och Aristoteles tid. Platon ansåg att humor skulle kontrolleras då han menade 

att det bara är onda män som känner sig tillfredsställda av någon annans misslyckande. Även 

Aristoteles kritiserade humorn för att vara hånfull och nedvärderande mot det objekt det 

skämtades om. Aristoteles erkände dock att humor kan användas i övertygande syfte, men han 

var emot rena fånerier.29  

Oförenlighetsteorin betonar den strukturella kopplingen mellan humor och retorik och 

är på så vis den mest nytänkande teorin gällande analys av humor. Teorin innefattar tanken 

om att humor uppstår i oväntade situationer eller när saker förs samman på ett ovanligt sätt. 

Det finns teorier som säger att all humor uppstår ur det oförenliga och oväntade, men att allt 

oväntat å andra sidan inte automatiskt är humoristiskt. Det finns även tankar om att humor 

kan omvärdera verkligheten, sammanföra olikartade element och skapa främlingskap 

beroende på kontext och publik.30  

Lättnadsteorin innefattar en syn på humor som något som bidrar till ett psykologiskt 

skifte snarare än att fokusera på det strukturella i humorns språkliga uppbyggnad som de 

andra teorierna fokuserar på. När vi skrattar frigörs endorfiner och det kan sänka 

stressnivåerna och skapa en känsla av lugn, en slags känslomässig lättnad.31 Analysen 

kommer att innefatta alla tre teorier vilka jag kopplar samman med de stilfigurer jag anser 

bidra till den humoristiska framställningen på olika sätt.   

 

                                                 
27 Oja, Simon (2015), Sverigedemokraternas budskap 2005–2010: en retorisk studie av ett annorlunda parti. 

Diss. Örebro: Örebro Universitet, s. 119.  
28 Weaver, Simon (2011), The Rhetoric of Humour: US, UK and global race joking, Farnham, Surrey, England: 

Ashgate, s. 13.  
29 Weaver (2011), 15.  
30 Weaver (2011), 18.  
31 Weaver (2011), 26f.  
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4.5. Stilfigurer  
I enlighet med frågeställningarna kommer jag att analysera hur stilfigurerna bidrar till den 

humoristiska framställningen i Henrys bok, vilka presenteras i detta avsnitt.  

Lennart Hellspong skriver att för att kunna övertyga publiken behöver talaren inte bara 

ha välgrundade argument, hen behöver även smycka språket för att det ska bli lättare för 

publiken att ta till sig budskapet och därigenom bli övertygade. Ett vanligt knep för att få 

publiken att komma ihåg det man säger är upprepningar, men det finns även en lång rad andra 

stilfigurer vilka är till för att ordna och smycka språket för att göra det mer intresseväckande 

och effektfullt.32  

Som tidigare nämnt är stilfigurerna liknelse och metafor främst förekommande i boken, 

även ironi används vid flertalet tillfällen, vilka jag därmed kommer fokusera främst på i 

analysen. Stilfigurerna hyperbol, interruptio, paralips och klimax förekommer vid tillfällen i 

boken som även går att koppla till humorteorierna och därmed blir intressanta för analysen. 

Alla dessa stilfigurer är så kallade troper, förutom klimax som är ett ornament. Dessa 

stilfigurer och skillnaden mellan trop och ornament presenteras nedan. 

 

4.5.1. Liknelse  

Liknelse hör till den grupp av stilfigurer som kallas för troper vilka ”utmärks av att ordens 

betydelse avviker från det vanliga.”33 Att den vanliga innebörden av orden kopplas samman 

med den nya och förstärker budskapet. 

Att säga att någon är stark som en björn är en liknelse där ”som” fungerar som 

jämförelseordet vilket kännetecknar just liknelsen. Om man istället säger att någon är 

björnstark är det en metafor, som är en annan trop. I en liknelse används orden med sin 

ursprungliga mening, vilket egentligen talar emot premissen för en trop, men räknas oftast till 

den gruppen ändå då det kan vara ett effektivt sätt att smycka språket och skapa nya 

tankebilder hos publiken. Genom att göra en liknelse med något som är välkänt för publiken 

kan det fungera i pedagogiskt syfte då det kan bli lättare att förstå informationen genom att 

sätta den i ett annat sammanhang. Det kan även få en poetisk effekt att tvärtom likna något 

välkänt med något otydligt och oväntat.34   

Cristina Alm Arvius menar att jämföra saker, exempelvis genom liknelser, även är 

viktigt för att bygga upp hierarkier och förstå vetenskapliga klassificeringar. Hon menar även 

                                                 
32 Hellspong, Lennart (2011), Konsten att tala – handbok i praktisk retorik, Lund: Studentlitteratur, s. 127. 
33 Hellspong (2011), s. 136.  
34 Lindqvist, Janne (2016) Klassisk retorik för vår tid, uppl. 2:1, Lund: Studentlitteratur, s. 287.  
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att liknelser har stor betydelse i vissa sammanhang och att de inte bara kan bytas ut mot 

metaforer då det förlorar betydelsen. Vissa saker behöver jämföras med annat medan andra 

kan fungera bra som metaforer.35  

 

4.5.2. Metafor 

Som ovan nämnt är även metafor en trop, den kanske mest välkända. Den baseras också på 

likheter och principen att byta ut beskrivningen av något och fortfarande behålla vad det 

handlar om. Lindqvist Grinde skriver att en metafor ” […] bygger på att bildledet liknar 

sakledet” 36, dvs att den sak man pratar om byts ut mot något som bildligt beskriver samma 

sak fast med andra ord. Skillnaden mellan metafor och liknelse är att metaforen inte innehåller 

något jämförelseled vilket kan göra det lite mer riskabelt att använda metaforer. Talaren måste 

vara säker på att publiken förstår att de inte ska ta det hen säger bokstavligen utan att de själva 

kan göra kopplingen att det är en metafor för något annat. Det kan också exempelvis bli mer 

kraftfullt att använda metaforer i förolämpande syften.37 Att säga ”du är ett svin” till någon 

kan uppfattas som mer förolämpande än att säga ”du beter dig som ett svin” då det även blir 

fråga om att vara något eller att göra något.  

Metaforer kan precis som liknelser användas i pedagogiskt syfte då de kan göra saker 

mer begripliga att förklara dem med enklare ord. Att använda för många nya metaforer kan 

dock göra det svårare att begripa vad det talas om38, och som tidigare forskning visat kan 

metaforer även vara användbara om sådant som är tabu för att möjliggöra samtal kring dessa 

ämnen.39  

 

4.5.3. Ironi 

Stilfiguren ironi hör också till troper och innebär att man säger en sak, men publiken förstår 

att man menar tvärtom. Det som är ordens avsedda betydelse blir det motsatta. Om det t.ex. 

regnar ute och någon säger ”vilket fint väder vi har” är det troligt att det är en ironisk 

kommentar, så vida det inte är en bonde som har väntat på regn i flera veckor. Lennart 

Hellspong skriver om den bekräftande och upplösande ironin. Den bekräftande fungerar 

sammanhållande då den visar att talare och publik redan är överens. Den upplösande ironin 

                                                 
35 Alm-Arvius, Christina (2003), Figures of speech, Lund: Studentlitteratur, s. 125ff.  
36 Lindqvist (2016), s. 280. 
37 Lindqvist (2016), s. 281.  
38 Lindqvist (2016), s. 281f.  
39 Kangira, Jairos, Mashiri, Pedzisai, Gambahaya, Zifikilez, ”Women writers' use of metaphor as gender rhetoric 

in discourse on HIV/AIDS and sex-related issues: The case of Totanga Patsva (We start afresh) by Zimbabwe 

Women Writers”, Nawa: Journal of language and communication, 2007, Vol. 1, Issue 1, p31-45, 25p. 
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innebär att talaren säger något ironiskt som får publiken att reflektera över invanda mönster 

och tankebanor.40  

Något som ofta förknippas med ironi och är vanligt förekommande inom humor är satir. 

Mette Møller menar att satir är ett sätt att använda sin kreativitet i det humoristiska som ofta 

används som en kanal för konstnärers syn på samhällets hyckleri. Satiriker försvarar sig oftast 

med att de gör det för den goda sakens skull, att deras sätt att håna övermakten gynnar de 

lägre ställda i samhället.41 

 

4.5.4. Övriga stilfigurer 

I min analys framkommer även andra stilfigurer, som dock inte tar lika stor plats i förhållande 

till de tre som är beskrivna ovan och kommer därför att ges en kortare presentation i detta 

avsnitt. 

Först ut är stilfiguren hyperbol, vilket betyder överdrift och kan bidra till en tydligare 

och mer pedagogisk förklaring av något. Att överdriva kan förstärka det man talar eller 

skriver om, men blir överdriften för stark kan det snarare fungera förminskande då budskapet 

inte blir trovärdigt.42 

Sedan kommer även stilfiguren interruptio att framhävas i analysen. Det innebär att 

medvetet avbryta sig själv eller tveka inför det man ska säga för att det ska uppfattas som att 

man säger fel. Det kan ses som en överdrift då det ofta används för att betona något specifikt 

och på så sätt förstärka budskapet.43 

Paralips förkommer också och innebär att talaren säger att hen ska undvika att nämna 

något bara för att i nästa sekund nämna just det. Detta är riskabelt då det är något som lätt 

genomskådas av publiken, men om det fungerar kan talaren lägga fram något på det sättet 

utan att helt behöva stå för det.44  

Slutligen kommer jag att i analysen titta på stilfiguren klimax vid tillfälle där det bidrar 

till den humoristiska framställningen. Det är den enda stilfigur jag tittar på i analysen av 

materialet som inte är en trop, utan ett ornament. Till skillnad från tropen där ord eller uttryck 

används i en annan betydelse än de brukar fungerar istället ornament som ett sätt att frångå 

ordinarie grammatik och disponera om orden på ett konstfullt sätt.45 Klimax är en stegring i 

                                                 
40 Hellspong (2011), s. 141f.  
41 Møller, Mette (2013), ”Latter kan mere end at latterliggøre – humors funktion som retorisk strategi, ventil og 

kreativ ressource”, Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling, Årg. 1, Nr.2, s. 23–38.  
42 Lindqvist (2016), s. 289. 
43 Lindqvist (2016), s. 289f. 
44 Lindqvist (2016), s. 291. 
45 Lindqvist (2016), s. 297.  
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tal eller text för att intensifiera känslan hos publik och talare som ofta sker i tre steg där 

satserna även ökar i längd.46  

 

4.6. Teori, sammanfattning 

De centrala teoretiska utgångspunkterna i analysen av materialet är således humor 

tillsammans med stilfigurerna liknelse, metafor, ironi, hyperbol, interruptio, paralips, och 

klimax. Med hjälp av dessa ämnar jag finna svar på mina frågeställningar gällande vilken 

betydelse Henrys retoriska val har för boken och ämnet i sin helhet. Att analysera den 

retoriska situationen och doxa är tänkt att bidra till ett bredare perspektiv på analysen, vilken 

kontext boken har att förhålla sig till samt skapa en djupare förståelse för ämnets roll i 

samhället. Resultaten kommer sedan att diskuteras i förhållande till begreppet motståndets 

retorik för att eventuellt finna samband mellan de retoriska val Henry gör och det faktum att 

hon är en kvinna som skriver om ett tabubelagt ämne.  

 

5. Metod och material 

Denna studie utgår från den hermeneutiska tolkningsteorin. Metoder som kommer användas 

för denna studie är kritisk retorikanalys, närläsning och retorisk stilanalys. Dessa teorier och 

metoder samt vilket material som ska analyseras beskrivs närmare under varje rubrik nedan.  

  

5.1. Hermeneutik och närläsning 
Denna studie är hermeneutisk så till vida att den utgår från tolkningar av ett material eller 

fenomen. Per-Johan Ödman skriver att just tolkning är hermeneutikens främsta kunskapsform 

vilken går ut på att förstå vår omvärld och människorna som lever i den samt vår egen och 

andras förståelse av omvärlden.47 Ett sätt att tillämpa hermeneutiken som teori är att se 

tolkningen som en hermeneutisk cirkel vilken fokuserar på ett del-/helhetsperspektiv. För att 

förstå delarna måste man studera helheten och för att förstå helheten måste man studera 

delarna. Det är även en tolkningslära som tar hänsyn till kontexten och sammanhanget som 

det vi tolkar befinner sig i.48  

För att kunna tolka materialet kommer jag att använda mig av närläsning som metod för 

att få en djupare förståelse för Henrys bok samt hur den förhåller sig till doxa. Jon Viklund 

                                                 
46 Lindqvist (2016), s. 303.  
47 Ödman, Per-Johan (2007), Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, upplaga 2:1, 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s. 13f. 
48 Ödman (2007), s. 98f.  
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skriver att närläsning är en vanlig metod och ett slags övergripande perspektiv inom retoriken. 

Den syftar till att nå en djupare förståelse för textens mening genom att studera egenskaper i 

texten och hur den är sammansatt. Det är även viktigt att studera texten i förhållande till 

kontexten. I en retorisk studie är det inte bara texten i sig som är av intresse utan framförallt 

vad den har för betydelse i den aktuella situationen och ett större sammanhang.49  

 

5.2. Kritisk retorikanalys och stilanalys 

”Det man intresserar sig för i en kritisk retorikanalys är det persuasiva i kommunikationen: 

det övertygande i talhandlingar, appeller till mottagaren att förändra sin världsbild”50 skriver 

Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms. Kritisk retorikanalys är en hermeneutisk 

metod som analyserar övertygande objekt genom att bland annat bryta isär det i mindre delar 

och sedan plocka ihop dem för att få en större förståelse för helheten och delarnas relation till 

varandra. Men en retorikanalys är inte bara en metod för att uppvisa tolkningar, den är 

ifrågasättande och kritisk till sin natur. Genom kritisk retorikanalys frågar man efter syftet 

med budskapet, varför det ser ut som det gör och varför det formuleras på ett visst sätt. Det 

analyserar även det retoriska objektets betydelse för kontexten och den doxa det befinner sig 

i.51 I analysen av Henrys bok studerar jag stilfigurernas betydelse för argumentationen, med 

andra ord hur dessa delar bidrar till helheten. Jag analyserar även den retoriska situationen och 

doxan för att ta reda på i vilken kontext boken publiceras och vilken betydelse Henrys sätt att 

skriva har för hennes möjlighet att nå ut med sitt budskap via boken. Således analyserar jag 

syftet med Henrys budskap samt med vilka retoriska verktyg hon framför sitt budskap.  

Då jag i denna studie försöker besvara frågan huruvida Henrys användande av 

stilfigurer påverkar boken som helhet är stilanalys en lämplig metod för detta. Anders Sigrell 

skriver att en retorisk stilanalys har som uppgift att plocka isär påverkande kommunikation i 

mindre delar och analysera dessa för att sedan sätta ihop dem igen och förstå hur dessa delar 

bidrar till helheten. Detta för att uppmärksamma delar som vid en snabb läsning inte skulle 

uppmärksammas. Sigrell menar att en stilanalys kan göras på olika nivåer där det är vanligt att 

titta på text, stycken, meningar, satser och ordval.52  

 

                                                 
49 Viklund, Jon (2014) ”Retorisk kritik – en introduktion”, Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), 

Retorisk kritik, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 29.  
50 Mral, Gelang, Bröms (2016), s. 17.  
51 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 13ff.  
52 Sigrell, Anders (2014) ”Retorik stilanalys: ironi, presuppositioner och metonymier”, Viklund, Jon, Mehrens, 

Patrik & Fischer, Otto (red.), Retorisk kritik, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 120.  
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5.3. Metodproblem och avgränsning 

Då analysen av materialet utgår från de tre teorierna om vad som skapar humor använder jag 

således dessa teorier på ett metodologiskt vis. I närläsningen av materialet studerar jag vilka 

skämt som kan tänkas höra till vilken humorteori samt stilfigurernas humoristiska roll i 

framställningen. Därmed använder jag mig inte bara av kritisk retorikanalys och närläsning 

som metod utan även av en metodologisk uppställning av humorteorier som inte går att finna i 

någon litteratur. Simon Oja tar i sin avhandling upp dessa humorteorier och menar att de är 

kompletterande teorier vilket innebär att ett skämt inte behöver hamna under den ena eller 

andra kategorin utan kan vara både överlägset och oförenligt samtidigt.53 Det är jag medveten 

om och synliggör där det förekommer i min analys, men för tydlighetens skull har jag valt att 

ställa upp dem var för sig vilket skapar denna metodologiska form. Oja menar även att 

lättnadsteorin innefattar medicinska effekter av humor, själva skrattets påverkan på individen, 

och att det därför inte är relevant för en retorisk studie.54 Där är jag inte enig och finner det 

relevant att ta med i en retorisk analys, främst gällande ett ämne som är tabu att prata om, då 

användandet av humor och tillhörande skratt kan tona ner det allvarliga i ämnet och få 

människor att slappna av lite mer inför att prata om det.  

En avgränsning jag gör gällande teori och metod är att jag inte deskriptivt tar fram 

stilfigurerna i texten utan istället analyserar dem i förhållande till vad de kan bidra med till 

den humoristiska framställningen. Jag har även fokuserat på troper och utelämnat ornament, 

med undantag för klimax, då dessa är mer synliga i texten och många gånger gör att 

framställningen blir humoristisk. Att analysera ornament hade troligen gett intressanta resultat 

gällande konstfulla och intresseväckande formuleringar, men då jag i denna studie främst 

intresserar mig för humor bidrar figurer inte lika mycket till analysen som troper. Det är även 

ett val jag gör för att användandet av troper kan vara ett sätt att skapa möjlighet för ett 

tabubelagt ämne att ta plats i diskursen varför detta blir intressant att studera i förhållande till 

hur Henry använder sig av troper för att kunna skriva om mens.  

 

5.4. Material och avgränsning 

Materialet som analyseras i denna studie är den andra omarbetade upplagan av Henrys bok 

”Ja jag har mens, hurså?”.55
 Jag har gjort ett urval utifrån de passager i boken jag finner mest 

persuasiva, där Henry argumenterar för att mens är tabu och menar att vi ska ändra på det. 

                                                 
53 Oja (2015), s. 235.  
54 Oja (2015), s. 234.  
55 Henry (2016).  
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Eftersom det är en analys där jag tittar på vad humor och stilfigurer kan bidra med i 

argumentationen har jag valt de ställen där hon gör någon form av humoristisk framställning 

med hjälp av stilfigurer. Det finns avsnitt i boken som är mer informerande och handlar om 

historia eller beskrivningar av vad som egentligen händer i kroppen vid mens. Dessa har jag 

valt att inte inkludera i analysen då de inte är argumenterande och därmed inte lika intressanta 

för studien.   

Henry har även en YouTube-kanal där hon bland annat har en spellista med vlogg-

inlägg där hon pratar om mens. Dessa vlogg-inlägg kommer inte att analyseras då hon har 

samlat mycket av det hon tidigare sagt i boken. Boken täcker in alla aspekter av mens som 

Henry tidigare tagit upp, därav är analys av tidigare klipp inte nödvändig i denna studie. Att 

analysera Henrys vlogg-inlägg är intressant om man samtidigt inkluderar en analys av hennes 

actio, vilket denna studie dock inte kommer att omfatta.  

 

6. Analys  

I detta avsnitt analyseras de utvalda delarna av materialet ”Ja jag har mens, hurså?” utifrån de 

teorier och metoder som presenterades i föregående avsnitt. Analysen tar avstamp i den 

retoriska situationen och doxa för att få en bild av i vilken kontext boken publicerats och vad 

den bidrar med till sin publik. Sedan kommer analysen gå över i det faktiska innehållet och de 

retoriska och språkliga val Henry har gjort och hur de bidrar till hennes argumentation.   

 

6.1. Den retoriska situationen  

”År 2004 gick jag i fyran och då tyckte Skolverket att en kvart var lagom för att lära landets 

tioåriga livmoderbärare om något som de kommer uppleva typ fyrahundrafemtio gånger under 

sin livstid”56, skriver Henry i inledningen till sin bok. Den brist på mensundervisning hon 

upplevde i skolan var en av anledningarna till att hon tog initiativet att skriva boken några år 

senare. Men det är inte bara bristen på undervisning som upprör Henry utan även tabut kring 

mens. Hon skriver att:  

 

Vi satt tolv tjejer samlade i ett klassrum och fattade inte mycket mer än att om några år kommer 

det att komma blod ur våra underliv och det är skithemligt. Så hemligt att killarna uppenbarligen 

inte får veta, för de sitter i rummet bredvid och trär på kondomer på bananer. […] Tjugoåriga jag 

blir emellertid provocerad deluxe. Någon berättade för mig att mensundervisningen idag mer 

                                                 
56 Henry (2016), s. 11.  



18 

 

eller mindre ser likadan ut som förr, vilket får mig att vilja skrika ’FÖR HELVETE!’ med mitt 

allra starkaste magstöd, minst tre gånger i rad.
57

 

 

 

Enligt Bitzers teori ska det finnas ett påträngande problem som kan lösas retoriskt för att det 

ska räknas som en retorisk situation.58 Problemet kan således tolkas som att Henry upplever 

en frustration över den bristande undervisningen samt det ständiga tabut kring mens, där hon 

genom sin bok vill bidra till en förändring.59  

Nästa element i den retoriska situationen är publiken, vilken ska hjälpa talaren (eller 

författaren i detta fall) att lösa problemet. Budskapet behöver därmed vara riktat till de som 

kan vara med och lösa problemet för att det ska vara en retorisk situation.60 Henry 

argumenterar för varför det ska bli bättre undervisning i skolan, bättre vård för personer med 

svåra menssmärtor och att det ska pratas mer öppet om mens generellt, något som kan tolkas 

som att hon vänder sig till lärare, sjukvårdspersonal och beslutsfattare. Det gör hon på sätt och 

vis, men snarare indirekt vilket gör att jag tolkar dessa vuxna som den sekundära publiken. 

Den målgrupp jag tolkar det som att hon framförallt riktar sig till och som i störst utsträckning 

läser hennes bok är unga tonåringar. Dessa kan således ses som den primära publiken som kan 

hjälpa henne att lösa problemet. Denna tolkning gör jag då hon dels ger läsaren mer kunskap 

kring mens, menssmärtor, mensskydd, PMS, PDMS, endometrios och liknande, samt tips på 

hur läsarna kan bli ’mensaktivister’ och börja våga prata om mens samt bemöta kränkande 

kommentarer kopplat till mens. Boken innehåller mycket information om mens, både 

historiskt och nutida, som är förpackat i lättlästa formuleringar samt stöds av bilder och 

kreativ layout. Den lättsamma tonen stärker min tolkning om att den inte i första hand är 

riktad till vuxna, utan de unga som snart ska få, eller just har fått, sin mens och fortfarande 

tycker att det är jobbigt och pinsamt och som inte har någon att vända sig till.  

Den sista delen i den retoriska situationen är de tvingande omständigheterna som råder i 

situationen vilka talaren (författaren) behöver ta hänsyn till för att nå ut med sitt budskap på 

rätt sätt.61 Henry tar vid flera tillfällen upp det tabu och stigma som råder kring mens vilket 

hon bland annat menar har sin grund i okunskap kring ämnet och ointresse av att lära sig mer. 

Det leder i sin tur till att många menstruerande personer dels utsätts för kränkande 

kommentarer, framförallt i ung ålder, och att de som behöver hjälp med menssmärtor 

diskrimineras inom vården. Dessa omständigheter har lett till att många menstruerande 

                                                 
57 Henry (2016), s. 11f.  
58 Bitzer, Lloyd F. (1968) ”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric, vol. 1, pp. 1–14. 
59 Henry (2016), s. 14f.  
60 Bitzer, Lloyd F. (1968) ”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric, vol. 1, pp. 1–14. 
61 Bitzer, Lloyd F. (1968) ”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric, vol. 1, pp. 1–14. 
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personer inte vågar prata öppet om sin mens för att de har lärt sig sedan ung ålder att det är 

något äckligt och hemligt. Henry visar förståelse inför detta och skriver att hon inte begär att 

alla ska börja älska sin mens och våga prata om det öppet från den ena dagen till den andra. 

Hon ger olika förslag på hur läsarna kan ge svar på tal i olika situationer beroende på om man 

är blyg eller framåt som person. På så sätt förhåller hon sig till de tvingande omständigheterna 

gällande att det är svårt att ta plats och prata om något som har varit tabu så länge.  

Sammanfattningsvis uppfyller Henrys bok kriterierna för att vara ett retoriskt objekt. 

Problemet är att mens är tabubelagt och det saknas korrekt och tillräcklig undervisning om 

ämnet. Publiken är framförallt de unga läsarna som ska få kunskap och vara med och göra 

ämnet mindre tabu på olika sätt. De tvingande omständigheterna är det ingrodda tabut och 

medförande skuld och skam vilket är svårt att skaka av sig och ändra på. Det kräver tid och 

mod och det behövs många personer som tillsammans försöker göra det mindre tabu att prata 

om mens, vilket Henry försöker uppnå bland annat genom sin bok. I samband med de 

tvingande omständigheterna är det av intresse att fortsätta analysen med en titt på doxan för 

att få ett bredare perspektiv för bokens betydelse i samhället.  

 

6.2. Doxa  
I avsnittet om tidigare forskning nämndes att det framförallt inom medicinsk och 

antropologisk forskning visat sig att personer som söker vård för svåra problem vid 

menstruation ofta blir diskriminerade.62 Även inom sjukvården kan det fortfarande råda 

okunskap kring mens vilket leder till allvarliga konsekvenser för de som söker vård för att de 

vill ha hjälp med exempelvis extrema menssmärtor. De tas inte på allvar och får inte den hjälp 

de behöver. Andra studier visar att det faktum att mens är tabu och följs av ett stigmatiserande 

även påverkar menstruerande personers hälsa, sexualitet och välbefinnande generellt.63  

Henry lyfter framförallt sina egna erfarenheter kring hur menstabut yttrade sig i hennes 

omgivning, specifikt under högstadiet, men hon nämner även forskning som visar på 

diskriminering av kvinnor inom vården generellt: 

 

Det som är spännande är dock att en av dessa studier – ”The Girl Who Cried Pain”, av Diane 

Hoffman och Anita Tarzian – visar att det tar längre tid för kvinnor att få både en diagnos och 

behandling för sin smärta, än vad det tar för män. Slutsatsen lyder att eftersom kvinnor oftare har 

ont, tas deras smärta inte på lika stort allvar som när män har ont. Kvinnor tillåts vara 

emotionella, men eftersom vi kvinnor anses vara just mer emotionella och till och med svagare 

                                                 
62 Denny, Elaine, Mann, Christopher H., ”Endometriosis and the primary care consultation”, European Journal 

of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Volume 139, Issue 1, July 2008, Pages 111–115. 
63 Johnston-Robledo, Ingrid & Cristel, Joan C., ”The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma”, Sex 

Roles, January 2013, Volume 68, Issue 1, pp 9–18. 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/03012115/139/1
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så nedvärderas smärtan till ett resultat av våra känslor snarare än fysisk smärta. Överlag söker 

kvinnor vård för värre smärta, de uppger att de oftare har ont och dessutom under längre 

tidsperioder än vad männen har, men får ändå mindre hjälp och vård än vad männen får. Som 

kvinna finns risken att du inte kommer få den vård du behöver, såvida du inte kan bevisa att du 

är lika sjuk som de manliga patienterna med samma symtom eller sjukdom, berättar Hoffman 

och Tarzian. Och om du är snygg, kanske har sminkat dig eller har favoritkjolen på, kan du 

räkna med att inte bli tagen på allvar, för då finns risken att läkaren kommer att tro att smärtan 

du upplever är inbillad. True story.
64

 

 

Doxa tillhör de tvingande omständigheterna i den retoriska situationen och innefattar därmed 

sådant som grupper, samhällen, kulturer osv gemensamt håller för sant, vilket en skicklig 

talare förhåller sig till i sin argumentation för att lyckas övertyga publiken.65 Både forskning 

och individers egna berättelser om menstabu som leder till diskriminering kan således ses som 

en beskrivning av hur mens uppfattas inom vår doxa. Eftersom forskningen är från USA och 

boken som analyseras är svensk kan det således konstateras att doxan som diskuteras utifrån 

dessa källor säger något om den västerländska synen på mens. Det är troligt att det finns flera 

andra kulturer där mens är lika, eller ännu mer, tabu men eftersom boken är skriven i ett 

västerländskt perspektiv är det detta analysen kommer utgå ifrån.  

Att mens är tabu inom den västerländska doxan behöver inte betyda att alla håller med 

om att det ska vara så. Inom en doxa kan det finnas olika åsikter om samma ämne där 

överenskommelsen istället finns i ämnets värde att diskuteras eller ej och huruvida det är värt 

att bråka om.66 När Henry la upp sitt första vlogg-inlägg om mens nådde hon visnings- och 

kommentarsrekord. Detta trots att hon hade vloggat under lång tid och hunnit lägga upp 80 

stycken andra vlogg-inlägg innan hon började prata om något som hade med mens att göra. 

Att ämnet genererade så många kommentarer, både från de som höll med henne och de som 

tyckte att det var äckligt och onödigt att prata om, visar att det är ett ämne som engagerar 

många. Hon blev även, bara efter andra klippet om samma ämne, känd som ’mens-Clara’ på 

internet vilket kan vara ett tecken på att det är ett ämne som de flesta inte är så vana vid att 

någon pratar om, så när någon gör det kan det uppfattas som det enda hen pratar om.  

Men det sker trots allt en förändring, i alla fall i Sverige, kring ämnet och Henry skriver 

i sin bok om en intervju med en fransk journalist som frågade varför alla bara pratar om mens 

i Sverige hela tiden. Henry påpekade att det inte alls pratas om mens hela tiden i Sverige men 

skriver också: ”Däremot sa jag till journalisten att det går en mensvåg i Sverige, för fram tills 

för typ ett år sedan trodde jag aldrig i mitt liv att jag skulle skriva en bok för ungdomar om 

                                                 
64 Henry (2016), s. 98f.  
65 Aristoteles (2012), Retoriken, 1 utg., Ödåkra: Retorikförlaget, 1.1.11. 
66 Rosengren (2008), s. 75.  
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mens, och samtidigt oroa mig över att någon annan skulle hinna före.”67 Det är en debatt som 

har startats i Sverige kring mens och troligen även gjort det möjligt för en bok som denna att 

publiceras och få spridning. För trots att tabut ännu lever kvar finns det många som har vågat 

börja prata om det och för en aktivism med hoppet om att tabut sakta men säkert ska suddas 

ut. Några exempel på det är Liv Strömqvist som har skrivit ”Kunskapens frukt”68 som är ett 

seriealbum om det så kallade ”kvinnliga könsorganet”. Sara Olausson har gett ut ett 

seriealbum som heter ”Kvinnor ritar bara serier om mens” 69 som innehåller serier om just 

mens från olika tecknare. Det finns även två böcker, den ena skriven av Marie Oskarsson som 

heter ”Min lilla röda: allt du vill veta om mens”70 och den andra av barnmorskan Pia Höjeberg 

med titeln ”Tjejer, mens, pubertet”71. Likheterna mellan dessa och Clara Henrys bok är att de 

alla vill bredda kunskapen om mens på ett mer lustfyllt sätt och att grunden till att de har 

skrivit böckerna kan tänkas vara en gemensam bild av en bristande kunskap i samhället vilken 

de vill vara med och förändra. Min tolkning är dock att Henry kan ha lättare att nå ut till den 

unga publik hon vill fånga då hon redan är etablerad som Youtuber inom den målgruppen.  

 

6.3. Humor  
I denna del av analysen fokuserar jag på de tre teorierna om humor: överlägenhets-, 

oförenlighets- och lättnadsteorin samt hur Henrys användande av stilfigurer påverkar den 

humoristiska framställningen.   

 

6.3.1. Överlägsenhetsteorin 

Henry tar återkommande upp exempel på hur dålig mensutbildningen har varit under hennes 

skolgång och inleder sin bok med att kritisera Skolverket, vilket jag citerade i början av 

analysen av den retoriska situationen, där hon visar sitt missnöje över den enda kvarten av 

menskunskap de fick i fyran. Strax där efter fortsätter hon med:  

 

Jag fattar verkligen inte vilken nervtråd som brann upp när någon hjärna bestämde att klasserna 

skulle delas upp i killar och tjejer under sexualundervisningen. Jag undrar vem det var som 

tyckte att killar inte behöver kunna något om menstruation. Antagligen någon som tycker att 

mens är en tjejgrej som tjejer ska hålla för sig själva och som upprepade gånger sagt åt sina 

livmoderbärande vänner att de gärna får prata om mens, men att de inte behöver skylta med det; 

att de bara ska ta en jävla värktablett och sluta gnälla, för så jobbigt kan det ju knappast vara.
72

 

                                                 
67 Henry (2016), s. 89.  
68 Strömqvist, Liv (2014), Kunskapens frukt, Stockholm: Ordfront Galago.  
69 Olausson, Sara & Ulvegren, Frida (red.) (2014), Kvinnor ritar bara serier om mens, Sundbyberg: Kartago.  
70 Oskarsson, Marie (2008), Min lilla röda: allt du vill veta om mens, Stockholm: Tiden.  
71 Höjeberg, Pia (2012), Tjejer, mens, pubertet, Stockholm: Gothia.  
72 Henry (2016), s. 12.  



22 

 

 

Överlägsenhetsteorin är inriktad på vem som skrattar åt vem eller vad och innefattar en 

grundtanke om att humor uppstår genom att ta del av sådant som får oss själva att känna oss 

som bättre människor.73 Det är troligt att dessa citat inte nödvändigtvis uppfattas som 

humoristiska, utan i första hand som kritik mot Skolverket och de lärare som bestämmer sig 

för att göra dessa uppdelningar. Varför jag tar upp dessa i samband med överlägsenhetsteorin 

ändå är för att jag tolkar det som att de lägger en grund för Henrys fortsatta kritik vilken 

byggs upp och blir mer humoristisk i sina jämförelser under bokens gång. Henry använder sig 

av en metafor när hon skriver om nervtråden som brann upp. Stilfiguren metafor används för 

att nämna något som är likt det man vill säga utan att använda sig av ett jämförelseord och 

bygger på att publiken förstår att orden står för något annat än sin egentliga betydelse.74 Det är 

svårt att sätta eld på nervtrådar i verkligheten, men att använda den metaforen kan vara ett 

mer humoristiskt sätt att säga att någon inte är särskilt smart.  

Humor är inte alltid harmlös, den har ofta en underliggande argumentation eller agenda 

och kan således även vara politisk.75 Henrys humor i boken är många gånger politisk, i det här 

fallet tar hon ställning i frågor som gäller hur skolverket har fördelat tiden mellan de olika 

kunskapsämnena. Henry fortsätter med ett ironiskt uttalande om kondomkunskap: ” […] inte 

heller behöver tjejer kunna hur kondomer fungerar, såklart. Vad ska tjejer med kondomer till? 

Det hade ju varit ett oerhört slöseri med tid att lära båda könen om dessa saker som är högst 

vitala när det kommer till att skapa barn kontra att inte skapa barn.”76 Med hjälp av stilfiguren 

ironi kan man framhäva det orimliga i den motsatta åsikten vilket även bygger på att publiken 

tycker att det uttalandet är orimligt för att det ska få önskad effekt.77 Henry har redan gjort 

klart för läsaren att hon inte tycker om att tjejer och killar delas upp och får lära sig olika 

saker under sexualundervisningen vilket gör det tydligt att det senare är just ironi. Att hon 

tydligt visar hur orimligt det är att tjejer inte får lära sig hur kondomer fungerar kan härledas 

tillbaka till överlägsenhetsteorin. Att hon framställer sexualundervisningen som orimlig kan få 

de som håller med om den bilden att skratta åt skolan och skolverket vilka framställs som 

sämre än Henry, och läsarna, som vet bättre. Henry trappar upp kritiken snabbt och redan på 

nästa sida i inledningen skriver hon att ”(s)kolans mensutbildning var ungefär lika 

                                                 
73 Weaver (2011), s. 15. 
74 Lindqvist (2016), s. 280ff.  
75 Oja (2015), s. 119.  
76 Henry (2016), s. 12.  
77 Lindqvist (2016), s. 286.  
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välfungerande som demokratin i Nordkorea”78, vilket är en liknelse som syftar till att den inte 

fungerade alls då Nordkorea är en diktatur. Där kan Henry och läsarna mötas i en dubbel 

överlägsenhet, dels över att bo i ett land som har en fungerade demokrati, till skillnad från 

Nordkorea, och dels i att skolans sexualundervisning är sämre än vad den hade varit om de 

fick bestämma.  

Henry berättar vidare att det är många av hennes följare på YouTube som ställer frågor 

om mens och vill att hon ska prata om det i vloggen och skriver att de ”[…] ser mig som deras 

allvetande skolsyster.”79 Några sidor senare i boken kritiserar hon även bristande närvaro av 

skolsyster och skriver att hon ”(g)ick till skolsyster i bindjakt men hon var tydligen bara på 

plats mellan klockan 11:59 och 12:01, ojämna veckor och på dagar som inte slutar på G.”80 

Det innebär att hon menar att skolsyster aldrig var på plats vilket troligtvis inte stämmer och 

är därför både en överdrift och ett ironiskt sätt att säga att skolsyster var på plats alldeles för 

sällan. Att överdriva är en stilfigur som kallas hyperbol och kan användas i förstärkande och 

pedagogiskt syfte, men om det uppfattas som ren överdrift kan det även få en förminskande 

konsekvens.81 Det, tillsammans med den tidigare självutnämningen som allvetande skolsyster, 

kan förstärka känslan av att skolan, som fortfarande kritiseras, är sämre än Henry och läsarna 

och därmed höra till överlägsenhetsteorin som grund för det humoristiska i uttalandet. Henry 

visar att skolan inte bara hade bristande mensundervisning, de hade inte ens en skolsyster som 

var på plats när hon akut behövde en binda vilket även det kan få läsarna att känna sig bättre 

genom att skratta åt skolans bristande förmåga att vara behjälplig för menstruerande personer.  

Det är inte bara skolan Henry kritiserar, även reklam för mensskydd får kritik när hon 

frågar läsarna: 

 

Har du någonsin sett en reklam för mensskydd? Det har jag. Följdfråga: har du någonsin sett 

mens i en reklam för mensskydd? Det har jag också. Skoja. Aldrig, faktiskt. Inte ens fejkmens. 

Med tanke på hur frekvent jag ser filmer med blodiga krigsscener (och då gillar jag inte ens 

action) kan jag tycka att det inte borde vara SÅ svårt att få tag på en liten flaska fejkblod för en 

tjugo sekunder lång reklamfilm för mensskydd.
82

 

 

Här använder Henry en liknelse där hon jämför reklam för mensskydd med blodiga 

krigsscener. Hon gör även en interruptio. Interruptio är en stilfigur som innebär att talaren 

medvetet säger fel för att kunna avbryta sig själv vilket kan ge känslan av att talaren är så 
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80 Henry (2016), s. 23.  
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engagerad i sitt ämne att hen i stundens hetta tar till överdrifter.83 Det kan således tolkas som 

att Henry medvetet avbryter sig själv och rättar till det hon säger för att visa på tydlig 

irritation över fenomenet. Det första svaret: ”Det har jag också” kan även ses som ironi, då 

hon menar tvärtom eftersom hon ändrar sig strax efter, vilket kan förstärka känslan av 

orimlighet över att det är blod i krigsscener men inte i reklamfilm för mensskydd. Henry visar 

även här att hon vet bättre och därför kan skratta åt reklamen tillsammans med läsarna. Senare 

i boken skriver hon: ”Jag har tre meddelanden till alla som jobbar med PR kring mensskydd: 

sluta försköna, sluta censurera och anställ mig! (Inte för att skryta, men jag har skrivit en 

mensbok. Jag har tretton idéer på realistisk mensskyddsreklam redan nu.)”84 Att säga att man 

ska undvika att göra något bara för att sedan göra just det är en stilfigur som kallas paralips 

vilken kan användas för att säga något utan att vilja stå för det. Det kan dock vara riskabelt då 

det är svårt att komma undan med utan att publiken märker något.85 I Henrys fall är min 

tolkning att det humoristiska blir att hon tydligt visar på sin överlägsenhet när det gäller 

menskunskap och att omsätta dessa kunskaper i bra reklamidéer. Att betona att hon ’inte vill 

skryta men...’ är ett sätt att göra precis det hon säger att hon inte ska göra, skryta, men på ett 

mer humoristiskt sätt vilket kan göra läsarna mer förlåtande än om hon skulle skryta utan att 

påpeka det. Den som läser detta har även boken, beviset, framför sig vilket kan göra det 

svårare att säga emot hennes kunskaper i ämnet, med premissen att läsaren uppskattar hennes 

bok, vill säga.  

Platon kritiserade humor, framförallt överlägsenhetsperspektivet, då han menade att det 

bara är onda män som skrattar åt andras olycka. Senare humorforskning visar dock att humor 

är bundet till kontext och kultur,86 vilket indikerar att det är doxan som avgör vad som anses 

humoristiskt. I den västerländska kulturen, inte minst i Sverige, är det vanligt att skämta på 

andras bekostnad. Bland annat teve-program visar på att vi vill se människor som har det 

sämre än vi eller gör konstiga saker som vi kan skratta åt för att vi aldrig skulle få för oss att 

göra det själva, realityserier så som Paradise Hotel, Sveriges sämsta bilförare och Lyxfällan är 

några exempel på sådana program. Vi har till och med ett teve-program i Sverige som heter 

”Roast på Berns”87 vars syfte är att en känd artist blir ”roastad” av andra kända komiker där 

de kritiserar personen med hjälp av skämt om dennes liv, personlighet och karriär. Det är även 

vanligt att feminister kritiserar patriarkatet och män med hjälp av förlöjliganden, även kallat 

                                                 
83 Lindqvist (2016), s. 289f.  
84 Henry (2016), s. 169.  
85 Lindqvist (2016), s. 291.  
86 Oja (2015), s. 120.  
87 Blixten&co, ”Roast på Berns”, <http://www.blixten.se/foretag/roast-pa-berns>, hämtad 2017-04-28.  
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satir vilket just går ut på att håna eller förlöjliga några som (oftast) har högre status i 

samhället än en själv.88 ”Vita kränkta män”89 var en Facebook-sida som inriktade sig på satir 

mot vita heterosexuella män, men strategin går även att finna i serieböcker, på olika 

Instagram-konton och andra sociala medier där (oftast) kvinnor förlöjligar vita män som är 

upprörda över olika saker i samhället. Henry använder sig av den här strategin i vissa delar av 

sin bok, bland annat när hon skriver om när en kille i hennes högstadieklass kom in i 

klassrummet och skrek att någon hade mensat på toaletten:  

 

Hur han hade fått reda på att någon ”mensat” på just den toaletten utan att ha rotat runt i 

soppåsen för mensskydd förblir än idag en olöst gåta, men som på given signal vrålade de övriga 

killarna äcklat ’ÅÅÅÅH!’, och tillsammans dundrade de iväg som klumpiga testosteronhyenor 

mot toaletten vid skåpen för att titta på mensen. Hur såg det ut när någon ’mensat’ på en toa? 

Var det blod över hela väggarna? Låg det en binda och solade sig i handfatet?90 

 

 

Henry använder sig dels av en liknelse när hon jämför killarna i klassen med hyenor pumpade 

med testosteron, dels av en metafor om bindan som solar sig i handfatet. Skämtet innefattar 

även att hon gör narr av killarna genom att förlöjliga deras beteende i situationen. Jag tolkar 

det som att hon genom denna berättelse och hennes sätt att förlöjliga killarna får chansen att 

kritisera deras beteende och deras syn på mens som något äckligt. Det kan även vara ett sätt 

att använda sig av det argument killarna redan har uttryckt, att mens är äckligt. Att använda 

sig av motståndarens argument för att göra det till sin egen fördel är en vanlig strategi bland 

lågstatusgrupper, bland annat kvinnor, och kallas antistrephon.91 Henry spelar på det faktum 

att det låter märkligt att någon har mensat på toaletten och vilka bilder det kan generera. Hade 

hon i den stunden frågat killarna hur det såg ut och ifall det var en binda som låg och solade 

sig i handfatet eller om det var blod över hela väggarna hade de troligtvis känt sig lite dumma, 

eller åtminstone inte haft så mycket mer att säga.  

 

6.3.2. Oförenlighetsteorin 

Oförenlighetsteorin, att humor uppstår i det oväntade,92 synliggörs bland annat i Henrys 

användande av stilfigurerna liknelse och metafor. Ett exempel på hur hon använder sig av 

                                                 
88 Møller, Mette (2013), ”Latter kan mere end at latterliggøre – humors funktion som retorisk strategi, ventil og 

kreativ ressource”, Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling, Årg. 1, Nr.2, s. 23–38.  
89 Andersson, Sofia, ”Vita Kränkta Män lägger ner sin sida”, gp.se, publ. 2013-02-05, 

<http://www.gp.se/n%C3%B6je/vita-kr%C3%A4nkta-m%C3%A4n-l%C3%A4gger-ner-sin-sida-1.503978>, 

hämtad 2017-04-28. Sidan gillades av över 65 700 personer men stängde tillslut ner på grund av de hatstormar 

de fick ta emot.  
90 Henry (2016), s.19.  
91 Mral (2014), s. 250.  
92 Weaver (2011), s. 18.  
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oväntade liknelser är i inledningen av boken där hon skriver att hennes mens precis tog slut 

och berättar hur det känns:  

 

Min mens tog slut i förrgår. Sista dagen hade jag använt en normalstor tampong fastän jag 

egentligen borde ha tagit en mini, och som resultat av min vägran att ta mig ut i decemberkylan 

och att köpa nya minitamponger har jag nu en snippa lika torr som min morfars hälar. Min 

morfars hälar skiftar i en vit-lila nyans. Huden är så långt ifrån återfuktad att den skitat sig, 

hänger lös på vissa ställen och om någon hade tagit en fjäder och ömt vidrört hälhuden med den, 

så hade stora bitar flagnat loss och fallit av som vitt, tunt fotmjäll. Ungefär så känns min snippa 

just nu. Det kliar som fan. Att rätta till trosorna när det känns som att de tagit sig ändå upp i 

livmodern kan ibland vara ett projekt, men idag får folk gärna tro att jag rättar till trosorna när 

jag i själva verket försöker rafsa mina inre blygdläppar på diskretaste möjliga sätt. Alla ni 

tamponganvändare där ute, ni vet vad jag pratar om.
93

 

 

 

En liknelse kännetecknas av ett jämförelseord,94 vilket ses i Henrys beskrivning av hennes 

snippa som var lika torr som hennes morfars hälar. Det är en liknelse jag tolkar som ovanlig, 

att det inte hör till vanligheten att jämföra snippor med torra hälar. Liknelsen har även en 

personlig koppling till specifikt hennes egen morfars hälar vilket stärker tolkningen av att det 

är något som Henry själv kommer på i skrivandets stund och inte en liknelse hon har tagit från 

någon annan. Således kan denna liknelse tänkas uppfylla kraven för oförenlighetsteorin då 

den förenar två fenomen på ett oväntat sätt och därmed gör jämförelsen humoristisk.  

Henry visar även att hon är medveten om att hon gör överdrivna liknelser, som när hon 

skriver om svårigheterna med att inte få panik över alla frågor som snurrar i huvudet vid ens 

första mens. Hon beskriver det som att ”(d)et är som att stoppa huvudet i en bikupa och 

försöka att inte få panik. Förutsatt att du är korkad slash adrenalinjunkie nog att stoppa i 

huvudet där i första taget. Inte för att mens går att jämföra med en bikupa heller. Okej, det var 

en dålig liknelse, kom över det.”95 Förutom liknelse gör hon även en interruptio då hon 

medvetet skriver fel och måste korrigera sig själv vilket kan visa på att hennes engagemang 

för ämnet tar över så mycket att hon överdriver sina liknelser. Även det kan tänkas höra till 

oförenlighetsteorin då vi sällan tänker på hur det skulle vara att på riktigt stoppa huvudet i en 

bikupa. Det är troligen vanligare att likna sina surrande tankar vid surret i en bikupa än att 

jämföra svårigheterna att inte få panik över alla frågor om mens med att faktiskt stoppa in 

huvudet där.  

Oförenligheten är återkommande i Henrys bok då hon ofta överdriver sina liknelser. Att 

mens är ett ämne som är tabu ger en större frihet att hitta på nya liknelser och överdrifter då 
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ämnet snarare har tystats ner än uppmuntrats att talas om tidigare. Henry skriver att ”(b)indor 

har funnits hur länge som helst. Längre än skivat bröd – ja, det är sjukt men sant. Genom alla 

tider har livmoderbärare lagt olika saker mellan benen för att hindra Niagarafallens 

motsvarighet från att forsa ut.”96 Här jämför hon dels med något som många känner till, skivat 

bröd, men hon överdriver även mängden blod som kommer ut vid mens. De som har mens vet 

att det inte forsar ut som ett vattenfall, även om det kan kännas så, vilket istället kan ge 

liknelsen intrycket av en överdrift. Det är även möjligt att liknelsen skapar en känsla av 

lättnad då det hade kunnat forsa blod som i ett vattenfall, men inte gör det, och genom det 

framkalla det humoristiska utifrån just lättnadsteorin vilken jag kommer redogöra för mer i 

kommande avsnitt. Den som inte har mens än, eller aldrig kommer få, hade kunnat skrämmas 

upp av detta, om det inte vore så att Henry senare i boken förklarar mer konkret hur mycket 

blod det egentligen är. Hon förklarar förvisso att hon vill skrämma upp de som läser hennes 

bok så att mensen sen när den kommer inte alls ska kännas jobbigt jämfört med vad de väntat 

sig.  

Henry använder sig även av en liknelse när hon beskriver hur tabu det är att prata om 

mens: ”Att prata om mens har i alla tider varit mugglarvärldens motsvarighet till att prata om 

Voldemort. Låt oss alla börja kalla mensen för Du-vet-vem.”97 Här liknar hon mensen vid den 

ondaste karaktären i Harry Potter-berättelserna som inte får nämnas vid namn, en fantasy-

serie som många känner igen. Att likna mens vid Voldemort kan antas höra till ovanligheten 

och därför gör jämförelsen humoristisk. På samma sätt som Voldemort inte får nämnas vid 

namn är det även vanligt att ha andra namn på mensen så som ”lingonveckan” eller som 

Henry själv föredrar ”den röda lampan lyser”, ”det är partyvecka” eller ”min snippa äter 

rödbetssallad”.98 Min tolkning är att Henry använder det faktum att mens är tabu, och något 

som helst inte ska uttryckas med sin riktiga beteckning, till sin fördel och hittar på 

humoristiska liknelser vilka kan få effekten att nedtystandet uppfattas som mer absurt. Det 

kan således även ses som att Henry gör en antistrephon när hon återigen använder sig av den 

bild som råder i samhället kring mens, att det är tabu, för att vända det till sin fördel och göra 

en humoristisk liknelse av det. Genom att själv hitta på egna synonymer, ”den röda lampan 

lyser” osv, tar hon makten över situationen. Hon uttrycker sitt missnöje över att mens är tabu 

att prata om, men använder det också till sin fördel. Istället för att acceptera att kalla mensen 

för ”lingonveckan” väljer hon andra benämningar så som ”partyveckan”. Således använder 
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hon samma strategi som hennes motståndare, att inte prata om mens med dess rätta ord, men 

bestämmer själv vilka ord som ska användas istället.  

Detsamma gäller hennes kritik mot okunskapen om mens då hon även där använder sig 

av en liknelse när hon jämför mensen med rymden:  

 

Idag snackar vi om mens så som vi snackar om rymden. Det är ingen som ifrågasätter rymden. 

Alla vet att den finns där. Men ingen fattar riktigt hur det fungerar, nästan ingen har varit där, 

det är lite för långt bort. Vi hör att rymden är oändlig, men ändå expanderar den. What? Och så 

hör vi att halva jordens befolkning kommer uppleva inre blödningar varje månad, och överleva. 

WHAT?
99

 

 

  

Henry benämner mens som inre blödning vid flertalet tillfällen, trots att det inte lever upp till 

definitionen av en inre blödning.100 Det tolkar jag som ett sätt att överdriva mensen, att hon 

använder sig av stilfiguren hyperbol, för att uppfattas som häftigare då menstruerande 

personer klarar dessa blödningar varje månad utan att dö. Samma sak tar hon fasta på tidigare 

i boken när hon beskriver sina känslor kring den första mensen:  

 

Att börja mensa är en kombination av det sjukaste, det coolaste, det hemskaste och den största 

lättnad jag någonsin upplevt. Det sjukaste, eftersom det rinner blod ur min fiffi utan att jag dör. 

Det coolaste, eftersom det rinner muddaflippin BLOD ur min FIFFI utan att jag DÖR. Det 

hemskaste, eftersom det emellanåt gör rätt ont och tycktes vara så himla hemligt att prata om, 

och den största lättnaden någonsin eftersom den trots allt bara bekräftade det enda som mitt 

trettonåriga jag strävade efter: att vara normal.
101

  

 

Här använder sig Henry även av stilfiguren klimax. Klimax kännetecknas av en stegring oftast 

med tre meningar i följd och är det en lyckad klimax intensifieras känslan hos såväl publiken 

som talaren när den framförs.102 I detta citat gör Henry stegringen i endast två steg för att 

sedan byta riktning i sin förklaring, men min tolkning är att det får en effektiv stegring ändå. 

Detta då hon använder sig av versaler samt en egen version av en amerikansk svordom vilket 

kan bidra till att man läser det med intensitet då det uppfattas som om hon skriker.  

 

6.3.3. Lättnadsteorin 

Lättnadsteorin utgår från de andra två teorierna om humor, men skiljer sig åt så till vida att 

den fokuserar på det psykologiska, att stressnivåer sjunker och endorfiner utsöndras när vi 
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skrattar och därför gör att vi mår bättre.103 Det är en teori som således kan appliceras på 

samtliga skämt då det är skrattets påverkan på måendet och inte vad vi skrattar åt som är i 

fokus. Under denna rubrik kommer jag ta upp skämt som dels kan tillhöra de andra två 

teorierna, men som framförallt kan generera en lättnad hos läsarna genom skrattet.  

 Då mens är ett ämne som är tabu är det troligt att humor är en viktig del för att 

överhuvudtaget ha möjlighet att prata om ämnet på det sätt Henry gör. Hon tar upp flera olika 

perspektiv och områden där hon anser att mens är viktigt att diskutera där den ständiga 

närvaron av humor kan tänkas vara nödvändig för att nå ut med det hon vill säga. Vid ett 

flertal tillfällen i boken lugnar Henry sina läsare inför olika scenarier som hör till mens och 

kan tänkas oroa de som ännu inte, eller nyligen har, fått sin mens. Detta genom att bland annat 

skriva: ”Det är typ mer sannolikt att du ska sätta en bläckpenna i vrångstrupen än att ditt 

tampongsnöre ska lossna”104, där hon på ett tydligt sätt talar om att det är omöjligt för 

tampongsnöret att lossna när du ska dra ut den för att byta. En liknelse kan fungera i 

pedagogiskt syfte om jämförelsen beskriver något som är bekant.105 Att jämföra omöjligheten 

i att snöret lossnar med något annat som är lika omöjligt kan således göra informationen mer 

lättförståelig och trovärdig än att bara säga att det inte kan lossna. Det kan även tänkas tillhöra 

oförenlighetsteorin då liknelsen kan uppfattas som oväntad och således humoristisk. Ett annat 

exempel där hon använder en liknelse för att göra informationen tydligare är när hon talar om 

för läsaren att ”(o)m jag hade haft snopp istället för livmoder hade jag till exempel kunnat 

köpa en ny Macbook vartannat år i tolv år framöver, för samma summa som mina 

punanikompisar kommer lägga på mensskydd i sina liv.”106 Där jämför hon vad hennes mens 

kommer att kosta med hur mycket hon hade fått för pengarna istället, en kostnad som 

personer utan livmoder slipper och kan köpa roligare saker för. Det är troligtvis inte ett citat 

som uppfattas som humoristiskt då det saknar koppling till både oförenlighet och 

överlägsenhet, men visar däremot på liknelsens förmåga att förtydliga information och kan 

därmed skapa mer upprördhet kring den orättvisa Henry försöker påvisa med sin bok.  

Metaforer och liknelser som kan generera skratt levereras i samband med Henrys 

beskrivning av menskoppen då hon skriver: ”Om menskoppen hade varit en stereotyp hade 

den varit den där miljövänliga hippieveganen. Ni vet vem jag menar. Billigt och miljövänligt 

går hand i hand och skuttar genom sommarängar i solnedgången.”107 Första meningen är en 
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liknelse som följs av en interaktion med läsaren där hon förutsätter att de vet vad hon menar. 

Därefter kommer en metafor, då meningen saknar ett jämförelseord. Som tidigare forskning 

visat gällande skillnaden mellan metafor och liknelse fungerar metaforer endast om publiken 

förstår att de inte ska ta talaren på orden utan förstår vad hen egentligen syftar på.108 Detta 

exempel kan visa på effekten av att använda sig av liknelser och metaforer när man beskriver 

något som är tabu. Menskopp har funnits länge, men det är först på senare tid som den har 

blivit mer populär och trendig. Henry beskriver en ”mensskydds-hierarki” där tampongen 

kommer på första plats då den fångar upp mensen, det ’äckliga’ som livmoderbäraren ska 

skydda omgivningen ifrån, innanför kroppen. Menskoppen däremot fångar förvisso upp 

mensen inuti kroppen men måste komma i kontakt med personens egna fingrar samt sköljas 

av i ett handfat som sedan ska användas av andra, något som fortfarande anses äckligt.109 

Därav kan de språkliga utsmyckningarna skapa en möjlighet att prata om menskoppen utan att 

det blir äckligt. Att beskriva menskoppen som något som vandrar fram på en sommaräng, 

istället för något som blodar ner hela din hand, kan göra det mer accepterat att prata om den. 

Även denna metafor kan härledas till oförenlighetsteorin då det kan uppfattas humoristiskt att 

beskriva ett mensskydd som en hippie.  

Henry skriver även om hälso- och träningshetsen och att den kan vara jobbig för de som 

har mycket problem vid PMS och mens och därmed inte kan eller vill träna. Även att 

mensvärk sägs kunna lindras men hjälp av träning, vilket hon menar inte fungerar för henne. 

Hon skriver att: 

 

”Livmodern är en muskel, så om du är livmoderbärare och har ångest för att du tränar för lite 

kan du åtminstone trösta dig med att du har en rätt stor muskel i magen som jobbar svinhårt en 

gång i månaden för att stöta ut sitt innandöme. Vem behöver ens träna mer än en gång i 

månaden, egentligen? […] Du kanske till och med utvecklar magrutor om några år; vem vet?”110  
 

Det kan tänkas att det inte hör till vanligheten att jämföra en mensperiod med ett riktigt hårt 

träningspass vilket gör liknelsen oförenlig och därmed kan anses vara humoristisk. Det kan 

även vara en lättnad att som menstruerande person kunna tänka på den liknelsen nästa gång 

hen har sådana menskramper att ett träningspass inte är att tänka på. De flesta tror nog inte att 

de ska få magrutor av att ha mens, men att skratta åt tanken kan bidra till en känsla av lättnad 
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och sänka stressen över att missa träningen. Även när hon beskriver sina egna menskramper 

använder hon sig av en liknelse genom att skriva: ”Själv fick jag bara mensvärk då och då de 

första åren, för att sedan, när jag var runt arton år attackeras kraftigare av kramper än min 

mun attackerar chips en lördagkväll.”111 Det är ett ovanligt sätt att beskriva en attack på vilket 

gör att jag tolkar den som tillhörande oförenligheten. Till skillnad från att likna sin snippa vid 

en torr häl, är chipsattackerandet en mer positiv liknelse, trots att attackerande menssmärtor 

inte är särskilt positivt i sig själva, vilket kan tolkas som att den mer fungerar som en lättnad. 

Likt tanken på att få magrutor tack vare mensvärken kan även chipsliknelsen skapa 

humoristiska associationer och få läsarna att slappna av. 

  

6.4. Sammanfattning av resultat  
Analysen tog avstamp i en redogörelse för den retoriska situationen och den doxa som Henry 

har att förhålla sig till när hon skriver och publicerar en bok om mens. Genom citat från boken 

i kombination med tidigare forskning visar analysen att mens är ett tabubelagt ämne. I doxan 

råder det delad mening gällande huruvida det är ett ämne som ska få ta plats i offentligheten 

eller om det ska förbli nedtystat. Analysen av den retoriska situationen visar att det är tabut 

som Henry vill vara med och bryta genom sin bok och att hon söker stöd hos de olika publiker 

hon vänder sig till vilka framförallt är unga personer, men även personal på skolor, 

beslutsfattare och vuxna i allmänhet som behöver nya sätt att prata om mens på.  

De frågeställningar analysen var ämnad att försöka besvara var dels på vilket sätt Henry 

använder sig av humor i sin argumentation om mens och även hur stilfigurer bidrar till den 

humoristiska framställningen av argumentationen. Analysen visar att Henry använder sig av 

humor för att skapa igenkänning, väcka känslor och sänka oron kring mensen för de läsare 

som själva menstruerar eller snart kommer börja göra det. Genom att använda humor på ett 

sätt som kan härledas till överlägsenhetsteorin kan det stärka läsarnas känsla av att det inte är 

de som har mens som är problemet. Henry påpekar på flera olika sätt att det är skolans fel att 

mens fortfarande är tabu, det är skolan som lämnar eleverna med stora brister i kunskapen om 

mens vilket leder till kränkningar och känsla av skuld och skam hos de som menstruerar. Här 

använder hon stilfigurer för att jämföra med något som kan vara lättare att ta till sig och visa 

på orimligheter i skolans sätt att hantera ämnet. Stilfigurerna fungerar även för att visa hur 

upprörd hon själv är över tabut genom att överdriva sina formuleringar och visa på orimlighet 

genom exempelvis ironi. Oförenlighetsteorin, att sammanföra något på ett oväntat sätt, visar 

                                                 
111 Henry (2016), s. 65.  
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sig kan vara till hjälp när man ska prata om något som är tabu. Där tar Henry hjälp av 

stilfigurer som liknelse och metafor för att skapa andra bilder gällande mens vilka kan bli 

humoristiska. Det kan både underlätta samtalet kring mens då skratt lättar upp stämningen och 

även ge en inblick i nya sätt att prata om ämnet för de som vill men inte vet hur de ska gå 

tillväga. Lättnadsteorin, som fokuserar på skrattets psykologiska effekter, går in under de 

andra två teorierna med effekten att skratt förlöser stress och får oss att slappna av och må 

bra. Ett ämne som mens, som är tabubelagt, kan innebära en anspänning för människor att 

prata om vilken Henry lättar upp genom att argumentera kring ämnet på dessa humoristiska 

sätt.  

Genom analysen har jag således svarat på mina frågeställningar. Henry använder sig av 

humor för att hitta nya sätt att prata om mens på samt för att lätta upp stämningen kring ämnet 

och få publiken att skratta. Stilfigurerna fungerar som hjälpmedel att förstärka hennes 

budskap, skapa humor genom att jämföra mensen med andra oväntade fenomen samt skapa 

identifikation hos läsarna.  

 

7. Diskussion  

Det går en våg över Sverige, en ’mensvåg’ som Henry kallar det, vilken redan har genererat 

flera böcker om ämnet. Det pratas även mer öppet om mens, framförallt på olika sociala 

medier. Som analysen har visat är det dock ett ämne som fortfarande i stor utsträckning är 

tabu. I inledningen nämnde jag reaktionerna Henry fick när hon för första gången pratade om 

något mensrelaterat i sin vlogg, att det blev kommentarsrekord med både positiva och 

negativa kommentarer. Det kan vara ett tecken på att vi inom vår doxa inte är överens om ifall 

mens är ett ämne som ska släppas ut i rampljuset eller om det ska stanna kvar i garderoben. 

Kommentarerna Henry fick var uppdelade i de som tyckte att det var ett viktigt ämne att prata 

om och ville höra mer och de som tyckte att det var äckligt och onödigt att prata om mens. 

Kommentarsrekordet kan således visa på att det finns en överenskommelse inom vår doxa att 

mens är ett ämne som är värt att bråka över, diskussionen om mens får ta plats oavsett vad vi 

tycker om det. Det finns många som uppskattar att det börjar pratas om det mer, som vill surfa 

med på mensvågen och göra det till ett accepterat samtalsämne som vilket som helst. Sedan 

finns det de som inte förstår vitsen med det och tycker att det ska fortsätta hållas hemligt, 

både själva mensen i sig och att samtala om den.  
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Hur lyckas då Henry att skriva en av många uppskattad bok112, om mens om det 

fortfarande är ett tabubelagt ämne? Som analysen visar är hennes framställning humoristisk 

och retoriskt konstfull vilket bidrar till en lättsamhet i boken som troligen även kan öppna upp 

för att fler vill läsa och ta till sig det hon skriver. Den kan generera skratt och ilska på samma 

gång då hon använder sig av humor för att argumentera för sin ståndpunkt, en strategi inom 

motståndets retorik. Länge har humor varit ett sätt för lågstatusgrupper att kunna närma sig de 

högre ställda och bli lyssnade på. Detta då humor, och skrattet, kan få människor att tänka till 

kring ämnen de annars inte hade funderat på att ändra åsikt om. Men är humor en strategi som 

alltid fungerar för lågstatusgrupper när de vill få ut sitt budskap? Finns det humor som går för 

långt, som istället ökar gapet mellan hög- och lågstatusgrupper? Henrys bok blir en fråga om 

att som kvinna, i lägre position än män, få plats med ett ämne som har tystats ner som en 

’tjejgrej’ och något som killar och män knappt har pratat om. Således blir boken en del i den 

feministiska kampen, vilket Henry även klargör i ett specifikt kapitel om feminism i boken. 

Det är vanligt att feminister använder sig av satir för att belysa ojämställdheten mellan könen. 

Genom satiren förlöjligas patriarkatet och män som grupp vilket bland annat benämningen 

’Vita kränkta män’ är sprungen ur som belyser vita heterosexuella män som känner sig 

förolämpade av att feminismen påstår saker om män i grupp som de själva inte kan känna 

igen sig i. Är förlöjligandet en strategi som verkligen fungerar för att nå fram till männen, 

som i patriarkatet är högre ställda än kvinnor, eller fungerar det snarare separatistiskt? Att det 

stärker kvinnor som grupp i att våga stå upp för sina rättigheter, men däremot inte gör att de 

kommer närmare männen? Går det att söka sympati och förståelse från en grupp som 

förtrycker en om strategin man använder är att förlöjliga densamma? Dessa frågor är av 

intresse att titta närmare på i vidare forskning. Dels utifrån denna bok men även feministisk 

retorik i stort. Är satir ett hjälpmedel för att belysa orättvisor och nå fram med sitt budskap till 

de mer priviligierade i samhället eller är det enbart ett sätt att skapa identifikation inom 

feminismen? Denna strategi är alltså inte bara intressant i förhållande till diskursen om mens 

utan även sett från ett större perspektiv. Att titta på hur humor som retorisk strategi, 

framförallt satiren, bidrar till den feministiska kampen i stort. Är förlöjligandet till fördel för 

någon och i så fall vem? Och är det ens männen som Henry riktar sig till? Är det snarare för 

att skapa identifikation mensare emellan som hon använder sig av förlöjliganden? Det är 

                                                 
112 Adlibris, ”Bokåret 2015 – de är årets mest sålda böcker”, pressmeddelande, publ. december 2015, 

<http://www.mynewsdesk.com/se/adlibris_com/pressreleases/bokaaret-2015-de-aer-aarets-mest-saalda-boecker-

1274750>, hämtad 2017-05-22. Där är boken med på tredje plats i listan över mest lästa livsstils-böcker. Det är 

den första upplagan och bara ett år senare kom den andra upplagan, som jag har analyserat i denna uppsats, 

vilket i sig kan vara ett tecken på att den var så pass populär att det kunde släppas en ny så tätt inpå.  
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troligt att hennes bok främst är till för de som har mens eller snart kommer få mens samt de 

personer som vill lära sig mer om mens eller hur man kan prata om det. Jag upplever även att 

den främst är riktad till just de personer som har något intresse av mens innan de öppnar 

boken och börjar läsa den. Förlöjligandet kan därför även ses som ett sätt att just föra samman 

läsarna genom att prata om ’de där borta’ som tycker att mens är äckligt och inget man ska 

prata om. Det visade sig i analysen, framförallt i förhållande till överlägsenhetsteorin, att 

Henry flera gånger formulerar sig på ett sätt som kan få läsarna att känna sig bättre än ’de 

andra’ som hon skriver om genom att mötas i ett skratt åt någon annans ofullkomlighet.  

Samtidigt ska inte satiren i Henrys bok få för mycket uppmärksamhet på bekostnad av 

det andra hon gör i sin framställning, det är bara en del av hennes sätt att skapa humor. Det är 

dessutom skolan och Skolverket som får ta det största lasset av förlöjligande påståenden från 

henne och inte männen. Till killar och män visar hon vid några tillfällen i boken även 

förståelse för att de har reagerat på mens som de har gjort, för att de inte fick rätt kunskap från 

skolan, eller rättare sagt ingen kunskap alls. Det finns ett eget kapitel som är tillägnat icke-

mensare där Henry ber om hjälp i kampen med att göra ämnet mindre tabubelagt. Det kan 

göra att de killar som läser boken och vill lära sig mer om mens har möjlighet till det. Om de 

var en av de som gav kränkande kommentarer om mens kan de även känna en lättnad i att 

Henry talar om för dem att det inte är deras fel, det är skolan som inte har gett dem tillräckligt 

med kunskap, de visste inte bättre. Således kan även de som inte själva har eller kommer få 

mens allieras med de andra läsarna genom att föra över skulden till skolan. Känner de inte 

igen sig som en av de högstadiekillar Henry beskriver kan de även då känna sig lättade över 

att hon pratar om en annan typ av killar än de själva. Beslutsfattarna är även en möjlig publik, 

vilken jag beskrev som den sekundära i analysen av den retoriska situationen. Det kan tänkas 

att lärare och/eller föräldrar läser boken i hopp om att finna nya sätt att prata om mens. Det 

säger sig självt att ett ämne som länge har varit tabu fortsätter att vara det om det inte börjar 

pratas om det och då kan nya sätt att närma sig ämnet behövas för att överhuvudtaget veta vad 

man ska säga. Därmed kan föräldrar, lärare och beslutsfattare läsa boken och även de alliera 

sig med de andra läsarna som tycker att det är dags att bryta tabut. De kan läsa Henrys 

skräckexempel från sin skolgång och tänka att ’det där är inte vi’ och sedan se till att det blir 

bättre undervisning om mens. Mens som samtalsämne har som sagt varit i garderoben under 

lång tid vilket kan göra att det även tar lång tid för det att komma ut och dammas av innan vi 

kan prata om det på samma sätt som exempelvis huvudvärk, näsblod eller hur tråkigt 

aprilväder vi har. Där kan de som läser göra skillnad, genom att faktiskt börja prata om det 

och de har Henrys bok till sin hjälp.  
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För att återkoppla till resultat från tidigare forskning där en studie har visat att 

användandet av metaforer kan skapa möjligheter att prata om ämnen som är så pass 

tabubelagda att de inte kan nämnas vid sina riktiga ord, i det fallet HIV/AIDS och sex, är detta 

något jag även finner intressant att fortsätta studera i vidare forskning. Som jag nämnde i 

analysen är det troligt att Henrys användande av humor var det som möjliggjorde att hennes 

bok fick sådan positiv respons113. En del i det tabubelagda kring mens är att många inte ens 

kan säga ordet ’mens’ högt utan hittar istället på andra ord så som ’lingonveckan’ eller ’den 

tiden i månaden’. Genom att Henry använder sig av metaforer, liknelser och andra troper när 

hon pratar om mens visade det sig i analysen att hon använder sig av en strategi som också är 

vanlig bland lågstatusgrupper, antistrephon, att ta motståndarens argument och använda dessa 

till sin fördel. Genusstudier inom retorikforskningen har visat att kvinnor och män tenderar att 

hantera samtalssituationer på olika sätt. De patriarkala strukturerna har även bidragit till att 

kvinnor behövt etablera nya strategier, det Mral benämner som motståndets retorik, för att få 

fram sitt budskap och ta plats i situationer där män har haft ensamt tillträde under lång tid. 

Min studie av Henrys bok, och hennes sätt att använda humor som retorisk strategi, är 

intressant i förhållande till den tidigare forskning jag fann gällande mens. Tidigare forskning, 

bland annat inom medicin och antropologi, har visat att tabut kring mens påverkat 

menstruerande personers hälsa negativt. Henry diskuterar det faktum att mens är tabu, men 

hon tar även ett steg i riktningen mot att minska tabut och har således en viktig roll i den 

feministiska retorikens framfart. Att kunna synliggöra de orättvisor som finns gällande vilka 

personer och ämnen som får ta plats i offentliga debatter är ett första steg till förändring. Det 

andra är att aktivt förändra något vilket Henry, och flera med henne, gör. Därav har den här 

typ av studie en värdefull plats i vidare forskning inom området.  

Henry skriver att ett av hennes syften med boken är att bidra till ett öppnare samtal 

kring mens. Men det kanske mest kontroversiella i hennes bok är att hon trots allt till stor del 

använder sig av de rätta orden. Jag delar samma uppfattning som Henry att ju mer man pratar 

om något kontroversiellt desto mer naturligt blir det, en uppfattning som troligen inte är 

särskilt revolutionerande, och efter att ha läst hennes bok har man läst ordet mens så många 

gånger att det troligen inte är jobbigt att tänka det i alla fall.   

 

                                                 
113 Winberg, Jasmine, ”Jag har alltid känt att jag kommer bli någon även om det låter jävligt ego”, resume.se, 

publ. 2015-10-31, <https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/10/30/jag-har-alltid-kant-att-jag-kommer-att-

bli-nagon-aven-om-det-later-javligt-ego/>, hämtad 2017-05-15. Det finns en rad olika artiklar där de intervjuat 

Clara Henry om boken och vad hon fått för respons, vilken till stor del är positiv. Detta är en av dem. 
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8. Sammanfattning av uppsatsen 

Clara Henry är en av Sveriges mest kända Youtubers med över 400 000 följare som tar del av 

hennes vlogg-inlägg innehållandes vardagliga och samhälleliga ämnen hon finner relevanta 

att diskutera. Ett ämne hon brinner lite extra för, och även har blivit känd för att prata om, är 

mens. Hennes vlogg-inlägg om ämnet resulterade så småningom i boken ”Ja jag har mens, 

hurså?” där hon själv menar att hon vill bryta tabut kring ämnet och ge läsarna den kunskap 

de aldrig fick i skolan.  

I denna studie har jag analyserat Henrys bok med syfte att studera vilka språkliga val 

hon gör för att skriva om det tabubelagda ämnet mens. Frågeställningarna studien utgick ifrån 

var: 1) Hur använder sig Henry av humor i sin argumentation om mens? 2) Vad bidrar 

stilfigurer med i den humoristiska framställningen av Henrys argumentation kring mens?  

Dessa besvarades genom att analysera materialet utifrån den retoriska situationen, doxa, 

humor, motståndets retorik och stilfigurer med hjälp av de hermeneutiska metoderna kritisk 

retorikanalys, närläsning och stilanalys.  

Den retoriska situationen och doxa analyserades för att ge läsaren en förståelse för i 

vilken kontext boken är skriven och publicerad och varför Henry anser att boken är viktig. 

Det visade sig även att tidigare forskning inom flera olika ämnesområden stärker Henrys 

uppfattning om att det är tabu att prata om mens vilket även kan leda till ohälsa hos 

menstruerande personer då de inte tas på allvar.  

I analysen av humor utgick jag från överlägsenhetsteorin som utgår från tanken om att 

vi skrattar åt det som får oss att känna oss bättre, oförenlighetsteorin vilken har sin grund i att 

vi uppfattar det humoristiskt när oväntade ting eller fenomen förs samman samt lättnadsteorin 

som har en mer psykologisk prägel, att vi mår bra av att skratta vilket ger en känsla av lättnad 

och avslappning. I uppsatsen tittade jag även på hur stilfigurer bidrar till att skapa humor som 

kan härledas till en eller flera av dessa teorier. Detta för att försöka ta reda på hur Henry väljer 

att smycka sitt språk och vilka effekter det får för hennes argumentation.  

Resultaten som kom fram i analysen visar att det går att finna alla tre humorteorier i 

Henrys bok samt att stilfigurerna bidrar till den humoristiska framställningen genom att göra 

oväntade jämförelser, överdriva känslouttryck och förlöjliga de som tycker att man inte ska 

prata om mens. Detta kan göra att läsarna slappnar av inför ämnet, vågar prata om det mer och 

byter fokus från att känna skam över sin egen mens till att mötas i att det är någon annans fel 

att det är tabu.  
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I diskussionen kom frågor kring motståndets retorik upp och huruvida satir, 

förlöjligande av högstatusgrupper, är en effektiv strategi eller inte för att nå fram med sitt 

budskap. Kan humor gå för långt och göra så att budskapet inte når fram? Jag för även en 

diskussion kring vem som egentligen är publiken och vad syftet med boken är. Är det att 

omvända de som menar att mens är något det inte ska pratas om eller är det snarare för att 

skapa identifikation och gemenskap mellan de som själva menstruerar eller tycker att tabut 

ska försvinna?  
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