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Útdráttur 

 
Blæðingar eru reglulegur atburður sem margar konur upplifa einu sinni í mánuði. 

Mikið tilstand fylgir því að halda þeim leyndum og koma í veg fyrir að þær birtist í 

ytra rými samfélagsins.  Í vestrænum samfélögum er litið er á tíðablóð sem óhreint og 

það flokkað sem úrgangur. Í ritgerðinni er fjallað um mögulegar ástæður þess hvers 

vegna svo tíður og venjulegur atburður skuli ekki vera litinn sömu augum og önnur 

reglubundin líkamsstarfsemi. Það sem er talið kvenlægt hefur ekki hlotið nægilega 

virðingu eftir samfélagsbreytingar sem fylgdu í kjölfar upplýsingaaldarinnar. Með 

aukinni atvinnuþátttöku kvenna í dag er nauðsynlegt að vestrænt samfélag aðlagi sig 

að fleiri gerðum líkama en hins hvíta, millistétta karlmanns. Upplifanir kvenna af 

blæðingum og tíðablóði innan vestræns samfélags verða kannaðar og hvernig þær 

upplifa líkama sinn í samfélagi sem að ekki kann að meta tíðablóð. Einnig verður 

fjallað um blæðingaaðgerðasinna sem vinna að því að minnka skömmina sem fylgir 

því að vera á blæðingum.  

 

 

Abstract 
 
In Western societies menstruation is marked with shame and meant to be concealed 

from public space. Menstrual blood is considered unclean and put in the same 

category as feces and urine. This paper will explore possible reasons why such a 

frequent and regular event is not as accepted as other bodily functions. What is 

considered feminine in Western societies has not gotten proper respect after the 

Enlightenment era even though women are an increasingly bigger part of the 

workforce. How women perceive their body and menstruation is affected by society 

which is dominated by the medical discourse of menstruation. The paper will also 

examine how menstrual activists have challenged the medical model and offered 

women other ways to perceive their bodies.  
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Inngangur 
 

Ég laumaði mér taugaveikluð út úr strætó og þurfti að ganga 300 metra til að 

komast í vinnuna og á klósettið. Á þessum 300 metrum blæddi mér svo 

gríðarlega að í gallabuxunum mínum var blettur á stærð við kettling. Ég var 

rennblaut niður á læri. Það var því ekkert að gera annað en að koma mér inn á 

skrifstofu og tilkynna um það að ég þyrfti að fara aftur heim. Ég gaf þremur 

konum dagsanna skýringu á aðstæðum mínum, fullkomlega ófeimin, en vissi 

jafnframt vel að ef einhver þeirra hefði verið karl hefði ég bara blikkað hann og 

sagst þurfa að fara aftur heim að sinna „kvennavandamálum“ eða eitthvað slíkt.  
     (Hildur Lilliendahl, 2012) 

 

Svona lýsir Hildur Lilliendahl upplifun sinni af því að byrja á blæðingum í strætó á 

vefritinu knuz.is. Dv.is fjallaði um grein Hildar og í athugasemdakerfinu við fréttina 

voru algengar athugasemdir sem vísuðu í að blæðingar ættu heima í klósettinu með 

hægðum og ekki eitthvað sem að ætti að fjalla opinberlega um. Flestir tjáðu Hildi að 

blæðingarnar væru eitthvað sem að hún ætti að halda fyrir sjálfa sig og að fólk ætti 

almennt ekki að vera blaðra í sífellu um blæðingarnar sínar frekar en kúkinn sinn.  

Þrátt fyrir að í mörgum samfélögum sé tabú á blæðingum til staðar og tíðablóð 

jafnvel talið hættulegt öðru fólki og hlutum eru þær ekki allsstaðar jafn mikið 

feimnismál og á Vesturlöndum. Þó að blæðingarnar sjálfar, það er hin líffræðilega 

starfsemi, séu ekki litnar hornauga er tíðablóðið álitið vera óhreint og úrgangur. 

Forvitnilegt er að vita hvaða þættir það eru í íslensku samfélagi sem setur blæðingar 

kvenna á svo lágan stall þrátt fyrir góðan árangur kvennabaráttunnar hér á landi 

(Hausmann, Tyson og Zahidi, 2012, bls. 200-201). Algengast er að konur fari á 

blæðingar einu sinni í mánuði tólf mánuði ársins þegar þær eru ekki óléttar eða að 

gefa brjóst. Þær nota dömubindi, túrtappa eða bikara til að forðast það að blæða út um 

allt. Þó að blæðingar séu líkamlegar hafa þær félagslega og menningarlega vídd sem 

skiptir máli þegar á að skilja hvernig það er að fara á blæðingar.  

Ég ákvað í upphafi að reyna að komast að afhverju margir líta á tíðablóð sem 

úrgang og eitthvað sem að ekki ætti að sjást á almannafæri. Í ritgerðinni er meðal 

annars fjallað um rannsóknir frá níunda áratugnum sem koma frá Bandaríkjunum og 

Bretlandi. Þrátt fyrir að þær séu ekki sambærilegar við Ísland í dag gefur það innsýn í 

hvernig vestræn samfélög, þrátt fyrir að vera ekki einsleit, virka út frá sömu 

hugmyndum og skipulagi. Þegar fjallað er um líkamann og líkamlega ferla hafa 
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læknisfræðilegar skýringar haft forræði í hinum vestræna heimi. Að sækja skýringar á 

fyrirbærum með vísunum í náttúruna er öflug leið til að réttlæta ríkjandi 

samfélagsskipan. En allar heimsmyndir eru menningalega skapaðar og það sem að er 

litið á sem náttúrulegt og eðlilegt er breytilegt á milli hópa og samfélaga (Metcalf, 

2005, bls. 115). Því getur þekking aldrei verið hlutlaus þar sem að hún sprettur alltaf 

úr og byggir á þeim menningalega bakgrunni sem hún mótast í. Ég tek undir með 

mannfræðingnum Michael Jackson (2005/2008) um að líta ekki á menninguna sem 

fastan kóða sem manneskjur fylgja í blindni. Fólk hefur alltaf áhrif á hver veruleiki 

þeirra er og því er betra að skoða hvaða ramma samfélagið býður því upp á til að máta 

upplifanir sínar við. Það er ástæða þess að í ritgerðinni fjalla ég oft um hugmyndakerfi 

og á þá við þær forsendur sem fólk reynir að skilja upplifanir sínar út frá. Ég kynntist  

ýmsum leiðum til að hugsa um blæðingar og hvernig barátta annarar bylgju femínista 

hefur á víðtækan hátt ögrað skilgreiningavaldi læknastéttarinnar yfir líkama kvenna. Í 

ritgerðinni fjalla ég um það sem getur talist vera almenn viðhorf gagnvart blæðingum 

á Vesturlöndum og skýri jafnframt hvernig konur hafa að einhverju leiti tekið 

skilgreiningavaldið yfir blæðingum úr höndum læknastéttarinnar á seinni hluta 20. 

aldar og móta skoðun sína ekki einhliða út frá kenningum þeirra. Ég tala um konur 

sem menningarlega sjálfsmynd sem er stanslaust í sköpun. Ég er ekki viss um að við 

getum ákveðið endanlega hvað það er sem gerir konur að konum, annað en að þær séu 

kallaðar konur. Hormónaflæði, litningasamsetningar, líkamsbygging, áhugamál og 

smekkur kvenna er margbreytilegur. Það er von mín að ritgerðin varpi einhverju ljósi 

á það hvers vegna fólk upplifir tíðablóð sem eitthvað ógeðslegt. 

 Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla, auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta kaflanum, 

Eitrað blóð og tíðakofar, verður fjallað á gagnrýnan hátt hvernig mannfræðin hefur oft 

og tíðum fjallað um tíðablóð kvenna út frá karlægum sjónarhóli. Hugmyndir 

mannfræðingsins Mary Douglas (1975) og femíníska heimspekingsins Susan Bordo 

(1989) verða reifaðar til að hjálpa lesandanum til að skilja hvernig þær eru notaðar í 

ritgerðinni. Í öðrum kafla sem ber heitið Tíðir í vestrænni sögu, verður tilurð 

hugmynda um svokallað innra (e. domestic) og ytra (e. public) rými sem rekja má 

aftur til Upplýsingarinnar skýrð og dæmi tekin um hvernig hugmyndir vísindanna 

stýrast af samfélagslegum hugmyndum. Mótsvar félagsvísindanna og aðgerðasinna (e. 

activists) við ríkjandi orðræðu verða einnig kynnt. Í kafla þrjú, Að verða kona, er svo 

fjallað um hvernig konur hafa tilhneigingu til að upplifa blæðingar innan ramma 

menningarinnar og á hvaða hátt blæðingavöruframleiðendur hafa nýtt sér það og 
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viðhaldið skömm. Í lokakaflanum, Vandamál með kvennskuna, verður fjallað um 

mismunandi nálganir aðgerðasinna á blæðingar sem vilja ögra hugmyndinni um 

óhreinleika og sjúkleika tíðablóðs. Jafnframt verður hugmyndin um konuna afbyggð 

að einhverju leyti þar sem hún endurspeglar ekki fjölbreytileika þeirra sem blæða. Það 

eru fleiri en konur sem að fara á blæðingar og er þá talað um túrara (e. menstruators). 

Líkt og í frásögn Hildar Lilliendahl hér að framan þá hef ég kynnst af eigin 

raun þeirri skömm sem að fylgir því að vera á blæðingum í ytra rýminu, það er á 

almannfæri. Eftir skrif ritgerðarinnar hafa viðhorf mín breyst mjög mikið. Ég get ekki 

ætlast til að öllum finnist jafn frábært að fara á blæðingar og mér en ég óska engum að 

upplifa þá skömm og áhyggjur sem fylgja því að finna að túrtappinn sé farin að leka. 

Ég er þreytt á að hormónabúskapur kvenna sé notaður til að gera lítið úr gjörðum og 

orðum þeirra. Yfirleitt virðist enginn nefna blæðingar nema til að gera lítið úr 

tilfinningum og skoðunum kvenna með því að vísa í að hún sé á túr og ekki sé hægt 

að taka mark á henni. Ég get ekki skilgreint blæðingar sem góðar eða slæmar, 

upplifanirnar eru eins margar og túrarnir eru en ég er nokkuð viss um að margar 

upplifanir væru á annan veg ef að samfélagið liti ekki á mánaðarlegan atburð í lífi 

margra kvenna sem ógeðslegan.  
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1. Eitrað blóð og tíðakofar  
Í skrifum mannfræðinga er oft fjallað um tíðir, tíðakofa og eitrandi áhrif tíðablóðs í 

sambandi við samskipti kynjanna og hugmyndir samfélaganna um æxlun. Beverly I. 

Strassmann (1999) fjallaði um hvernig tíðakofar hjá Dogon fólki, samfélagi í Malí, 

þjónaði þeim tilgangi að veita karlmönnum aðgang að upplýsingum um hvenær 

konurnar í samfélaginu yrðu óléttar. Með því gætu þeir fylgst með faðerni því þeir 

fylgdust einnig með því hjá hverjum konurnar sváfu. Ennfremur benti Stassmann á að 

Dogon kona færi að meðaltali á þrisvar sinnum færri blæðingar heldur en bandarísk 

kona sem að eignaðist þrjú börn. Stassmann taldi þetta merki um að í þróunarsögu 

mannsins hefði líkami kvenna þróast undir þeim kringumstæðum að fara mun sjaldnar 

á blæðingar sökum tíðra barneigna og lengri brjóstagjafa. Þrátt fyrir að Strassmann 

hafi notað Dogon samfélagið sem glugga í þróunarsögulega ,,fortíð” mannsins bendir 

hún á hvernig samfélagslegar breytingar hafa áhrif á líkama okkar með því að sýna 

fram á að á sama tíma og sífellt dregur úr fæðingartíðni á Vesturlöndum hefur tíðni 

brjóstakrabbameins aukist (Strassmann, 1999). Í þriðja kafla, Að verða kona, verður 

fjallað nánar um hvernig þessar hugmyndir hafa verið notaðar gegn baráttu kvenna 

fyrir jafnrétti.  

Hjá Kwermin fólkinu sem býr í Papúa Nýju Gíneu sem mannfræðingurinn 

Sveinn Eggertsson (2010) dvaldi hjá og rannsakaði á sjöunda áratugnum er tíðablóð 

talið mjög eitrað fyrir fólk og hluti. Efni sem að tákna tíðablóð vekja einnig ótta hjá 

karlmönnunum. Aðgreining kynjana er sterk hjá Kwermin og mikið lagt upp úr því í 

vígsluathöfnum karla að afmá áhrif móðurinnar, sem þeir kalla skinn, svo þeir geti 

aðgreint sig frá konunum og orðið karlmenn. Kwermin konur voru feimnar við Svein 

og máttu oft ekki segja honum sínar sögur. Við vitum því ekki hvernig konurnar 

sjálfar upplifa eða skilja blæðingarnar eða tíðablóðið þó við vitum að þær höfðust við 

í tíðakofum og að karlmenn hafi óttast tíðablóðið. Strassmann (1999) dvaldist í 

tíðakofa Dogon fólksins við rannsókn sína en rannsóknarniðurstöður hennar fjalla 

meira um hag karlanna af því að konurnar fari þangað. Í rannsóknum sínum hafa 

mannfræðingar oftast litið framhjá því hvað gerist í raun í tíðakofanum. 

Mannfræðingurinn Henrietta L. Moore (1988) hefur fjallað um það sem hún kallar 

þrefalda karlaslagsíðu mannfræðinnar. Í fyrsta lagi eru það vestrænir karlmenn sem 

fara á vettvang og tala helst við karlmenn í samfélaginu sem veitir litlar upplýsingar 
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um líf kvenna. Ef aðgreining kynjanna er mikil í samfélaginu er pottur brotin í því 

sem að karlarnir segja um líf kvennanna. Þriðja lagið felst í því að áætla að 

samfélagið sem rannsakað er hafi sömu hugmyndir um kynin og vestrænir 

mannfræðingar hafa. Það eru ekki öll samfélög sem leggja mikla áherslu á að skipta 

samfélaginu eftir kyni; oft eru það hlutverkin sem fólk tekur sér fyrir hendur sem 

stýra því hvernig fólkið er metið frekar en líkamlegt kyn. Moore (1988) talar um að 

margir femínískir mannfræðingar hafi ekki látið sér nægja að bæta konum inn í 

etnógrafíurnar heldur einnig endurskoðað greinina sjálfa. Það er heldur ekki nóg að 

bæta konum við í ytra rýmið þó það sé að sjálfsögðu mikilvægt; aukin virðing fyrir 

innra rýminu er einnig nauðsynleg.  

Thomas Buckley (1981) fjallar um í grein sinni Menstruation and the power of 

Yurok women hvernig hann kynnti sér viðhorf Yurok kvenna í Norðvestur-Kaliforníu 

til blæðinga. Hann komst að því að viðhorf þeirra voru mjög frábrugðin þeim sem að 

komið höfðu fram í skrifum mannfræðinga um blæðingar á þessu svæði. Buckley 

þekkti vel skrif mannfræðinga af svæðinu og stóð í þeirri trú að á þeim tíma hefði 

samfélag Yurok verið fjandsamlegt konum. Þeim hafi verið neitað um að taka þátt í 

venjulegu lífi á meðan þær væru á blæðingum og þar með voru þær taldar eitraðar. 

Það kom honum því á óvart að þegar vinkona hans, sem var afkomandi Yurok 

fólksins, lýsti því þegar hún kynntist menningarlegum rótum síns fólks og viðhorf 

hennar til blæðinga breytist. Hún hafði alist upp á fósturheimilum sem litu á tíðablóð 

sem skítugt og eitthvað til að skammast sín fyrir. Þegar hún lærði hvernig 

líffræðilegar frænkur hennar litu á blæðingar samkvæmt Yurok hugmyndum hætti 

hún að skammast sín. Blæðingar í þeirra augum eru mjög jákæðar; tími sem konan er 

hvað kraftmest, hreinust og næst guðdómnum. Hugmyndakerfi Yurok krafðist þess að 

blæðandi konur færu úr samfélaginu í tíu daga til að hugleiða og einbeita sér að því að 

vera líkamar og komast í tengsl við guðaheiminn. Karlar á sama aldri fóru líka í burtu 

úr samfélaginu og notuðu tímann til æfinga. Buckley hafði lært af skrifum annarra 

mannfræðinga að tíðablóðið væri talið hættulegt af fólki í samfélaginu og varð því 

hissa að heyra þessa sögu. Hann skoðaði gamlar vettvangsnótur mannfræðingsins 

Alfred Louis Kroeber frá árinu 1902 og fann að þær endurspegluðu frásögn vinkonu 

sinnar. Ekki hafði verið tekið tillit til þeirra í túlkun mannfræðinganna á stöðu 

tíðablóðs í Yurok samfélaginu á þeim tíma. Blæðingar Yurok kvenna er tengdar við 

leiðir til að auka ríkidæmi og er mikilvæg leið til að endurnýja sjálfan sig og þóknast 

guðunum. Karlar í Yurok samfélaginu voru jafn ósnertanlegir og konurnar á meðan 
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æfingatímanum stóð því þeir voru einnig í banni frá samfélaginu (Buckley, 1981). 

Grein Buckley undirstrikar vel karlaslagsíðu mannfræðinnar og leiða má líkum að því 

að fleiri ,,kvennamál” hafi verið misskilin á öðrum stöðum og öðrum tímum. Því má 

taka með fyrirvara skrifum margra mannfræðinga um eitrandi áhrif tíðablóðs því þau 

segja oft ekki alla söguna. Til samanburðar má ímynda sér karlkyns mannfræðing frá 

annarri plánetu sem að kæmi á venjulega skrifstofu í Reykjavík. Hann myndi líklegast 

ekki heyra mikið um blæðingar í vettvangsrannsókn sinni þó að þær séu oft umræðu 

efni í afmörkuðum kvennahópum á skrifstofunni. Hann myndi hinsvegar kynnast 

þeim veruleika sem að konur þurfa að máta blæðingareynslu sína við.  

Í grein sinni Is female to male as nature is to culture? fjallar Sherry B. Ortner 

(1974) um hvernig skýra megi valdaleysi kvenna út um allan heim með vísunum í 

staðsetningu þeirra innan menningar og samfélags og tengslum þeirra við náttúruna. 

Þrátt fyrir að vera áhugavert sjónarhorn er greinin nokkuð takmörkuð og útskýrir 

veruleikan ekki nógu vel. Í ljósi þess hve karlamiðaðar etnógrafíur höfðu verið fyrir 

tíma femínismans í mannfræði má efast um að staða kvenna hafi alltaf verið jafn 

slæm á öllum tímum og öllum stöðum. Vald er ekki línulegt og þó að það séu ekki 

allir í stjórnunarstöðu í samfélaginu þýðir það ekki að fólk sé fullkomlega valdalaust 

eða hafi ekkert að segja um líf sitt eða að ekki sé borin virðing fyrir því. Ég tel að þó 

að konur gangi með börn útskýri það ekki litla virðingu fyrir því sem talið er vera 

kvenlegt í vestrænum samfélögum. Skipulag vestrænna samfélaga sem afleiðing 

Upplýsingarinnar tel ég betri til að skýra afhverju ekki er borin jafn mikil virðing fyrir 

hinu kvenlega og hinu karllega. Þrátt fyrir aukna þátttöku kvenna á ytra rými 

samfélagsins fær hið kvenlega ekki jafn mikla virðingu. Það á ekki að þurfa að klippa 

á þau tengsl sem binda konur og móðurhlutverkið til að auka virðingu kvenna þó að 

það hafi verið mikilvæg barátta. Erfitt er fyrir konur að skilgreina sig frá 

móðurhlutverkinu þegar í sífellu er fjallað um konur í tengslum við það og þær ekki 

taldar hæfar í neitt annað. Að halda því fram að konur verði að aftengja sig 

móðurhlutverkinu til að teljast fullgildir meðlimir ytra rýmisins er leið til að auka 

virðingu fyrir öllu nema móðurhlutverkinu. Nær væri að auka virðingu þess sem að 

hefur verið talið tilheyra innra rýminu, það er heimilishaldi og umönnun.  

Michelle Zimbalist Rosaldo (1974) benti á að kúgun kvenna um heim allan 

mætti rekja til tengsla þeirra við innra rýmið. Það er ekki góð skýring eða fræði að 

ætla búa til alheimskenningu um slæma stöðu kvenna. Ég tek undir með Moore 

(1988) sem fjallaði um skaðsemi þess að eigna öllum samfélögum útskýringar frá 
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vestrænu samfélagi. Kenninguna um innra og ytra rými samfélagsins tel ég þó vera 

öflugt tæki til að skýra skömmina sem tengist blæðingum í vestrænum samfélögum. 

Miklar breytingar urðu á vestrænu samfélagi á tímum Upplýsingarinnar á 17. 

öld og með aukinni borgarmyndun jókst nauðsyn þess að leita skýringa í líffræði til að 

réttlæta stöðu kvenna á heimilinu og búa til forræði hins karlæga (Classen, 2005). Á 

eftir verður farið betur í hvernig innra og ytra rýmið mótaðist og þær hugmyndir 

notaðar til að skilja tabúið í kringum tíðablóð á Vesturlöndum. Konur eru tengdar við 

innra rýmið á hugmyndafræðilegan hátt. Það skilgreinir ekki það sem konur gera 

heldur hvernig hugsað er um gjörðir kvenna. Með innra rýminu er átt við heimilið og 

það sem því tengist, svo sem eldamennsku, þrif, barnauppeldi og líkamann. Ytra 

rýmið hefur verið tengt við karlmennsku og það er mest megnis skipað af 

karlmönnum, peningum og virðingu. Innan samfélagsins er hægt að öðlast virðingu í 

gegnum ytra rýmið, með skólagöngu og með þátttöku á vinnumarkaðinum. Hægt er 

að öðlast viðurkenningu á hæfni sinni í athöfnum sem eru taldar mikilvægar af 

samfélaginu (Martin, 1987/2001, bls. 15-17). Hér á landi hafa mörk ytra og innra 

rýmis farið hægt minnkandi og rýmin eru í dag ekki eins tengd líffræðilegu kyni 

heldur hugmyndum um það sem þykir eftirsóknarvert og hvað ekki. Hugmyndakerfið 

staðsetur blæðingar enn innan innra rýmisins og litið er á það sem eitthvað sem ekki 

er hægt að monta sig af.   

  Kenningar mannfræðingsins Mary Douglas eru notaðar til að varpa ljósi á 

hvernig blæðingar eru jaðarsettar innan ríkjandi skipulags vestræns samfélags. 

Douglas er þekkt bæði í mannfræði og öðrum fræðigreinum fyrir kenningar sínar um 

hugmyndir um óhreinleika, það er hvað telst óhreint og hvað ekki. Kenningar Douglas 

(1975) fjalla um hvernig mengunarhugmyndir eru hluti af stærra samfélagssamhengi, 

það sem er ekki á réttum stað er talið skítugt. Mary Douglas segir að þegar við getum 

ekki flokkað ákveðin fyrirbæri þá skilgreinum við þau sem skítug. Hlutir sem á 

einhvern hátt falla á milli flokka eða passa illa inn í eða samræmast ekki heimsmynd 

okkar fá því á sig óhreinindastimpil (Douglas, 1975, bls. 51). Það er ekki 

þvermenningalegt hvað telst sem óhreinindi heldur mjög mismunandi milli samfélaga 

og menninga. Það sem er talið tabú í hverju samfélagi er notað til að móta, viðhalda 

og festa í sessi ákveðna gerð af samfélaginu (Douglas, 1975). Þar sem blæðingar eru 

nær ósýnilegar í ytra rýminu sem stýrir almennum hugmyndum samfélagsins eru 

blæðingar markaðar sem óhreinar.  



 12 

Susan Bordo (1989) er sammála túlkun Pierre Bourdieu (1972/1977) þegar 

hún fjallar um líkamann í grein sinni The body and the reproduction of femininity. 

Menningabundar hugmyndir birtast á líkama okkar í gegnum það hvernig við 

umgöngumst hann. Við lögum tíma okkar og hreyfingar að því sem þykir viðeigandi á 

hverjum stað (Bordo, 1989, bls. 13). Augljóst dæmi er hvernig það þykir í flestum 

Evrópulöndum mjög dónalegt að sjúga upp í nefið á almannafæri. Á Íslandi er það 

ekki tiltöku mál og yfirleitt frekar ógeðfellt að snýta sér meðal fólks heldur en hitt. 

Bordo (1989) fjallar um hvernig áherslan á að aga líkama kvenna hafi aukist eftir að 

þær fóru að færa sig í auknum mæli inn í ytra rýmið. Konur læra að vera stanslaust á 

vaktinni um að vera í réttum hlutföllum, í réttu fötunum og með rétta brosið (Bordo, 

1989, bls. 14). Bordo notar hugmyndir Michel Foucault um hvernig konur þjálfa 

líkama sína og persónuleika til að falla að þröngum hugmyndum um kvenleikann. Í 

dag fer ögun hins kvenlega í gegnum breytingar á líkamanum, að vera hinn fullkomni 

kroppur, sem birtist í sífellt fleiri tilfellum af átröskunarsjúkdómum. Konur læra að 

hugsa fyrst og fremst um aðra og láta ekki undan sínu eigin hungri (Bordo, 1989, bls. 

16-19) bæði bókstaflega sem og táknrænt. Stjórnleysi og tilfinningar eru ekki 

velkomnar í ytra rýmið þar sem vinnusiðferði og ögun ráða ríkjum. Konur hafa með 

aukinni þátttöku í ytra rýminu tileinkað sér talsmáta og hegðun sem þar er við hæfi en 

í staðinn aukið agann á eiginn líkama (Bordo, 1989, bls. 18-19). Líkaminn og það sem 

að hann gerir tilheyrir innra rýminu og er ekki velkomið í ytra rýmið. Hið kvenlega er 

ekki eftirsótt og með því að sigrast á líkamanum er hægt að hafa stjórn á öllu. 

Eiginleikar sem í hugmyndaheiminum hafa verið eignaðir körlum, eins og styrkur og 

sjálfstjórn, öðlast konur með því að aga eigin líkama til að lúta vilja sínum (Bordo, 

1989, bls. 22-25). Blæðingar stoppa oft með næringaskorti og ofþjálfun, svo jafnvel 

eitthvað sem virðist handan þess sem hægt er að hafa stjórn á lýtur vilja þess sem vill 

stjórna. Chris Bobel (2010) fjallar einnig um nálgun á líkama kvenna út frá 

kenningum Foucault og nefnir hvernig þau sem ekki uppfylla skilyrði samfélagsins 

um eftirsóttan líkama þurfi að aga sjálfan sig til að falla betur að samfélagslega 

eftirstóttri fyrirmynd í gegnum neyslu (Bobel, 2010, bls. 33). Í næsta kafla verður 

fjallað stuttlega um tilurð þess samfélags sem að við lifum í dag og var lýst hér að 

framan. Skoðað verður hvernig hugmyndin um innra og ytra rýmið varð til og 

mótaðist og þær hugmyndir notaðar til að varpa ljósi á tabúið sem umlykur tíðablóðið 

í vestrænum samfélögum. Ásamt því að skýra áhrif samfélagsins á 

rannsóknarniðurstöður. 
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2. Tíðir í vestrænni sögu  

Tilurð innra og ytra rýmisins 
Í grískum fræðum voru konur taldar kaldar og karlar heitir og það talið skýra 

líkamlegan mun kynjanna. Kynfæri kvenna snúa inn á við meðan kynfæri karla hanga 

utan á heitum líkamanum. Ýmsir félagslegir eiginleikar áttu að fylgja því að vera með 

heitan kropp eins og styrkleiki og ákveðni. Með köldum kroppi fylgdu eiginleikar eins 

og svikulsemi og óvirkni (Classen, 2005, bls. 72-73). Heitir líkamar voru betur metnir 

í Grikklandi á þessum tíma og mannslíkaminn talinn heitari heldur en líkamar dýra. 

Kynfæri kvenna voru talin vera alveg eins og kynfæri karla en sökum þess að þær 

voru álitnar kaldari þurftu kynfæri þeirra að vera innvortis. Á þessum tíma var meira 

rými en í dag fyrir fjölbreytni í mannlegum kroppum. Börn og fullorðnir gátu verið 

misheit og köld eftir kynjum, það er ,,konur” gátu verið minni konur og því heitari en 

flestar og karlar voru ekki allir jafn heitir (Fausto-Sterling, 2000, bls. 33). Tveggja 

kynja heimsmyndin var því ekki jafn niðurnjörfuð og á 20. öldinni þó fólk sé í 

auknum mæli að skilgreina sig fyrir utan hefðbundið kynjakerfi eða ögra því. Þrátt 

fyrir það að mögulega hafi verið litið niður á konur á þessum tíma voru blæðingar 

ekki skammarlegur atburður (Bobel, 2010, bls. 32). Hlutir eru því ekki í eðli sínu 

góðir eða slæmir heldur ræðst það af hugmyndkerfi hvers staðar og tíma. Nú verður 

fjallað um hvernig núverandi hugmyndakerfi hefur þróast og styrkst með 

samfélagslegum breytingum á upplýsingaöldinni.  

Gunnar Karlsson (2004) hefur fjallað um hvernig ómenntaðir bændur á 

Alþingi Íslands voru hliðhollari lagalegum réttindum kvenna á 19. öld. Þá voru 

hlutverk fólks talin vega meira heldur en eiginlegt kyn. Konur sem að stunduðu 

karlastörf ættu að hafa kosningarétt en með menntamönnum frá Evrópu jukust 

hugmyndir um að konur, afþví þær væru konur, væru ekki hæfar. Gunnar nefnir dæmi 

um bænaskrár til Alþingis árið 1845. Þar skrifuðu bændur undir, bæði konur og karlar, 

en af góðmennsku breytti sendimaður bænaskjalsins kvennmansnöfnunum í 

karlmannsnöfn (Gunnar Karlsson, 2004, bls. 141). Þrátt fyrir að hugmyndir 

upplýsingaaldarinnar hafi borist seint til Íslands eru þær líklega enn ríkjandi eins og á 

öðrum Vesturlöndum.  

Á átjándu öld fór skiptingin í hin tvö samfélagslega sköpuðu kyngervi að 

styrkjast í Evrópu (Jordanova, 1989, bls. 20). Grískar, rómverskar, kristnar og 

norrænar goðsögur hafa haft mikil áhrif á mótun kyngervis í hugmyndasögunni 
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(Jordanova, 1989, bls. 8-9) en ekki hafa allar goðsögur samt haft jafn mikið vægi. Þær 

sem henta til að réttlæta samfélagsskipanina á hverjum tíma eru ríkjandi. Skiptingu 

kynjahlutverkanna var ógnað með frjálslyndum hugmyndum um að samfélagið væri 

breytanlegt, sem meðal annars leiddu til frönsku byltingarinnar. Því þurfti að leita 

annarra skýringa á kynjahlutverkunum sem óumbreytanlegri staðreynd (Martin, 

1987/2001, bls. 32). Til að aðskilja heimilslífið og ytra rými viðskipta, rökhugsunar 

og hins sjónræna jókst áherslan á að aðskilja líkama kynjanna. Með því að ýkja 

kvenleg einkenni líkamans með korselettum í andstæðu við hinn karlmannlega líkama 

var hægt að festa betur í sessi tvískiptinguna karl/kona, innra/ytra (Bordo, 1989, bls. 

215). Líffræðilegar rannsóknir eftir upplýsingaöldina, sem og rannsóknir í erfðafræði, 

dýrafræði og fleiri greinum, leituðu leiða til að gera kynhlutverkin að óumbreytanlegri 

staðreynd (Martin, 1987/2001, bls. 32). Gunnar Karlsson (2004) kemst vel að orði 

þegar hann lýsir ástæðum þess að auka þurfti aðgreiningu kynjanna ,,[í] borgaralegu 

samfélagi, þar sem yfirráð yfir fólki og auði felst einkum í því að skrifa og reikna, tala, 

selja, kaupa og skipuleggja, þar eru engin líkamleg rök til að trúa að karlar muni alltaf 

skara fram úr konum.” (bls. 142).  

Með Upplýsingunni og auknum vinsældum sjónrænna leiða að þekkingu 

færðist forræði lækninga frá innra rýminu yfir á svið hins rökrétta og sjónræna 

karlmanns (Classen, 2005, bls. 80). Karllæg heimspeki og tilraunir þurftu forræði yfir 

þekkingarsköpun til að komast frá hjátrú miðaldanna og það var gert á kostnað 

annarra skynfæra en sjónarinnar. Á sama tíma jókst stýring á almenningsrýmum með 

því að útiloka alla sem ekki þóknuðust þeim sem voru hærra sett í samfélaginu. 

Samkynhneigð og ,,geðveiki” voru ekki velkomin í ytra rýmið og heimilisvæðing 

kvenna jókst (Jackson, 2005/2008, bls. 19). Þrátt fyrir að líkamlegur munur sé á 

konum og körlum hafa rannsóknir á þeim verið ansi háðar félagslegum hræringum. 

Raunvísindin spretta úr ákveðnu samhengi og vísindamenn, eins og allir, reyna að 

skilja veruleika sinn og niðurstöður í myndlíkingum til að hjálpa þeim við að ná utan 

um upplýsingar (Jackson, 2005/2008).  

Myndlíkingar og rokgjarnar niðurstöður  
Hugmyndir og fræði um blæðingar verða ekki til í tómarúmi og hér verður fjallað um 

þátt læknavísindanna í að skapa þær og sömuleiðis hvernig samfélagslegar hugmyndir 

um kynin hafa áhrif á þekkingarsköpun læknavísindanna. Anne Fausto Sterling 

(2000) fjallar um hvernig vísindin og hugmyndir okkar um hlutverk kynjanna takast á 
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um að skapa hvort annað. Að skilja blæðingar sem hreinsunarstarfsemi í tengslum við 

heita og kalda kroppa er hluti af því. Í upphafi iðnbyltingarinnar fóru myndlíkingar í 

læknavísindum að breytast og í byrjun tuttugustu aldarinnar var algengt að líkja 

líkamanum við verksmiðju (Martin, 1987/2001, bls. 36-37). Í verksmiðjulíkaninu fá 

æxlunarfæri kvenna skilaboð um að undirbúa vænlegar aðstæður fyrir komandi egg 

með því að framleiða frumuvegg og annað sem til þarf. Í samfélagi sem leggur mikið 

upp úr auknum hagvexti og sífelldri framleiðslu er verksmiðja sem ekki framleiðir 

það versta sem getur gerst. Þegar litið er á starfsemi líkama sem verksmiðju er 

óhjákvæmlega litið á minni framleiðslu sem slæma ef að líkanið á að ganga upp. Ef 

hlutverk legsins, samkvæmt læknisfræðinni, er að framleiða börn er það slæmt þegar 

getnaður á sér ekki stað samkvæmt þessari myndlíkingu (Martin, 1987/2001). Í því 

ljósi eru blæðingar misheppnaður getnaður, vonbrigði fyrir ,,verksmiðjuna”. 

Upplýsingar ferðast frá stjórnstöð heilans til annara ,,deilda” í líkamanum og koma af 

stað líkamlegu ferli. Aðrir þættir hafa einnig áhrif en áherslan er lögð á skipulag þess 

sem gerist, það er skipun sem setur ferlið af stað og stýrir því. Í samfélagi sem virðir 

og kann að meta hlýðni og vinnusiðferði, er það miður þegar einhver eða eitthvað 

svarar ekki skipunum. Því eru til dæmis tíðahvörf mjög neikvæð innan þessarar 

líkingar þar sem legið hættir að hlýða stjórnstöðinni í heilanum (Martin, 1987/2001, 

bls. 37-42). 

 Frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar hafa konur í auknum mæli fært völd 

sín í ytra rýmið en í menningarlegum hugmyndum um kvenleika eru þær þó ennþá 

tengdar við hið líkamlega og náttúruna og þar með innra rýmið. Hugmyndir um 

kvenleikann fylgja pólitískum hugmyndum í samfélaginu á hverjum tíma. Einkenni 

fyrirtíðarspennu eru einkenni sem ekki eru talin kvenlegir eiginleikar og eru því 

dæmd sem merki um sjúkleika (Bobel, 2010, bls. 37). Konur sem ekki eru hlýðnar, 

góðar og setja þarfir annarra á undan sínum eigin eru afbrigðilegar konur sem að þarf 

að laga. Niðurstöður rannsókna sem reyna að komast að því hvort að vinnugeta 

kvenna breytist á meðan þær eru á blæðingum hafa fylgt breytingum á 

vinnumarkaðinum. Í byrjun tuttugustu aldar sýndu femínistar fram á að hæfni kvenna 

til vinnu breytist ekki á meðan þær eru á blæðingum. Á millistríðsárunum gerði 

Robert T. Frank (1931) rannsóknir á sjúkleika kvenna vikuna fyrir blæðingar, 

fyrirtíðarspennu. Katharina Dalton (Greene og Dalton, 1953) hélt þeim rannsóknum 

áfram eftir seinni heimstyrjöldina. Á meðan seinni heimstyrjöldinni stóð sýndu 

rannsóknir engin tengsl á milli skertrar vinnugetu kvenna og blæðinga, enda var þörf 
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fyrir konur á vinnumarkaðinum (Martin, 1987/2001). Mikil aukning í rannsóknum á 

fyrirtíðaspennu þurfti ekki að koma á óvart um miðjan áttunda áratuginn þegar konur 

fóru í auknum mæli út á vinnumarkaðinn. Nú án þess að vera að fylla í skarðið fyrir 

strákana sem að voru í stríði (Martin, 1987/2001, bls. 119-121 og Laws, 1990, bls. 

189). Laws og Martin setja fram þá hugmynd að aukninguna megi tengja við sókn 

kvenna á atvinnumarkaðinn eftir baráttu annarar bylgju femínismans. Ekki þarf að 

efast niðurstöður rannsókna um slæm einkenni kvenna af fyrirtíðaspennu eða saka 

rannsakendur um óheiðarlegar rannsóknaraðferðir. Aukningin á rannsóknum um 

fyrirtíðarspennu er þó skýr birtingamynd þess hvernig fræðin mótast af samfélaginu 

og virka vel til að réttlæta ríkjandi viðhorf. Undir lok ritgerðinnar verður fjallað um 

rannsókn Herdísar Sveinsdóttur (1998) á fyrirtíðaspennu íslenskra kvenna. Hún sýnir 

hvernig ríkjandi orðræða getur haft áhrif á líkamlegar upplifanir. Með því að ögra 

orðræðunni getur margt áunnist. 

Gerendahæfni og femínískar byltingar  
Kenningar í félagsvísindum og táknræn staða fyrirbæra í hugmyndaheiminum hvorki 

skilgreina né skilyrða upplifanir okkar af veruleikanum en þær gefa hugmynd um 

innan hvaða marka manneskjur reyna að skilja veruleika sinn. Í menningu sem lítur á 

konur sem klikkaðar, órökréttar og á valdi hormóna sinna getur verið erfitt fyrir þær 

að fóta sig. Við höfum þó öll okkar leiðir til að láta veröldina skipta okkur máli, hvort 

sem það felur í sér að fara í öfgafulla megrun eða strauja nærföt barnanna.  

Þar sem er valdbeiting er alltaf andspyrna og frá stúdentabyltingunum ’68 hafa 

konur verið í skipulagðri baráttu gegn neikvæðum lýsingum og fordómum í 

samfélaginu gagnvart tíðablóði. Þá byrjuðu femínistar að mótmæla læknavæðingu 

kvenna (Bobel, 2010, bls. 43) og fóru konur í auknum mæli að taka 

skilgreiningavaldið yfir blæðingum í sínar hendur. Talað er um læknavæðingu þegar 

félagsleg vandamál eru gerð að verkefnum læknastéttarinnar. Það er þá í höndum 

lífvísindanna að ákvarða hvað þykir eðlilegt og hvað ekki. Með því er hægt að ná 

ákveðinni stjórn á samfélaginu með því að finna lækningu við ástandi sem ekki þykir 

æskilegt (Nichter, 1998). Í grein sinni Fötlunarfræði: Upphaf, þróun og fræðileg 

sjónarhorn fjallar Rannveig Traustadóttir (2004) um hvernig hin ýmsu fræði innan 

félagsvísindanna hafi farið að beina sjónum sínum að minnihlutahópum eftir 1970. 

Fötlunarfræðin hafa tekist á um hvernig eigi að skilgreina fötlun. Læknisfræðilega 

líkanið byggir á því að skoða hvernig einstaklingurinn er á skjön við samfélagið og 
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hvernig heilbrigðiskerfið getur lagað og bætt einstaklinginn til að henta betur 

samfélaginu. Það er ekki efast um uppbyggingu samfélagsins, sem býður ekki upp á 

rými fyrir margskonar kroppa í ytra rýminu. Settar hafa verið fram kenningar sem 

leggja áherslu á hvernig samfélagið þarfnast lagfæringar frekar en fólkið sjálft. Þessar 

kenningar hafa verið nokkuð ríkjandi á Norðurlöndunum en læknisfræðilíkanið fer 

samt enn með forræði í almennri orðræðu. Að sama skapi eru konur og hormónaflæði 

þeirra sett upp sem vandamál sem þarf að laga en ekki samfélagsskipanin eða staða 

þeirra í hugmyndaheiminum (Martin, 1987/2001, bls. 123). Það hefur mikil áhrif á líf 

fólks og samfélag þeirra hvaða orðræða hefur ríkjandi forræði í skilgreiningu þess á 

eigin lífi. Þrátt fyrir að margir hópar innan samfélagsins skilgreini sig í andstöðu við 

ríkjandi viðhorf er almenningsálitið lengi að breytast. 

Tilraunir femínista og annara fræðihópa til að breyta orðræðunni um konur og 

heilsu þeirra virðist ekki hafa skilað sér strax inn í lífvísindin þrátt fyrir mikla baráttu. 

Rannsókn Laws (1990) á bókum í kvensjúkdómafræði á níunda áratugnum leiddi í 

ljós neikvæðar lýsingar á blæðingum og að ekki sé hægt að treysta konum til að veita 

upplýsingar um sinn eigin tíðahring (Laws, 1990, bls. 142). Í sömu textum nefna 

flestir höfundarnir að það þurfi að létta á þögninni sem ríkir í samfélaginu og 

hrekja ,,gróusögur” um hættuleika blæðinga (Laws, 1990, bls. 136) en virðast ekki 

gera sér grein fyrir hversu undirlagðar þeirra eigin hugmyndir eru af 

menningarbundnum hugmyndum um líkama kvenna.  

Ætla mætti að aðgerðir annarrar bylgju femínista og gagnrýni 

fræðasamfélagsins hefði verið búinn að skila sér í læknisfræðina áratug síðar en 

baráttan um réttmæti til að skilgreina veruleikann liggur enn að mörgu leiti hjá 

raunvísindunum. Ýmislegt hefur þó áunnist til dæmis kom út bók á Íslandi árið 2012 

sem heitir Konur og heilbrigði í nútímasamfélagi. Hún fjallar um heilsu kvenna í 

líffræðilegu og samfélagslegu samhengi. Einhver umræða á sér því stað í samfélaginu 

þó að hún ögri ekki grunnstoðum þess hvernig við skiljum veruleikann. Þrátt fyrir að 

skýringar raunvísindanna fara með forræði nýtir fólks sér margskonar leiðir til að 

skilja veruleika sinn (Jones, 2011) og með auknu aðgengi að internetinu er auðveldara 

að nálgast upplýsingar sem að samræmast lífsskoðunum sem eru á skjön við ríkjandi 

viðhorf. Tíðablóðið er þó enn óvelkomið á ytra rýmið og það getur reynst erfitt að 

samrýma innra og ytra rýmið í lífi hverrar manneskju. 
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3. Að vera kona 

Stanslaus hnignun útungunarvélarinnar 
Við fyrstu blæðingar fá stelpur þær upplýsingar að þær hafi möguleika á að geta 

gengið með börn og séu orðnar konur. Kvennskan er þá skilgreind út frá getunni til að 

ganga með börn. Í samfélagi þar sem algengt er að líta á viðeigandi barneignaaldur 

kvenna vera um og eftir tvítugt, ekki við upphaf blæðinga, er einkennilegt að tengja 

blæðingar við fátt annað en fjölgun mannkyns. Á Íslandi árið 2010 var meðalfjöldi 

barna á hverja konu einungis 2,20  (Hagstofa Íslands, 2011, febrúar). Því má leiða 

líkum að því að í fæstum tíðahringjum séu konur að reyna eignast börn, frekar að 

koma í veg fyrir það. Það er ekki órökrétt að hugsa um og skýra hlutverk æxlunarfæra 

útfrá hlutverki þeirra í æxlun en ætla má að mikill fjöldi tíðahringja í lífi kvenna á 

Íslandi snúist frekar um að ekki eignast börn.  

Útskýringar læknisfræði á blæðingum eru stór hluti af þeim upplýsingum sem 

ungar konur fá við upphaf blæðinga í vestrænum samfélögum í gegnum bæklinga frá 

blæðingavöruframleiðendum, líffræðitímum og kynfræðslu (Britton, 1996). Lögð er 

áhersla á hlutverk tíðahringsins í getnaði en minna um upplifunina af því að vera á 

blæðingum eða aðrar hliðar tíðahringsins. Algeng tilhneiging er að leita skýringa á 

menningarbundnum hugmyndum með vísunum í líffræði í vestrænum samfélögum. Í 

menningu sem ítrekað kennir konur við æxlunarfæri sín eru útskýringar á upplifun og 

hegðun kvenna á blæðingum tengdar við getu þeirra til að ala börn (Laws, 1990, bls. 

94). Lækna og vísindaorðræða um líkama kvenna hefur áhrif á konur í vestrænum 

samfélögum (Martin, 1987/2001), þar sem sú orðræða hefur sterk áhrif á almenn 

viðhorf til kvenna sökum forræðis vísindanna. Þaðan kemur líffræðilegur skilningur á 

menningarflokknum konur. Vísindatextar í rannsókn Martin (2007) fjalla einungis um 

tíðahringinn sem fyrirbæri til fjölgunar. Í því ljósi eru tíðablæðingar misheppnaður 

getnaður, vonbrigði. Algengar lýsingar á tíðablóði eru neikvæðar til dæmis dauði og 

úrgangur. Að fá þær upplýsingar að blæðingarnar séu misheppnuð framleiðsla og 

túrverkir séu sökum vandræða legsins við að uppfylla ,,hlutverk” sitt við að ganga 

með börn er ekki ávísun á spennandi upplifun né jákvæðar tilfinningar til svo tíðs 

atburðs. Taka verður til greina að rannsóknir Martin voru gerðar á áttunda áratugnum 

í Bandaríkjnum og heilbrigðiskerfið á Íslandi í dag er ekki sambærilegt. Þó eru þessar 

hugmyndir ennþá ríkjandi í almennri orðræðu um æxlun og nýjar rannsóknir í 

læknavísindum, eins og í öðrum fræðigreinum, byggja á fyrri rannsóknum.  
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Martin (1987/2001) fann stéttarmun á því hvernig konur lýstu blæðingum. 

Miðstéttarkonur í Bandaríkjunum notuðu skýringar læknalíkansins á blæðingum. Í 

lýsingum þeirra var tíðablóðið ófrjóvgað egg sem líkaminn var að losa sig við og 

rímar við myndlíkingar læknisfræðinnar sem fjallað var um. Konur af lægri stéttum 

notuðust ekki við líffræðilegar útskýringar á því hvað var að gerast þrátt fyrir aðgang 

að skýringum læknisfræðinnar. Heldur lögðu áherslu á upplifunina af því að vera á 

blæðingum í lýsingum sínum og breytingarnar sem fylgdu því að byrja á blæðingum 

höfðu í för með sér (Martin, 1987/2001, bls. 105-10). Ef niðurstöður Martins eru 

heimfærðar á Ísland má leiða líkur að flestar stúlkur á Íslandi fái upplýsingar um 

blæðingar á forsendum líffræðilegra skýringa þó að ekki séu til gögn um það.  

 Orðfæri sem fylgir hugmyndum Strassmann (1999) sem fjallað var um í fyrsta 

kafla, Eitrað blóð og tíðakofar, ýta undir þá hugmynd að á einhverjum tímapunkti hafi 

vestrænt samfélag farið út af náttúrulegri braut æskilegrar hegðunar. Hún stillir 

samfélagi Dogon fólksins upp sem hefðbundnu samfélagi og að skipulag þess sé á 

einhvern hátt nær því hvernig heimurinn ætti að vera og fólk ætti að haga sér. Nú er 

ég ekki hæft til að meta áhrif hormónaflæði tíðahringsins á krabbamein en orðræðan í 

kringum skaðsemi þess að fara á blæðingar birtir algeng viðhorf til ,,frumstæðra” 

samfélaga sem náttúrulegri heldur en hið ,,spillta” vestræna samfélag. Ennfremur er 

verið að skella skuldinni á ,,óhlýðnar” konur sem að ekki uppfylla hlutverk sitt sem 

útungunarvélar. Þrátt fyrir að líkaminn hafi þróast við ákveðnar aðstæður er ekki hægt 

að segja að líf eða lífstíll neins sé náttúrulegri en annar. Mannfólkið býr yfir mikilli 

aðlögunarhæfni eins og mannfræðin hefur sýnt fram á. ,,Upprunasaga” vestræns 

samfélags hefur að einhverju leiti færst frá sögunni um  Adam og Evu og er nú 

ímynduð fortíð ,,réttrar” hegðunar leitað í þróunarsögu mannsins. Algengar 

hugmyndir um hvernig við eigum að borða og hvenær og hversu oft við eigum að 

æxlast vísa í steinaldamenn eða samfélög fólks sem að er talið ,,óspillt” af hinum 

vestræna heimi. Líkaminn hefur aðlagað sig að ákveðnu ferli í gegnum tíðina en það 

er ekki hægt að segja að samfélög með hærri fæðingartíðni séu réttari eða nær 

náttúrinni. Líkaminn og samfélagið er í stöðugri mótun mismunandi orðræðna og 

gjörða. Ég tel mig ekki geta lagt mat á hvort heppilegra væri fyrir heilsu kvenna að 

taka pilluna eða leyfa líkamanum að aðlagast breytu samfélagi sem felur í sér fleiri 

tíðahringi. Fleiri þættir en áhersla á hlutverk kvenna til fjölgunar hafa áhrif á 

neikvæða ímynd blæðinga. Það getur skapað vandamál að þurfa að leyna því sem að 

er hluti af líkamasstarfseminni stóran hluta af árinu.  
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Leyndarmál og leiðindi 
Þrátt fyrir að líkami stelpna sem að byrja á blæðingum sé talin heilbrigður og uppfylli 

kröfur samfélagsins um að vera frjósamar upplifa flestar stelpur neikvæðar 

tilfinningar við fyrstu tíðir (Bobel, 2010, bls. 31). Stelpur læra að halda blæðingunum 

leyndum, þá sérstaklega frá strákum og öðrum karlmönnum (Laws, 1990). Þær eiga 

að gera viðeigandi ráðstafanir, fara út í búð og nota hreinlætisvörur án þess að aðrir 

sjái eða viti að þær séu á blæðingum. Það er skammarlegur atburður sem má ekki sjást 

í ytra rýminu. Blæðingar eru tengdar innra rýminu þar sem þær eru líkamleg aðgerð 

og ennfremur líkamleg aðgerð kvenna. Þær eru því mjög afmarkaðar frá ytra rýminu. 

Sophie Laws (1990) greinir frá félagslegum þáttum sem benda til þess að blæðingar 

eigi að vera kvennamál. Hún bendir á að í þau fáu skipti sem talað er um blæðingar í 

ytra rýminu er það helst til að kvarta undan verkjum eða afsaka ,,leiðinlega” hegðun. 

Það gæti skýrt lélega ímynd blæðinga í almennri orðræðu og þá upplifun margra 

kvenna að líkaminn sé að bregðast þeim þegar þær fara á blæðingar. Ennfremur 

bendir hún á hvernig það þurfi yfirleitt ekki að segja stelpum sem eru að byrja á 

blæðingum að það þyki ekki viðeigandi að ræða mikið um þær og þá sérstaklega ekki 

við stráka og karlmenn. Þær læra það með því að hafa upplifað þögnina í kringum 

blæðingarnar áður en þær sjálfar byrja (Laws, 1990). 

Skilgreiningavald ytra rýmisins yfir hvað þykir eðlilegt og samþykkt felst í því 

hvað má vera í ytra rýminu og hvað ekki. Mörkin hafa minnkað með aukinni þátttöku 

karla í heimilsstörfum og barna uppeldi. Það er viðurkenndara í dag að vera með börn 

á ýmiskonar fundum eða í kennslustundum þrátt fyrir að þau séu yfirleitt í fylgd 

kvenna virðist skilningurinn meiri á því hversu erfitt er að samþætta heimilslífið og 

atvinnulífið, innra og ytra rýmið. Blæðingar eru þó tæplega til í ytra rýminu þar sem 

þær eru vel faldar inn í afmörkuðum rýmum baðherbergja. Samkvæmt Douglas 

(1975) er það talið óhreint sem að fellur illa inní flokka. Þar sem ekki er talað um 

blæðingar á ytra rýminu né eru þær sýnilegar eru þær óhreinar.  

Jackson (2005/2008) fjallar mikið um upplifun okkar að tilheyra heiminum, 

það er hvernig við upplifum öryggi og að við höfum stjórn á aðstæðum. Hann tekur 

dæmi af því, og hefur fjallað mikið um, hvernig frumbyggjar Ástralíu upplifa óöryggi 

og skömm af því að vera í rými hvíta mannsins. Þrátt fyrir að ekki séu lög sem að 

banna frumbyggjunum að vera í hvítum rýmum upplifa margir veruleg óþægindi að 

vera á stað sem að þau eru ekki velkomin í og gera það helst ekki nema undir áhrif 
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áfengis. Með því að upplifa veru þína úr jafvægi við umhverfið og rýmið missir þú 

sjónar á hver þú ert og hvernig þú vilt vera. Þrátt fyrir að landamæri innra og ytra 

rýmisins séu í hugmyndaheiminum hafa þau tilvistarlegar afleiðingar (Jackson, 

2005/2008, bls. 23). Líklega hafa flestir upplifað það að koma inn í rými þar sem sú 

óþæginlega tilfinning hríslast um mann að nú hafi maður stigið inn á svæði sem 

maður er ekki velkomin í. Þrátt fyrir að enginn opinberlega bannar þér að fara yfir 

þessi mörk finnast þau svo sannarlega á eigin skinni. Þetta talar Jackson (2005/2008) 

um sem to belong in the world. Það að tíðablóðið sé ekki velkomið í ytra rýminu má 

helst sjá á þeirri gífurlegu skömm sem að blossar upp þegar mann grunar að nú sé 

farið að leka í gegnum nærbuxurnar, að maður hafi farið yfir hin ósýnulegu mörk þess 

sem má og má ekki. Sá hryllingur og óöryggistilfinning sem margar konur upplifa 

þegar þær eru á blæðingum er birtingamynd þess að tíðirnar eru ekki velkomnar í ytra 

rýminu. Fá rými bjóði upp á starfsemi líkama kvenna nema kannski klósett, og þá 

ekki baðherbergið sjálft heldur ofan í klósettskálinni. Það er ekki ,,viðeigandi” að hafa 

tíðablóð á gólfi eða veggjum, sama hvort er í stofu eða á baðherbergi. Þrátt fyrir mikil 

kvenna rými er fáir staðir sem að leyfa frjáls flæði tíðablóðs, enda talið úrgangur.  

Hreinar konur 
Lýsingar á upplifun kvenna og karla af tíðablóði sem einhverju skítugu koma 

endurtekið fram (Martin, 1987/2001 og Laws, 1990) og hafa verið lengi við lýði. Á 

tímum Grikkja þegar konur voru álitnar kaldari var talið að þær næðu ekki að hreinsa 

líkamann í gegnum svita, líkt og hinir heitari karlar gerðu. Tíðablóðið var því þeirra 

leið til að losa líkamann við óhreinindi og var því hreinsunaraðferð sem var ekki illa 

séð þó að tíðablóðið sjálft væri ekki mikils metið (Martin, 1987/2001, bls. 30-31). 

Laws (1990, bls. 32-35) fann svipuð viðhorf í rannsókn sinni á upplifun breskra karla 

í millistétt á blæðingum. Þar kom meðal annars fram að margir tengdu blæðingar við 

heilbrigt líferni, því hollari mat sem konan borðaði átti að minnka blæðingarnar og 

gera þær hreinni. Algengt viðhorf var því að líta á blæðingar og tíðablóð yfir höfuð 

sem einhverskonar hreinsunarstarfsemi líkamans. Því óhreinni sem að konan er, í 

sambandi við mataræði og hreyfingu, því meira magn af tíðablóði kemur frá henni 

samkvæmt viðmælendum Laws. Ef við skoðum þessa hugmynd í ljósi kenninga 

Douglas (1975) og Bordo (1989) má sjá að samfélagið lítur niður á konur sem ekki 

fylgja þröngum ramma kvenleikans sem metur vel grannar konur sem ,,hemja” 

tilfinningar sínar, eru auðveldar í samskiptum, eru fyrirsjáanlegar og hlýðnar. Konur 
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sem láta ekki undan ,,stjórnlausu” hungri gefa því frá sér óhreinan vökva sem vellur 

úr þeim sökum þess að þær eru ekki nægilega ,,heilbrigðar”. Þær konur sem ekki falla 

að  þröngum skilningi ytra rýmisins um kvenleikann, hvernig konur eru og eiga að 

vera, falla utan flokka og eru dæmdar óhreinar. Laws (1990) lýsir ennfremur 

hugmyndum karla í rannsókn sinni sem að héldu því fram að konur í óiðnvæddum 

samfélögum færu á mjög litlar eða engar blæðingar þar sem þær lifðu svo heilbrigðu 

líferni í sambandi við mataræði (Laws, 1990). Ennfremur fara óléttar konur ekki á 

blæðingar, þær eru þá hreinni þegar þær og líkamar þeirra uppfylla hlutverk sem er 

samfélagslega samþykkt af ytra rýminu, að ganga með börn. Með aukinni 

afsamsömun kvenna og móðurhlutverksins og þátttöku kvenna í atvinnulífinu geta 

barneignir skapað vandamál. Inná vinnustöðum eru óléttar konur til ama því þær þurfa 

að fara í fæðingarorlof. Þegar atvinnulífið fer með skilgreiningavaldið um hvað telst 

til eftirsótts starfsmanns eru óléttar konur ekki æskilegar. Að reyna að aftengja konur 

og móðurhlutverkið hjálpar til við að búa til menningarflokk sem setur óléttar konur 

sem óhreinar. 

Framandleiki sjálfsins 
Í vestrænni sögu er hefð fyrir því að líta á líkamann og hugann sem aðskilin fyrirbæri. 

Það er því ekkert óeðlilegt innan vestrænnar menningar að skilgreina líkama sinn sem 

óháðan sjálfum sér. Margar konur upplifa það að líkaminn bregðist þeim fyrir 

blæðingar og á meðan þeim stendur. Persónuleikabreytingar á blæðingum eru taldar 

ótengdar þeim sjálfum, ,,it is not ‘me‘- it‘s my period“ (Britton, 1996, bls. 651). 

Konurnar í rannsókn Martin (1987/2001) upplifðu margar nauðsyn þess að reyna að 

ná stjórn á líkamanum, að lesa skilaboð sem líkaminn sendir þeim. Blæðingar eru 

þannig eitthvað sem þær verða fyrir án þess að hafa eitthvað um það að segja en ekki 

partur af þeim eða eitthvað sem þær gera eða eru. Jackson (2005/2008) fjallar um 

hvernig við finnum blóraböggul til að ‘kenna um’ það sem að miður fer í 

veruleikanum. Þegar við ímyndum okkur líkamann sem eitthvað annað en við sjálf er 

hann orðinn hlutur sem er hægt að breyta og þar af leiðandi eitthvað sem að við getum 

breytt (Jackson, 2005/2008, bls. 138). Við afsamsömum okkur frá því sem okkur líkar 

ekki við. Þegar ytra rýmið skilgreinir tíðablóðið sem óviðeigandi er ólíklegt að margir 

vilji túlka það sem stóran hlut af sjálfsmynd sinni. Með því að ímynda sér 

blæðingarnar sem eitthvað utanaðkomandi, eitthvað sem er ekki þú er hægt að komast 
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af í samfélagi sem að finnst tíðablóðið ógeðslegt. Þá ert þú ekki ógeðsleg, heldur 

manneskja sem eitthvað ógeðslegt kemur fyrir. 

 Blæðingarnar eru utan þess ramma sem er hægt að ná stjórn á því þær flæða 

án þess að stoppa, það er ekki í boði að halda í sér þangað til að komið er á viðeigandi 

stað. Með því að laga fyrirtíðarspennu og óþægindi tengd blæðingum er konum boðin 

leið til að vera rétti hlutinn af sjálfri sér og losa sig við eitthvað sem er ,,ekki partur af 

þeim”. Fáar konur lýstu blæðingunum sem hluta af þeim sjálfum þó það kæmi fyrir 

(Martin, 1987/2001, bls. 87). Michael Jackson (2005/2008, bls. 181) fjallar um 

mikilvægi þess að manneskjur fái viðurkenningu á tilvist sinni og séu ekki smækkaðar 

í hlut sem er hægt að stjórna óháð sinni eigin gerendahæfni. Ef líkaminn er eitthvað 

annað en sjálfið hlýtur að vera óþæginlegt þegar fyrirbærið líkaminn tekur völdin. Á 

meðan blæðingar eru varla til í ytra rýminu geta þær ekki verið hluti af þér, innan 

hugmyndakerfisins og samkvæmt læknaorðræðunni er hann eitthvað sem er óeðlilegt 

og þarf að laga. Líkaminn verður óvinur sem þarf að fela, konur fara langar leiðir til 

að komast hjá því að birta tíðablóðið í ytra rýminu og stórfyrirtæki hafa nýtt sér það 

og hjálpað við að viðhalda skömminni. Örfáar dömubindaauglýsingar hafa sýnt 

tíðablóðið sem rautt, venjan er að hella bláum vökva til að sína fram á gæði bindisins. 

Sem er enn ein birtingamynd þess að tíðablóðið er útskúfað úr ytra rýminu. Aðferðir 

markaðarins til að selja vörur sínar stjórnar og viðheldur skömminni í kringum 

blæðingar og festir þær enn betur í sessi sem eitthvað sem að má alls ekki sjást í ytra 

rýminu. Auglýsingarnar ýta undir þær hugmyndir að það sé eitthvað sem að þarf að 

fela, að ekki sé allt eins og ,,venjulega” og að mikilvægast af öllu sé að láta líta út 

fyrir að engir ferlar séu í gangi sem eru ekki eðlilegir. 

Markaðsvæn skömm 
Bobel (2010, bls. 32-33) vitnar í sagnfræðinginn Joan Brumberg um að læknavæðing 

blæðinga hafi ekki byrjað fyrr en í lok nítjándu aldar þegar læknar tóku 

skilgreiningarvaldið yfir blæðingum úr höndum kvenna. Bandaríska læknafélagið (the 

American medical association) fór að gefa út bæklinga um viðeigandi hreinlæti í 

sambandi við blæðingar og fljótlega komu á markað einnota hreinlætisvörur fyrir 

blæðandi konur. Í vestrænu samfélagi er mikil áhersla á að fela tíðablóðið, það er 

eitthvað til að skammast sín fyrir og má alls ekki sjást (Laws, 1990). Það er gott 

tækifæri fyrir þá sem vilja græða í samfélagi þar sem algengt er að kaupa lausnir til að 

laga vandamál sem við höfum ekki stjórn á (Bobel, 2010, bls. 82). 
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Blæðingavöruframleiðendur tóku fljótt upp orðfæri læknavísindanna til að réttlæta 

vörur sínar og byggja upp traust kúnna til að fullvissa þá um að þeirra vörur væru 

samþykktar af stofnunum sem fara með skilgreiningavald yfir líkamanum. Það er 

þekkt hjá auglýsendum snyrtivara að taka upp tungumál vísindanna til að rökstyðja 

gæði vöru sinnar og blæðingavöruframleiðendur hafa gert slíkt hið sama. Nýjar vörur 

á markaðinum frá versluninni Sears árið 1934 voru sagðar tilkomnar fyrir framgang 

vísindanna (e. science marches on). Túrtappinn fékk meðmæli frá lækni og réttlæting 

á notkun blæðingavara var ítrekað sótt í hugmyndir um hreinlæti og orðfæri 

heilbrigðisvísindana (Houppert, 1999, bls. 15-16).  

Auglýsingar eru öflugur miðill til að selja og festa hugmyndafræði í sessi. 

Árið 1985 voru settar leiðbeinandi reglur í Bretlandi um hvað væri viðeigandi í 

sjónvarpsauglýsingum fyrir dömubindi en þær voru bannaðar þar fram að árinu 1979. 

Meðal þess sem kom fram var að ekki er mælt með að heyrðist í karlmönnum, að þeir 

sjáist eða að ýjað sé að samskiptum kynjanna. Skýrt er tekið fram að ekkert 

vandræðalegt megi koma fram eða eitthvað sem gæti valdið óþægindum. Túrtappar 

eða bindi sem ekki eru í umbúðum mega ekki vera til sýnis (Laws, 1990, bls. 46-47). 

Del Saz-Rubio og Pennock-Speck (2009) greindu auglýsingar fyrir blæðingavörur á 

árunum 2002- 2008. Þau komust að því að nær allar auglýsingarnar sem þau 

rannsökuðu nálgast blæðingar sem vandamál. Með því að ýja að vandamálunum sem 

fylgja blæðingum og bjóða uppá lausn á þeim með vörunum sínum er verið að gera 

ráð fyrir að flestar, ef ekki allar, konur upplifi neikvæðar tilfinningar á meðan 

blæðingum stendur. Vörurnar gefa túrurunum færi á að upplifa að vera ekki jafn 

skítugar eða hafa áhyggjur af því að það leki í gegn og þannig losna við skömmina og 

óttann við að það komist upp að þær séu á blæðingum. Með vörunum geta konurnar 

forðast það að vera ekki þær sjálfar og haldið áfram því sem að þær gera venjulega. 

Margar auglýsingarnar gerðu lítið úr karlmönnum, húmorinn var á kostnað meintrar 

heimsku þeirra. Blæðingavöruiðnaðurinn hefur miklum hagsmunum að gæta með því 

að viðhalda skömminni og óörygginu í kringum blæðingar og hefur ekki tekið skrefið 

að margnota og umhverfisvænni vörum þar sem það gæti minnkað sölutölurnar 

margfalt. Iðnaðurinn hefur þó að einhverju leyti tekið upp umhverfisorðræðunna og 

markaðsett ,,organic” vörur til að heilla ákveðinn kúnnahóp.  

Það felst mikið vald í því að vera í þeirri stöðu að geta skilgreint og stýrt 

orðræðum í samfélaginu um hvað þykir æskilegt og hvað ekki. Með því að lýsa 

ítrekað yfir hversu gallaðir og skítugir líkamar kvenna eru er verið að ýta þeim á jaðar 
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samfélagsins. Upplýsingar frá fyrirtækjum sem eru að reyna að tryggja sér kúnnahóp 

til frambúðar eru gegnumsýrðar af tungumáli hreinlætis og skammar. Mikil áhersla er 

lögð á að stelpurnar láti líta út fyrir að allt sé eins og venjulega og ef þær haga sér 

nægilega vel, hugsa nægilega vel um sig komist enginn að því að þær eru á 

blæðingum. Þær ættu að leggja sig fram við að punta sig, borða hollan mat og sofa 

mikið (Laws, 1990, bls. 63-64). 

Í samfélagi þar sem konur hafa haft lítið að segja um hvernig þær og 

heimurinn er skilgreindur er nauðsynlegt að finna eitthvað sem getur gefið konum 

grundvöll til að hafa eitthvað að segja um tilvist sína. Þá er næsta leið að leita ,,inn á 

við” og vinna í því sem hægt er að hafa stjórn á. Í samfélagi sem leggur áherslu á 

einstaklingshyggju og læknalíkanið um að ,,laga gölluð eintök” er það á ábyrgð 

einstaklingsins að laga sig að kröfum samfélagsins. Innan neyslusamfélagsins er 

hefðbundna leiðin að kaupa sig frá því sem gerir mann öðruvísi frekar en að efast um 

flokkanir samfélagsins um hvað er rétt og rangt.   

Það eru þó alls ekki allar konur sem upplifa blæðingar sem neikvæðar eða 

upplifa neikvæðar tilfinningar á meðan á þeim stendur. Með auknum áhrifum 

femínista eru sífellt fleiri leiðir til að upplifa og líta á blæðingar. Laura Jones (2011) 

rannsakaði til dæmis hvernig konur móta viðhorf sín til hormóna getnaðarvarna sem 

að stoppa blæðingar. Forræði læknavísindanna hefur minnkað og konurnar voru undir 

áhrifum margskonar orðræðna þegar þær lýstu viðhorfum sínum til þess hvort þær 

vildu hætta á blæðingum eða ekki. Bobel (2010) rannsakaði helstu stefnur hjá 

blæðingaaðgerðasinnum eftir árið 2000. Þá voru helst ríkjandi sjónarmið andlegra 

femínista og róttækra blæðinga sem veittu mótspyrnu við ríkjandi viðhorfum og 

markaðsvæðingu blæðinga. 
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4. Vandamál með kvennskuna  

Blæðingar skilgreina kvennskuna 
Það eru ekki allar konur sem upplifa blæðingar sem neikvæðar. Margar konur tengja 

blæðingarnar við sjálfsmynd sína sem konur og hafa jákvæðar tilfinningar til þeirra  

(Britton, 1996, bls. 648). Þrátt fyrir að það sé algengt að finnast blæðingarnar vera 

vesen eru ekki margar sem vilja hætta á blæðingum þar sem þær skilgreina túrarana 

sem konur og sameinar hópinn sem að fer á blæðingar (Martin, 1987/2001, bls. 101-

102). Blæðingarnar eru leyndarmál sem er falið ytra rýminu og konur eiga aðskilið frá 

körlum sem veitir ákveðið vald. Þær hafa eitthvað sem er handan reynsluheims 

venjulegra karlmanna. Laws (1990) komst að því að viðhorf sumra karlmanna í 

rannsókn sinni endurspegluðu þetta. Þeir upplifðu sem þeim væri ógnað þar sem þeir 

höfðu hvorki þekkingu né skilning á tíðahring maka sinna. Með því að eiga eitthvað 

aðskilið frá hinum, getur hópurinn öðlast vald til að skilgreina eigin veruleika. 

Andlegir femínistar leggja áherslu á jákvæðar hliðar blæðinga og telja blæðingar 

tengja líffræðilegar konur við hina eðlislægu konu. Blæðingar eru það eina sem getur 

skilgreint konu sem konu samkvæmt andlegum femínistum, manneskjur sem ekki fara 

á blæðingar eru því ekki konur (Bobel, 2010, bls. 66-68). Skilgreining þessa 

femínistahóps er mjög takmarkandi þar sem ekki allar konur fara á blæðingar og ekki 

allar/ir þær/þeir sem að fara á blæðingar eru konur og nánar verður fjallað um það 

seinna. 

Samkvæmt andlegum femínistum eru konur á blæðingum kraftmiklar, 

göldróttar og í betra sambandi við sjálfa sig heldur en þegar þær eru ekki á blæðingum. 

Algengt er að hittast saman í hring og kyrja og dansa. Þær leggja áherslu á 

persónulegar breytingar sem koma innan frá og dreifast um samfélagið (Bobel, 2010, 

bls. 67-69). Með því að kynnast líkama sínum betur eru þær betur í stakk búnar til að 

nýta sér heilbrigðiskerfið á þeirra forsendum (Bobel, 2010, bls. 84). Sigríður 

Þorgeirsdóttir (2005) hefur fjallað um hvernig áhrif brjóstastækkanna geta verið 

jákvæð í lífi þeirra kvenna sem fá sér auka fyllingu í brjóst sín. Á sama tíma og það 

getur hjálpað einstaka konum að fá sjálfstraust til að fóta sig í ytra rými samfélagsins, 

eins og sýn andlegra femínista á blæðingar sem gæddar guðlegum styrk, viðhalda 

þessar hugmyndir einhæfri sýn á líkama og hlutverk kvenna sem skraut og nær 

náttúrunni.  
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Þó vissulega sé mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir eigin gerendahæfni og 

fá skilgreiningavald yfir eigin líkama og lífi er orðræða andlegra femínista mjög 

takmarkandi fyrir fjölbreyttan skilning á líkömum mannfólks. Bobel (2010) fann oft í 

hópum andlegra femínista sem að hún rannsakaði einfaldanir á flóknum 

trúarathöfnum alls konar mannhópa, oft frumbyggjum Ameríku, og setur 

spurningamerki við réttmæti þess að misnota trúartákn þeirra. Konurnar voru yfirleitt 

hvítar millistéttarkonur sem að ýttu undir tenginguna á milli kvenna og náttúrunar, í 

gegnum leiðir sem tengir hina við náttúruna og fortíðina (Bobel, 2010). Leið andlegra 

femínista er leið innan núverandi valdakerfis til að finna kraft og gerendavald en ýtir á 

sama tíma undir gamlar hugmyndir vestræns samfélags. Þar geta hvítar millistéttar 

konur misnotað menningu annara til að bæta sig, óháð pólitískum markmiðum að búa 

til betra samfélagi (Bobel, 2010, bls. 84).  

Ýmsum femíniskum aðgerðahópum finnast hugmyndir andlegra femínista 

hamlandi, að skilgreiningin á kvennskunni sé að fara á blæðingar (Bobel, 2010, bls. 

12). Þeir vinna markvisst í því að bæði benda á að það eru fleiri gerðir líkama en 

karlkyns og kvenkyns og að blæðingar séu ekki það sem gerir konur að konum.  

Konur eru ekki konur 
Þrátt fyrir að blæðingar séu ,,kvennamál” eru fleiri en konur sem að fara á blæðingar. 

Það eru heldur ekki allar konur sem fara á blæðingar og margar eru ekki með hinn 

staðlaða 28 daga tíðahring. Það geta verið margar ástæður fyrir því að blæðingar séu 

ekki til staðar eða óreglulegar, til dæmis sjúkdómar, hormónameðferðir, miklar 

æfingar, vannæring, aðrir umhverfisþættir (Laws, 1990, bls. 4), intersex manneskjur 

eða transkonur (Bobel, 2010, bls. 103). Stærsti hluti kvenna sem ekki fara á blæðingar 

eru þó líklegast konur eftir tíðahvörf (Laws, 1990, bls. 4). Það er því ekki hægt að 

skilgreina hópinn konur með vísun í að það séu þeir einstaklingar sem fara á 

blæðingar því þá væru ansi margar konur sem ekki væru konur. Ennfremur eru ekki 

allir sem fara á blæðingar sem skilgreina sig sem konur.  

 Hið vestræna kynjakerfi gerir einungis ráð fyrir tveimur tegundum af líkömum, 

karlkyns og kvenkyns. Tungumálið er undirlagt af skilgreiningum sem byggja á 

stöðluðum útgáfum af líkömum sem falla vel að viðurkenndum hugmyndum um 

hvernig fólk eigi að vera. Mannlegir líkamar koma í margskonar útgáfum og þeir 

líkamar sem ekki passa inn í þessa skiptingu menningarinnar eru skilgreindir sem 

óeðlilegir og taldir þarfnast lagfæringar. Fjölbreytni mannsins býður upp á ýmsar 
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útgáfur til að vera til. Í litlum bæ í Bandaríkjunum árið 1843 sóttist Levi Suydam eftir 

því að fá að kjósa. Flestir höfðu talið hann/hana konu en Suydam fékk staðfestingu frá 

lækni um að hann/hún væri í raun með typpi og eistu og fékk að kjósa. Flokkurinn 

sem hann/hún studdi vann með einu atkvæði svo það var mikið í húfi. Læknirinn 

komst seinna að því að Suydam væri líka með leggöng og færi á blæðingar. Ekki eru 

til upplýsingar um það hvort að Suydam hafi misst kosningaréttinn eftir þessa 

uppgvötun en augljóst er að í samfélagi sem leggur áherslu á að það séu einungis tvær 

lagalegar leiðir til að lifa eru ekki allir líkamar velkomnir (Fausto-Sterling, 2000, bls. 

30-31).   

 Á Íslandi segir sérstaklega í Lögum um mannanöfn (nr. 45/1996) að stúlkur 

verði að bera kvenmannsnafn og drengir karlmannsnafn. Það er því ekki mikið 

lagalegt rými á Íslandi fyrir líkama og manneskjur sem að ekki passa í 

eftirsóknaverðar öfgar mannlegra birtingamynda. Það er mismunandi eftir tíma og 

samfélögum hvaða eiginleikar eru taldir þurfa að vera til staðar til að geta ákvarðað 

hvoru kyninu einstaklingur er talinn tilheyra. Anne Fausto-Sterling (2000) er 

líffræðingur og skrifaði um sögu og menningu kyngervis og tilbúning kyns í 

vestrænum samfélögum í bók sinni Sexing the body. Hún áætlar að jafnvel 1,7 % af 

mannkyninu sé með kynfæri eða litninga sem eru talin hæfa hvorugu kyninu og séu 

því intersex. Íslenskt orð hefur ekki náð fótfestu og því er orðið intersex notað hér. 

Fausto-Sterling nefnir að í 300.000 manna borg væru það 5.100 einstaklingar sem, 

samkvæmt líffræðilegum skilgreiningum, falla ekki í hefðbundin líkama karla eða 

kvenna (Fausto-Sterling, 2000, bls. 51) og þá eru ótaldar manneskjurnar sem upplifa 

sig á skjön við félagslega flokkun kyns. Mannfræðin hefur rannsakað mörg samfélög 

þar sem er félagslegt rými fyrir ,,þriðja kynið” og því jafnvel hampað. Það má sjá 

hversu mikið tveggjakynjakerfið fylgir mannfræðingnum á vettvang og skrifum þrátt 

fyrir að reyna að líta á veruleikann frá sjónarhóli þess sem er verið að rannsaka. Að 

líkamar og sjálfsmyndir sem falla ekki að fyrri hugmyndum séu nefndar þriðja kynið, 

en ekki til dæmis fyrsta kynið eru dæmi um það. Þriðja kynið gefur einnig í skyn að 

það sé fyrsta og annað kyn. Miðað við hvernig litið hefur verið á líkama kvenna í 

vestrænni menningu frá upplýsingaöldinni má leiða líkum að karlmenn séu hið fyrsta 

kyn og konur annarsflokks.  

 Í fyrstu útgáfum biblíunnar var Adam í raun intersex og skipti sér í tvær 

manneskjur, karl og konu (Fausto-Sterling, 2000, bls. 33). Það hefur ekki hentað 

samfélagi sem var að reyna að festa í sessi meiri skiptingu á milli kynjanna að það 
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væri möguleiki á því að vera bæði/hvorugt. Læknar reyna nú að bregðast sem fyrst 

við þegar kynfæri barns falla ekki vel að tveimur fyrirframgefnum flokkum kynjanna 

og leiðrétta með skurðaðgerðum og hormónameðferðum til að skaða ekki unga 

manneskju sem upplifir sig á skjön við venjulegar manneskjur. Heilbrigðiskerfið og 

viðfangsefni þess mótast af því að reyna að finna lausnir á vandamálum sem koma inn 

á borð þess. Það er því ekki undarlegt að kerfið og fræðin þrói leiðir til að bregðast 

við aðstæðum sem eru á skjön við hvað þykir eðlilegt í menningunni. Þó að frá 

sjónarhóli ýmissa greina félagsvísindanna væri réttara að búa til félagslegt rými til að 

vera líkaminn sem þú ert í staðin fyrir að leiðrétta það sem ekki þykir ákjósanlegt. Í 

Bandaríkjunum starfa nú hópar sem að berjast fyrir réttindum intersex fólks til að fá 

að vera intersex, eða ákveða sjálf hvort kynið þau vilja vera.  

 Þessar ástæður, ásamt öðrum, mynda grundvöll að hugmyndum róttækra 

blæðingaaðgerðasinna sem tala því yfirleitt um túrara frekar en konur. Þá er átt við 

manneskjur sem að fara á blæðingar. Flestir róttækir blæðingaaðgerðasinnar tengja 

hugmyndir sínar við umhverfismál og anarkó femínisma. Þær/þeir/þau leggja áherslu 

á hvernig kapítalisminn hefur heltekið líkamlegar aðgerðir og vilja að túrarar taki 

meðhöndlun tíðablóðs í sínar eigin hendur til verndunar á umhverfinu og eigin heilsu 

(Bobel, 2010, bls. 105). Helsti óvinur róttækra blæðingaaðgerðasinna eru 

stórfyrirtækin sem framleiða blæðingavörur sem skemma umhverfið, geta verið 

skaðlegar líkamanum og markaðsetja skömm og óöryggi í sambandi við blæðingar. 

Mikið er lagt upp úr umhverfisvænum leiðum til að meðhöndla tíðablóðið. Líkt og hjá 

andlegu femínistunum er áherslan á upplifun einstaklingana, þó með víðari skírskotun 

því markmiðið er, ásamt því að gera blæðingar samþykktar af samfélaginu, að minnka 

vald stórfyrirtækjanna yfir blæðingunum (Bobel, 2010). Hvorugur hópurinn vinnur þó 

markvisst að því að breyta samfélagsgerðinni í heild sinni til að samþykkja blæðingar 

sem eðlilegan hlut af því að vera til (Bobel, 2010). Þar sem róttækir 

blæðingaaðgerðasinnar eru alfarið á móti stórfyrirtækjum sjá þeir ekki hag sinn í að 

gera gjörðir fyrirtækjanna skárri. Mikil áhersla er hjá bæði andlegum femínistum og 

róttækum blæðingaaðgerðasinnum að benda á að blæðingar séu ekkert sem að ætti að 

skammast sín fyrir.  

Í menningu sem að í langan tíma hefur útskúfað stórum hluta mannkyns frá 

þátttöku í þeim hluta samfélagsins sem hægt er að vinna sér inn virðingu er 

nauðsynlegt að breyta því rými. Ekki einungis bjóða upp á einstaklingsmiðaðar leiðir 

til að falla betur að þessum römmum. Það er nauðsynlegt að opna ytra rýmið fyrir 
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allar gerðir af kroppum, eitt af skrefunum í því gæti verið að ,,samþykkja” blæðingar 

sem eðlilegan hlut. Því þrátt fyrir mismunandi upplifanir einstaklinga af blæðingum 

eru þær enn litnar hornauga af almennings álitinu.  

Sumir femínistar hafa viljað líta á skýringar á tabúinu sem fylgdi kynlífi á 

meðan á blæðingum stendur væri búið til af konum sem mótspyrnu við ægivaldi 

feðraveldisins og möguleika á smá ,,fríi” (Laws, 1990). Laws vitnar í aðra sem segja 

að ef að konur hefðu haft það vald hefðu þær líklegast notað það í eitthvað fleira. 

Emily Martin fjallar um hvernig hræðsla við blæðandi konur í Evrópu hafi gefið þeim 

ágætis hvíld frá heimilisverkunum þar sem að þær máttu ekki meðhöndla vín og 

flestar matvörur (Martin, 1987/2001, bls. 97-98). Laws (1990, bls. 183) setur fram þá 

hugmynd að kannski þurfum við að endurskoða hvernig við lítum á verki. Ef að 

túrverkir sem að margar konur upplifi eru hluti af því að vera á blæðingum þarf það 

ekki endilega að benda til þess að eitthvað sé að eða að líkaminn sé í hættu. Þá er að 

ekki átt við verki sem að hamla dagleg störf. Blæðingatabú eru því kannski ekki alltaf 

slæm heldur menning að einhverju leiti skipulögð að þörfum líkama kvenna. Ef að 

konur sjá um matseld og heimilið er ekki helgarfrí í boði því fjölskyldan þarf víst að 

borða alla daga. Því væri ekki óeðlilegt að skipulag samfélagsins miði að því að fá 

einhvertíman hvíld frá hefðbundnum verkum. Á Íslandi er atvinnuþátttaka kvenna 

mikil en þær sjá enn í mörgum tilfellum um flest heimilisverk ofan á vinnu utan 

heimilis. Vinnumarkaðurinn er ekki aðlagaður að þörfum foreldra, eða blæðandi 

manneskjum.   

Ef að tíðahringurinn væri forsenda skipulags vinnumenningar væri eðlilegt að 

vera frá vinnu vegna túrverkja viðurkennt atferli. Kannski væri ekki þörf á því ef 

blæðingar væru ekki það feimnismál sem þær eru í dag. En það eru margar konur sem 

að upplifa engin óþægindi eða hafa ekki sterkar tilfinningar til blæðinga og vildu helst 

sleppa því að fara á blæðingar. Ýmsir femínistar hafa ennfremur gagnrýnt 

blæðingaaðgerðasinna fyrir að gagnrýna pilluna til að stoppa blæðingar. Það ætti að 

vera mikilvægt femínískt málefni að konur fái sjálfar að ákveða hvort að þær vilji 

vera á blæðingum eða ekki (Bobel, 2010). Það er vissulega mikilvægt sjónarhorn og 

enginn ástæða til að gagnrýna upplifanir fólks af eigin líkama eða hvað það gerir við 

hann. En það breytir því ekki að blæðingar ættu ekki að vera eitthvað til að skammast 

sín fyrir. Upplifanir og túlkanir eru mismunandi og eru samspil efnafræðilegra 

breytinga og menningalegra túlkana á þeim. Herdís Sveinsdóttir (1998) rannsakaði 

upplifanir íslenskra kvenna á einkennum sínum vikuna fyrir blæðingar og á meðan 
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blæðingum stóð. Hún bar þær saman við sambærilegar rannsóknir á konum í 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Hún komst að því að einkenni kvenna af fyrirtíðaspennu 

væri minni en í samanburðalöndunum og telur það stafa af minni umfjöllun um 

fyrirtíðaspennu á áttunda og níunda áratugnum. Andspyrna íslensks samfélags við 

baráttu annarra bylgju femíninsma hefur ekki birst í auknum rannsóknum eða 

umfjöllun um óhæfni kvenna til að vinna á meðan blæðingum stendur. Sem birtist í 

niðurstöðum Herdísar sem minni fyrirtíðaspenna. Þá er ekki verið að gera lítið úr 

þeim sem upplifa mikla fyrirtíðaspennu. Herdís leggur til að í staðin fyrir að líta á 

fyrirtíðaspennu og óþægindi tengt blæðingum sem sjúkdóm eigi að stinga upp á 

breytingum á lífshögum til að minnka truflandi einkenni sem að koma fram. 

Rannsókn Herdísar lýsir vel hversu menningarbundin upplifunin af líkamanum er og 

einnig merki um að rannsóknir Martin (1987/2001) og Laws (1990) sem áður hefur 

verið vitnað í endurspegli ekki endilega upplifanir íslenskra kvenna þó þær skýri 

stöðu blæðinga í hugmyndaheiminum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

  



 33 

Lokaorð  
Stór og sterk öfl berjast um skilgreiningavaldið yfir því hvað er rétt og hvað er rangt í 

samfélaginu, hvar tíðablóðið má vera og hvar ekki. Á seinni hluta 20. aldar hefur 

ýmsum viðhorfum og hugmyndum Upplýsingarinnar verið ögrað. Þrátt fyrir að 

líkamar kvenna hafi þróast við það að bera fleiri börn en á Íslandi í dag er ekki ástæða 

til að ætla að upplifanir þeirra á blæðingum þurfi að vera skilgreindar út frá æxlun. 

Tíðablóð þarf ekki að fljóta um allt en að fara á blæðingar ætti ekki að einkennast af 

skömm. Rauðsokkur og annarar bylgju femínistar gerðu gott með að bæta konum á 

ytra sviðið en nú þarf að vinna enn betur í því að auka virðingu fyrir því sem er talið 

kvenlegt. Þrátt fyrir að blæðingar kvenna og meintur hormónabúskapur þeirra sé 

notaður til að halda þeim niðri er kvennskan einnig ákvörðuð út frá blæðingum. 

Líkamar koma í margskonar útgáfum og fólki ætti að vera frjálst að skilgreina sig 

með því kyngervi sem að hentar þeim, óháð hvort þeim blæði eða ekki.  

Ég tek undir með Fausto-Sterling (2000) um ákall eftir heildrænni nálgun á 

fræði um líf og líkama fólks. Hún fjallar um einhæfni þess að áætla mannlegri hegðun 

skýringar í annað hvort uppeldi eða líffræði. Það er ekki hægt að skilja lífverur, hvort 

sem að það eru hvalir, menn eða ein fruma, án þess að skoða fortíð þess eða umhverfi. 

Hún tekur dæmi um hvernig virkni DNA erfðaefnis breytist eftir því í hverskonar 

frumu það er staðsett. Aðlögunarhæfni taugakerfisins og heilans að mismunandi 

áreitum og reynslu er mikil. Þegar börn fæðast er mikið af heilatengingum ómótaðar. 

Menningin og líkaminn vinna saman að því að móta hegðun og það er hrokafullt að 

ætlast til að eitt fag geti skýrt alla hegðun. Að hugsa um fræðin í heild sinni sem 

babúsku hefur gagnast Fausto-Sterling til að skýra og hugsa um mismunandi hluta 

þekkingar um hegðun. Til að skilja hegðun hafa vísindamenn tekið babúskuna í 

sundur og skoðað og einbeitt sér að hverri fyrir sig. Þá eru sagnfræðingar að einbeita 

sér að ysta laginu, næsta lag stendur fyrir mannfræðinga og aðra sem að skoða 

núverandi menningu, sálfræðingar rannsaka persónulegar upplifanir og samskipti við 

menninguna og innsta lagið er svo líffræðin. Nauðsynlegt er að skoða babúskuna í 

heild sinni til að skilja til fulls hvers konar mannverur við erum. Í þessari ritgerð hefur 

verið fjallað um einn hluta af dúkkunni þrátt fyrir hún geti ekki sagt alla söguna.  

Vissulega er líkamlegur munur á milli karla og kvenna en það eru líka fleiri 

líkamar og upplifanir heldur en menning okkar býður upp á að hugsa um. Ef að 

markmiðið er að búa til samfélag byggt á réttlæti fyrir alla í upplýsingaraldar búningi, 
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frelsi, jafnrétti og bræðralag, verður að hrista upp í ýmsum stoðum sem að við 

byggjum heimsmynd okkar á. Það að konur eru í auknum mæli staðsettar á ytra 

rýminu hefur í för með sér skömm sem fylgir því að koma með hlut úr innra rýminu 

yfir í það ytra. Því þarf að stækka ytra rýmið til að það rúmi allar gerðir af líkömum, 

án þess að nokkur þurfi að skammast sín.  

Blaðakonan Karen Houppert (1999, bls. 4) lýsti tíðablóði sem vessa líkt og 

hori og margir líta á tíðablóð sem úrgang. En tíðablóð er ekki eins og hægðir, þvag, 

hor eða hráki. Þrátt fyrir að flest mundum við  líklegast upplifa skömm ef við misstum 

hægðir á almannafæri er hægðalosun eitthvað sem að við höfum lært að hafa stjórn á 

og er jafnvel talið algilt þroskamerki (Sveinn Eggertsson, 2010, bls. 254). Flæði 

tíðablóðs er ekki eitthvað sem er hægt að stjórna, það er ekki hægt að halda 

blæðingum í sér eins og þvagi eða hægðum og það er ekki í boði að sjúga upp í nefið 

þangað til að maður nær í pappír. Hann kemur bara. Hann rennur, flæðir, streymir og 

þarf ekki á stjórn að halda. Betra er að hugs um blæðingar eins og hárvöxt. Hárið 

kemur bara, stjórnlaust. Rétt eins og húðin og allur líkaminn. Vissulega geta verið 

heilsufarsvandamál tengd hárinu rétt eins og blæðingum en að öllu jöfnu er það 

hversdagslegur hlutur sem engin ástæða er til að óttast. Hárin á hausnum okkar eru oft 

aðlöguð til að falla að hugmyndum samfélagsins um hvernig við eigum að vera og 

hefur ýmsar félagslegar merkingar. Eins er ekki mjög vinsælt í menningu okkar að 

hafa hár út um öll gólf, hvort sem eru mannahár eða kattahár, en það upplifa fáir 

nístandi skömm sem lætur mann vilja hverfa ofan í jörðina við að þurfa sópa nokkur 

hár upp úr gólfinu.  
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