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IZVLEČEK
Uvod: Menstruacija in spolnost sta vezani na določen telesni predel - genitalije. Na podlagi
enake psihologije ju povezujemo in imata močan vpliv ena na drugo. Čeprav je
menstruacija del naravnega, reproduktivnega procesa, v kulturi velja za tabu. Prepričanja o
menstruaciji in ženski, ki ima menstruacijo, ostajajo negativna. Namen: Spoznati stališča
moških o različnih vidikih spolnosti med menstruacijo. Metode dela: V teoretičnem delu
smo uporabili deskriptivno metodo dela. Temeljno literaturo smo iskali v učbenikih in
knjigah, izdanih v obdobju od leta 1984 do 2018. Članke smo pridobili v podatkovnih
bazah PubMed, ScienceDirect in SpringerLink. Uporabili smo ključne besede
menstruation, men, society, sexuality, perception, z Boolovim operaterjem AND. Kriteriji
za vključitev člankov je bilo obdobje od leta 1990 do 2018, saj nas je zanimala tudi
sprememba stališč do menstruacije v tem obdobju, slovenski ali angleški jezik, prost
dostop do celotne vsebine virov, vsebinska ustreznost in relevantnost članka. Kakovost
raziskav smo ocenili po štiristopenjski lestvici. Uporabili smo 15 raziskav. V empiričnem
delu diplomskega dela smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo dela. Kot
instrument raziskovanja smo uporabili spletni anketni vprašalnik, ki je bil oblikovan s
pomočjo spletne strani 1KA. Vseboval je 20 vprašanj. Objavljen je bil na spletnem portalu
1KA ter deljen preko različnih družbenih omrežij. Vzorec je zajemal moške, ki so že imeli
spolni odnos. Rezultati: Ustrezno je bilo izpolnjenih 539 anket. Za vaginalni spolni odnos
med menstruacijo se odloči 56 % anketirancev in od teh jih več kot polovica meni, da je to
del zdrave odrasle spolnosti. Med anketiranci, ki se ne odločijo za spolni odnos med
menstruacijo pa je pogosto mnenje, da ženska v tem času potrebuje druge oblike
izkazovanja ljubezni in nežnosti. Razprava in zaključek: Večina anketirancev v naši
raziskavi ima pozitiven odnos do menstruacije in do ženske med menstruacijo, v
primerjavi s starejšim študijami, v katerih prevladujejo negativna mnenja. Podatki lahko
nakazujejo na bolj odprt odnos moških do menstruacije kot v preteklosti, vendar pa, glede
na določene metodološke šibkosti raziskave, rezultatov ne moremo posploševati.
Ključne besede: spolni odnos, menstruacija, mnenje moških

ABSTRACT
Introduction: Both, menstruation and sexual activity, relate the same intimate part of the
woman's body - the genitals. Thus, they are likely to be psychologically linked. Although
menstruation is a part of a natural, reproductive process, it bears a strong cultural taboo.
Views on menstruation and the menstruating woman remain negative. Purpose: To
acknowledge men's various perspectives on sexuality during menstruation. Methods: In
the theoretical part of diploma work, a descriptive method was used. Basic literature was
found in textbooks and books, published between 1984 and 2018. Scientific articles were
retrieved from the databases PubMed, ScienceDirect and SpringerLink with keywords
menstruation, men, society, perception, linked with Boolean operator AND. Included
articles were published between 1990 and 2018, due to the search for changes in attitudes
towards menstruation, they were written in the Slovenian or the English language, with
free access to full content, and offered suitable and relevant content. Article quality was
evaluated based on a four-level scale. 15 articles were included altogether. In the empirical
part of the diploma work, a causal nonexperimental method was used. A survey
questionnaire with 20 questions was designed as a research instrument on the web portal
1KA and shared on various social networks. The research sample consisted of men who
had already had sexual intercourse. Results: 539 questionnaires were adequately
completed. 56 % of participants have vaginal intercourse during woman's menstruation and
more than a half of these believe it to be a part of healthy adult sexuality. Among
participants who decides against sexual intercourse during woman's menstruation, it is a
common opinion that women need other ways of expressing love and affection during that
time. Discussion and conclusion: Most participants in the present research have positive
attitudes towards menstruation and a woman during menstruation, whereas in older studies,
negative attitudes prevail. Received data can imply a more open relationship of men
towards menstruation compared to the past but the results cannot be generalised due to
some methodological weaknesses of the research.
Key words: sexual intercourse, menstruation, opinion of men
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1 UVOD
Čeprav je menstruacija del naravnega, reproduktivnega procesa, v kulturi velja za tabu, kar
pomeni, da naj bi jo skrivali, o njej ne bi govorili in ozaveščali (Roberts, 2004; Kissling,
1996). Stigma menstruacije negativno vpliva na spolnost, počutje in socialni status žensk
(Johnson-Robledo, Chrisler, 2011; Allen, Goldberg, 2009). Prepričanja o menstruaciji in
ženski med menstruacijo, ostajajo negativna (Forbes et al., 2003). Na pragu odraščanja
ženske prejmejo nasprotujoča si sporočila družbe o menstruaciji in njihovem
spreminjajočem se telesu. Imeti menstruacijo je nujna nevšečnost, ki jo ženske morajo
sprejeti (Allen, Goldberg, 2009; Walker, 1997a).
Menstruacija in spolnost sta vezani na določen telesni predel – genitalije. Oboje je vezano
na zmožnost zanositve in rojstvo otroka. Obravnavamo ju na podlagi enake psihologije in
lahko sovplivata (Schooler et al., 2005; Rempel, Baumgartner, 2003). Menstruacija in
spolnost torej v družbi ostajata tabu tema, še predvsem kadar sta združeni. Menstruacija je
s pogleda družbe problem žensk (Lee, 2008), zato je bilo na področju spolnosti med
menstruacijo z vidika moških narejenih malo raziskav. Namen diplomskega dela je s
pomočjo raziskave spoznati stališča moških o različnih vidikih spolnosti med menstruacijo.

1.1 Teoretična izhodišča
V tem delu diplomskega dela bomo na podlagi pregleda strokovne literature in raziskav na
kratko predstavili osnovno védenje o menstruaciji in menstruacijskem ciklusu ter njunem
vplivu na žensko, pogled družbe na menstruacijo, odnos moških in žensk do menstruacije
ter ženske med menstruacijo, kaj spolnost pomeni v človeškem življenju, kako odnos do
menstruacije vpliva na spolnost, koliko moških in žensk se odloči oziroma se ne odloči za
spolne odnose med menstruacijo ter kakšni so razlogi za prakticiranje in odklanjanje
spolnega akta med menstruacijo.

1.1.1 Pomen spolnosti v človeškem življenju
Spolnost je osrednji vidik človeka, ki se razteza mnogo dlje od ozkega dojemanja spolne
aktivnosti, vezane na spolne organe ter razmnoževanje (WHO – World Health
Organization, 2006; Walker, 1997b). Zajema spol, identiteto, vloge, spolno usmerjenost,
1

erotičnost, užitek, intimnost in reprodukcijo. Spolnost je doživeta in izražena v mislih,
fantazijah, željah, verovanjih, vrednotah, obnašanju, spolnih praksah, vlogah in razmerjih
(WHO, 2006). S spolnostjo ustvarjamo tesna dolgotrajna razmerja, krepi partnerske,
zakonske ter družinske vezi. Igra pomembno vlogo v vsakem intimnem razmerju (Walker,
1997b; Požarnik, 1984). Čeprav se spolnost lahko odraža na vseh naštetih dimenzijah, ni
vedno povsod izražena. Na spolnost vplivajo interakcije med biološkimi, psihološkimi,
socialnimi, ekonomskimi, političnimi, kulturnimi, pravnimi, zgodovinskimi, verskimi in
duhovnimi dejavniki (WHO, 2006).
Spolnost morda ni najpomembnejša stvar v človeškem življenju, a ji nič drugega še zdaleč
ni podobno. Razumemo jo lahko le, če upoštevamo njen biološki, subjektivno izkustveni in
medčloveški socialni vidik. Spolna plat naše narave se nam zdi predvsem zasebna in
osebna, skrita in skrivnostna, nekaj, kar delimo le z ljubimci in intimnimi prijatelji ali
obdržimo le zase (Walker, 1997b; Požarnik, 1984).
Spolno vedenje je odvisno predvsem od starosti, vzgoje, kulturnih navad, izobrazbe,
socialne pripadnosti, stališč, osebnosti, zdravja in narave partnerskih odnosov. Čeprav je
spolnost lahko vir velikega zadovoljstva, je lahko tudi vir negotovosti in skrbi (Skoberne,
2004; Bland, Doan, 1998; Walker, 1997b). Napačne informacije, neznanje in zadrega
lahko otežijo nekaj, kar je tako naraven del bivanja kot je hranjenje ali spanje. Zadržki in
tesnoba se lahko razvijejo zaradi vpliva staršev, prijateljev in družbe (Bland, Doan, 1998).
Potrebno je razumevanje in sprejemanje spolnosti, da se znebimo predsodkov in spolnih
zmot prejšnjih generacij (Skoberne, 2004; Bland, Doan, 1998). Ravno okrog menstruacije
se je v preteklosti oblikovalo veliko napačnih interpretacij. Za boljše razumevanje, kako
spolnost in menstruacija vzajemno dajeta, bomo v nadaljevanju na kratko predstavili
osnovno vedenje o menstruaciji.

1.1.2 Menstruacija
Vse v ženskem menstruacijskem ciklu stremi k pripravi maternice in jajčeca za oploditev.
Če ne pride do oploditve jajčeca, se maternična sluznica (endometrij) in neoplojeno jajčece
izloči skozi vagino, kar opazimo kot krvavitev (Bailey, 2014). Menstruacija (menzes,
čišča, perilo, perioda) je torej občasno (periodično) luščenje sekretorno spremenjene
maternične sluznice (endometrija), in sicer kot posledica delovanja hipotalamo-hipofizno2

ovarijskega sistema. Prva menstruacija (menarha) se pri dekletih v našem okolju pojavi
med enajstim in petnajstim letom, zadnja krvavitev (menopavza) pa pri ženskah med
sedeminštiridesetim in triinpetdesetim letom starosti. Ta dva dogodka omejujeta plodno
obdobje ženske. V tem obdobju se pojavljajo menstruacije, ki so znak spolne zrelosti
(Bailey, 2014; Borko, Gavrić-Lovrec, 2006). Običajno se menstruacija pojavlja na 28–29
dni, možni pa so tudi krajši in daljši ciklusi (21–35 dni). Med menstruacijo ženska izgubi
od 50 do 200 ml krvi. Menstruacija navadno traja od tri do pet dni (Vidanova, 2016,
Borko, Gavrić-Lovrec, 2006).
Menstrualni ciklus z nihanjem hormonov vpliva na žensko razpoloženje, spolnost in
socialne interakcije (Brown et al., 2011; Guillermo et al., 2010). Ugotavljajo, da imajo
ženske v času povišanega estrogena (folikularna faza in faza ovulacije) večjo željo po
spolnosti, večji libido in nasprotni spol jih takrat bolj privlači. Med obdobjem z najvišjo
koncentracijo progesterona (lutealna faza) se zmanjša želja po spolnosti, drugih
aktivnostih, poviša se želja po spanju, ženske pa navajajo tudi povišano željo po podpori in
tendenco k dolgoročni zvezi. Nihanja razpoloženja in motnje spanja se pojavijo pred in
med menstruacijo, kar predpisujejo upadanju koncentracije hormonov in večanju njihovih
razpadnih produktov (Vidanova, 2016; Dawson et al., 2012).
Menstruacija je naraven pojav in je izredno pomembna za odraščajoča dekleta pri razvoju
spolne identitete (Hensel et al., 2007; Schooler et al., 2005). Podobo o menstruaciji dekleta
izoblikujejo v mladih letih. Najpogosteje informacije pridobijo od mater, starejših sester in
drugih sorodnic. Velik vpliv imajo tudi mediji, ki predstavljajo higienske pripomočke za
obvladovanje menstruacije in lahko tako širijo stigmo o menstruaciji (Fahs, 2011;
Moloney, 2010; Roberts, 2004). Tudi zaradi želje po nadzoru menstruacije se številne
ženske odločijo za oralno kontracepcijo. Z jemanjem kontracepcijskih tabletk lahko ženske
bolj natančno predvidijo začetek menstruacije, zmanjša se jakost menstruacijske krvavitve
ter menstruacija postane predvidljiva (Fahs, 2011; Johnston-Robledo, Chrisler, 2011).
Veliko študij je raziskovalo odnos žensk do menstruacije. Rezultate bomo predstavili v
naslednjem poglavju.
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1.1.2.1

Odnos žensk do menstruacije

Odnos žensk do menstruacije se spreminja glede na kulturo, državo, vero. Oblikuje se s
starostjo, socialnim statusom ter je odvisen od izobrazbe in poklica (Bhatt, Bhatt, 2005;
Barnhart et al., 1995). Zahodna družba menstruacijo obravnava kot tabu, nekaj sramotnega,
neudobnega, kar povzroča dodaten pritisk na celotno žensko populacijo (Fahs, 2011;
Moloney, 2010; Hensel et al., 2007).
Ženske navajajo, da je menstruacija pomemben del njihove ženske identitete (Hensel et al.,
2007; Reilly, Kremer, 1999). Vseeno večina žensk navaja, da so pri prvi menstruaciji
občutile občutek sramu. Menstruacijo opisujejo kot nevšečnost, nadlogo (Marvan et al.,
2005; Reilly, Kremer, 1999), nekaj sramotnega, kar je treba skrivati pred drugimi,
predvsem moškimi (Hensel et al., 2007; Kissling, 1996). Veliko jih navaja strah, da bi
menstrualna kri prišla skozi oblačila, sram jih je nakupovati higienske vložke ali tampone
(Moloney, 2010, Roberts, 2004, Kissling, 1996). Večina jih verjame, da njihovi partnerji
ne razumejo, kaj menstruacija je ter jih je sram govoriti o njihovi menstruaciji v mešani
družbi (Reilly, Kremer, 1999). Marvan s sodelavci (2005) navajajo možnost, da ženske
opisujejo menstruacijo kot nadležno, saj morajo med menstruacijo stalno skrbeti za
higieno, se izogibati določenim aktivnostim, bolečine jim lahko tudi onemogočajo
izvajanje določenih aktivnosti. Ugotovili so, da se ženske v srednjih letih v primerjavi s
študentkami med menstruacijo pogosteje odrekajo plavanju, telovadbi, kajenju, nošenju
težkih stvari, uživanju določene hrane in tuširanju z vročo vodo.
Ženske opisujejo žensko med menstruacijo kot ženstveno, močno, manj energično, manj
spolno privlačno, razdraženo, žalostno in jezno (Forbes et al., 2003). Raziskava, narejena v
Nemčiji, je pokazala, da si 65 % žensk želi neredno menstruacijo (na tri do štiri mesece),
25 % pa si menstruacije ne želi (Sulak, Cressman, 1997). Bhatt in Bhatt (2005) trdita, da se
odnos do menstruacije spreminja tudi v odvisnosti od okolja. 44 % žensk iz mestnega
okolja je bilo zadovoljnih z menstruacijo enkrat mesečno, s podeželja pa je teh žensk 70 %.
Ženske z negativnim odnosom do menstruacije imajo navadno slabšo telesno samopodobo
(Fahs, 2011; Schooler et al., 2005). Schooler in sodelavci (2005) poudarjajo, da je izredno
pomembno promovirati zdrav odnos do menstruacije. Moloney (2010) navaja, da odnos do
menstruacije vpliva tudi na potek poroda. Ženske, ki menstruacijo dojemajo kot naravno,
pozitivno in dokaz ženskosti, se ob in po porodu počutijo ženstveno in močno. V
nasprotnem primeru se ženske z negativnim odnosom do menstruacije med porodom
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počutijo izgubljene in nemočne. Hkrati ugotavlja, da so nekatere ženske, ki so imele
negativen odnos do menstruacije, s pozitivno porodno izkušnjo začele sprejemati
menstruacijo kot pozitivno. Pri podatkih iz starejših študij moramo upoštevati, da so se
odnosi do menstruacije skozi generacije lahko spremenili. V tem poglavju smo predstavili
odnos žensk do menstruacije, nadaljevali pa bomo s predstavitvijo odnosa moških do
menstruacije.

1.1.2.2

Odnos moških do menstruacije

V domačem okolju je pogovor matere in hčerke o menstruaciji nekdaj potekal za zaprtimi
vrati, saj je menstruacija problem žensk (Lee, 2008). Danes večino informacij moški
pridobijo od sovrstnikov, starejših prijateljev, medijev in izobraževanj v okviru šole.
Mnenje, ki si ga ustvarijo o menstruaciji, temelji na družbenih stereotipih (Peranovic,
Bentley, 2017; Marvan et al., 2005; Walker, 1997; Kissling, 1996). Sodelujoči v raziskavi
Allena in Goldberga (2011) so navedli, da so bolj pozitiven odnos do menstruacije moški
razvili v odrasli dobi ob pogovorih s prijateljicami.
V primerjavi z ženskami imajo moški več negativnih predsodkov o menstruaciji in ženski
med menstruacijo. Opisali so jo kot razdražljivo, jezno, nedostopno (Peranovic, Bentley,
2017) žalostno, nadležno, manj spolno privlačno ter bolj umazano (Forbes et al., 2003).
Najbolj se bojijo predmenstrualnega sindroma (Thornton, 2013). Hkrati moški menijo, da
odnos ženske do menstruacije nima vpliva na spolno identiteto ženske (Allen, Goldberg,
2009).
V raziskavi Peranovica in Bentleya (2017) večina moških v stalnih zvezah opisuje
menstruacijo kot neproblematično ter prevzema aktivno vlogo v zvezi z njo. Nudijo
čustveno oporo, kupujejo higienske vložke, tampone (Kalinšek, 1994), polnijo termofore s
toplo vodo. Navajajo, da čutijo dolžnost, da partnerico rešijo bolečin. Občutijo občutke
pomilovanja, sočustvovanja in nemoči. Moški, udeleženi v raziskavi (Peranovic, Bentley,
2017), so poudarili tabu, skrivnostnost in stigmo, ki obkrožajo področje menstruacije.
Izpostavili so tudi, da v obdobju odraščanja niso dobili dovolj informacij s tega področja.
V raziskavi, ki jo je izvedla Marvan s sodelavci (2005), so starejši moški (od 50 do 60 let)
v primerjavi s študenti pogosteje navajali, da mora menstruacija ostati skrivnost. Študentje
so opisali menstruacijo kot nadležno ter navedli, da ženskam omejuje, otežuje in
5

onemogoča vsakdanje aktivnosti. To lahko nakazuje bolj odprt pogovor med mladimi o
menstruaciji in na to, da so tako mnenje pridobili od žensk. Hkrati poudarjajo, da starejši
moški niso bili deležni izobraževanja o spolnosti v tolikšni meri kot študentje.
Večina moških, ki jih je zajela avtorica Kalinšek (1994) v svoji raziskavi, je dejala, da
gledajo na menstruacijo kot na nekaj normalnega in naravnega. Več kot polovica jo
sprejema drugače kot krvavitev iz katerega od drugih delov telesa (npr. poškodbe),
polovica ne čuti odpora do menstrualne krvi, velikemu številu anketirancem pa se gnusi
odvržen uporabljen vložek.
Avtorica Thornton (2013) je v svoji raziskavi uporabila javni forum Twitter. Ugotovila je,
da so objave žensk, iz katerih so bili razvidni žalost, jeza, razočaranje in podobni občutki,
moški pogosto komentirali s »time of the month/tisti čas v mesecu?«, kar pomeni, da je
bila v njihovih očeh menstruacija kriva za slabo počutje ženske. Našla je tudi veliko število
objav moških, v katerih so omenjali menstruacijo kot krivca za slabo voljo ženske, za manj
spolnih odnosov (Peranovic, Bentley, 2017) ter slab vonj ženske (Thornton, 2013).
Izvzemanje moških iz izobraževanj in pogovorov o menstruaciji lahko privede do
nerazumevanja ženskega telesa, njene vloge pri zdravju žensk in vpliva na njihov odnos do
žensk (Peranovic, Bentley, 2017; Hensel et al., 2007; Schooler et al., 2005). V naslednjem
poglavju bomo predstavili, kako se spolnost in menstruacija medsebojno prepletata in
sovplivata. Nazadnje lahko privede tudi do številnih stereotipov v zvezi s spolnostjo med
menstruacijo.

1.1.3 Spolnost in menstruacija
Rezultati več raziskav menstrualnega ciklusa kažejo, da je med menstruacijo ženske
vaginalni spolni odnos najredkejši, poveča pa se pogostost oralnega in analnega spolnega
odnosa (Fortenberry, Hensel, 2011; Hensel et al., 2007). V raziskavah se 60–70 % žensk in
50–70 % moških izogiba spolnih odnosov med menstruacijo (Allen, Goldberg, 2009;
Barnhart et al., 1995; Kalinšek, 1994). Za spolne odnose med menstruacijo se pogosteje
odločajo osebe z višjo izobrazbo, osebe, ki imajo spolne odnose trikrat na teden ali
pogosteje, mlajše in manj spolno izkušene osebe (Hensel et al., 2007) ter osebe s stalnim
partnerjem (Fahs, 2011; Allen, Goldberg, 2009; Rempel, Baumgartner, 2003). Moški in
ženske, ki se odločijo za spolne odnose med menstruacijo in imajo stalne spolne partnerje,
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to opisujejo kot del zdrave odrasle spolnosti (Allen, Goldberg, 2009). Na pogostost spolnih
odnosov med menstruacijo vplivajo podpora partnerja ženski (Allen, Goldberg, 2009;
Hensel et al., 2007), vrsta kontracepcije in pogostost menstruacije (Barnhart et al., 1995).
Rempel in Baumgartner (2003) dodajata, da se ženske, ki so imele več spolnih partnerjev
ter ženske, ki so odprte za drugačne oblike spolnosti, pogosteje odločijo za spolne odnose
med menstruacijo. Fahs (2011) ugotavlja, da imajo biseksualne in homoseksualne ženske
ter ženske bele polti pogosteje spolne odnose med menstruacijo kot heteroseksualne
ženske. Nekatere ženske se za spolne odnose med menstruacijo odločijo, da bi
nasprotovale družbi, normam in seksizmu (Allen, Goldberg, 2009).
Pri obeh spolih sta najpogostejša razloga za odklanjanje spolnih odnosov med menstruacijo
neudobje in nehigieničnost. Spolni odnos med menstruacijo odklanjajo, ker so bili tako
naučeni ali zaradi neudobja partnerja (Fahs, 2011; Fortenberry, Hensel, 2011; Allen,
Goldberg, 2009; Kalinšek, 1994). Mlajši, manj spolno izkušeni, samski moški so pogosteje
opisali spolni odnos med menstruacijo kot umazan, smrdeč ter navedli, da je po spolnem
aktu potrebnega več čiščenja (Allen, Goldberg, 2009). Za spolni odnos med menstruacijo
je potrebna čustvena, psihična in telesna priprava, za kar je treba skrbeti pred, med in po
spolnem odnosu. Čiščenje menstrualne krvi po odnosu pade izključno na žensko, ki ima
menstruacijo, tako da ima partner ali partnerica z menstrualno krvjo čim manj stika (Allen,
Goldberg, 2009; Walker, 1997b).
Ženske, ki menstruacijo sprejemajo kot pozitivno, imajo bolj stabilno spolno življenje, so
bolj izkušene, pogosteje uporabljajo kondom, se pogosteje odločajo za spolne odnose med
menstruacijo in imajo bolj pozitiven odnos do samozadovoljevanja. Ženske z negativnim
odnosom do menstruacije imajo pogosteje tvegane spolne odnose, prav tako so pogosteje
podrejene pri odločanju na področju spolnosti (Fahs, 2011; Schooler et al., 2005).
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2 NAMEN
Menstruacija in spolnost ostajata v družbi tabu tema, še posebej združeni. Menstruacija je s
pogleda družbe zadeva žensk (Lee, 2008), zato je bilo na področju zaznavanja moških o
spolnosti med menstruacijo narejenih malo raziskav.
Namen diplomskega dela je s pomočjo raziskave spoznati stališča moških do različnih
vidikov spolnosti med menstruacijo. Rezultate smo primerjali z izsledki podobne
raziskave, izvedene v slovenskem prostoru leta 1994 (Kalinšek, 1994), da bi ugotovili
spremembe stališč v času, nedavne raziskave iz tujine (Peranovic in Bentley, 2016) in
drugih tujih raziskav, da bi ugotovili razlike v stališčih v različnih kulturah.
V diplomskem delu smo si zastavili naslednje cilje:


na podlagi slovenske in tuje literature predstaviti pomen spolnosti v človeškem
življenju, vpliv družbene pripadnosti na pogled na menstruacijo, tabuje, povezane z
menstruacijo, stališča žensk do menstruacije in stališča moških do menstruacije;



s pomočjo raziskave spoznati stališča slovenskih moških do različnih vidikov
spolnosti med menstruacijo;



primerjati rezultate z izsledki preteklih slovenskih in tujih raziskav.

Raziskovalna vprašanja:
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen je odnos moških do menstruacije?
Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna so stališča moških do spolnosti med menstruacijo?
Raziskovalno vprašanje 3: Kako moški dojemajo žensko med menstruacijo?

Hipoteze:
H1: Več kot 50 % moških menstruacijo opisuje kot naravno in nekaj normalnega.
H2: Več kot 50 % moških se odloča za spolni odnos med menstruacijo.
H3: Moški, glede na izračun odstopanja od povprečja za več kot 3 ± 0,5, menijo, da je
ženska med menstruacijo manj spolno privlačna.
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3 METODE DELA
3.1 Teoretični del
V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Temeljno literaturo smo iskali
v učbenikih in knjigah, izdanih od leta 1984 do 2018. Članke smo pridobili v podatkovnih
bazah PubMed, ScienceDirect in SpringerLink. Uporabili smo ključne besede
menstruation, men, society, sexuality in perception, z Boolovim operaterjem AND. Iskanje
literature je trajalo od meseca junija 2018 do oktobra 2018. Kriteriji za vključitev člankov
so časovno obdobje od leta 1990 do 2018, slovenski ali angleški jezik, prost dostop do
celotne vsebine, vsebinska ustreznost in relevantnost članka. Kakovost raziskav smo
ocenili po štiristopenjski lestvici Eccles in Manson (2001). Za širše časovno obdobje za
vključitev literature smo se odločili zaradi maloštevilne literature na tem področju ter z
namenom raziskovanja spreminjanja stališč do menstruacije in spolnosti med menstruacijo
skozi čas.

9

Tabela 1: Rezultati pregleda literature po podatkovnih bazah
Baza
podatkov

Iskalna
beseda

Sexuality
AND
menstruation
Menstruation
AND men
Menstruation
AND society
Perception of
menstruation
Springer Link Sexuality
AND
menstruation
Menstruation
AND men
(psychology)
Menstruation
AND society
(psychology)
Perception of
menstruation
(psychology)
ScienceDirect Sexuality
AND
menstruation
Menstruation
AND men
Menstruation
AND society
Perception of
menstruation
PubMed

Število
zadetkov
glede na
vključitvene
kriterije

Število
izbranih
člankov za
nadaljnjo
analizo

Število
uporabljenih
člankov

5

Število
primernih
člankov glede
na
vključitvene
kriterije
4

69
65

3

1

1

33

0

0

0

39

1

0

0

828

15

5

4

300

6

3

2

281

4

2

2

214

3

0

0

29

2

0

0

88

1

1

1

37

0

0

0

30

2

2

2

3

Za ocenitev moči dokazov člankov smo izbrali štiristopenjsko lestvico Eccles in Manson
(2001).
Tabela 2: Moč dokazov po štiristopenjski lestvici (Eccles, Manson,2001)
I.
II.
III.
IV.

Dokazi, dobljeni s sistematičnim pregledom meta-analiz iz randomiziranih študij ali vsaj ene
randomizirane kontrolne študije.
Dokazi, dobljeni iz najmanj ene kontrolne študije brez randomizacije ali iz eksperimentalne
študije drugačnega tipa.
Dokazi, dobljeni s pomočjo neeksperimentalnih, opisnih oziroma deskriptivnih študij, na
primer primerjalne študije, korelacijske študije in študije primera.
Dokazi, dobljeni iz poročil eksperimentalnih skupin, oziroma mnenje ali klinična izkušnja
spoštovane avtoritete.
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Članke, ki so ustrezali navedenim kriterijem, smo ocenili po štiristopenjski lestvici Eccles
in Manson (2001).
Tabela 3: Ocenitev raziskav, s katerimi smo primerjali dobljene podatke raziskave
Avtor/ji
Forenberry, Hensel (2011)
Peranovic, Bentley (2017)
Thorton (2013)
Hensel et al. (2007)
Forbes et al. (2003)
Barnhart et al. (1995)
Allen, Goldberg (2009)
Kalinšek (1994)
Fahs (2011)
Rempel in Baumgarter (2003)

Stopnja
kakovosti
raziskave
II.
II.
III.
II.
II.
II.
II.
IV.
II.
II.

3.2 Empirični del
V empiričnem delu diplomskega dela smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo
dela. Kot instrument raziskovanja smo uporabili spletni anketni vprašalnik, ki je bil
oblikovan s pomočjo spletne strani 1KA. Vseboval je 20 vprašanj. Prvi del vprašalnika je
vseboval dve vprašanji, izločitvena kriterija, ki sta izločila vse ženske ter tiste moške, ki še
niso imeli spolnega odnosa. Vzorec je torej zajemal moške, ki so že imeli spolni odnos. V
nadaljevanju je sledilo 15 vprašanj, od teh sta bili dva polodprtega tipa, ostala so bila
zaprtega tipa. V zadnjem delu vprašalnika so bila tri vprašanja namenjena zbiranju
demografskih podatkov, in sicer podatkov o starosti, izobrazbi in zakonskemu stanu.
Vprašanja so bila oblikovana na podlagi pregleda literature. Pred objavo je bil vprašalnik
pilotno testiran na desetih posameznikih. Udeleženci so izpostavili nejasnosti pri nekaterih
vprašanjih. Vprašanja so bila popravljena in ponovno pokazana istim udeležencem.
Vprašalnik je bil objavljen 11. 7. 2018 na spletnem portalu 1KA ter deljen na različnih
družbenih omrežjih. Vzorčenje je bilo namensko neslučajnostno po principu snežne kepe.
Anketiranje se je zaključilo 25. 11. 2018.
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3.3 Analiza rezultatov
Na anketo je ustrezno odgovorilo 539 anketirancev. Rezultati so bili statistično obdelani s
spletno stranjo 1KA. Tabele so bile oblikovane v Wordu, grafikoni pa v Excelu.
Posamezno smo analizirali vsa anketna vprašanja, razen dveh začetnih, ki sta služila kot
izločitvena kriterija. Uporabili smo osnovno deskriptivno statistiko.
Pri anketnem vprašanju številka 5 (Kako bi ocenili žensko, ki ima menstruacijo, glede na
navedeno lastnosti?) so bili zaradi boljšega razumevanja na voljo opisni odgovori za
ocenjevanje ženske med menstruacijo, ki smo jih pri analizi spremenili v številke za
izračunanje povprečja, in sicer: najmanj = 1, manj = 2, enaka kot običajno = 3, bolj = 4 in
najbolj = 5. Pri križanju anketnih vprašanj smo povezanost ugotavljali z aplikacijo 1KA, ki
uporablja in obarva meje 1,0, 2,0 in 3,0 za vrednosti prilagojenih rezidualov, ki zato v
grobem označujejo jakost povezave v določeni celici oziroma jakost odstopanja od
predpostavke ničelne domneve. Pomen vrednosti za standardizirane reziduale:


nad 1,0 pomeni določeno povečanje in pozornost;



nad 2,0 (gre za poenostavitev vrednosti 1,96) pomeni statistično značilno razliko
(sign < 0,05), torej se z razmeroma majhnim tveganjem reziduali razlikujejo od nič;



nad 3,0 pa pomenijo močno odstopanje (sign < 0,01), kar pomeni, da so reziduali
skoraj zagotovo različni od nič in se torej v celici nekaj »dogaja«(1KA).

V rezultatih smo rezultate križanja navedli le, kjer je bilo odstopanje zadnje kategorije,
torej nad 3,0.
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4 REZULTATI
V tem poglavju so predstavljeni podatki, ki smo jih pridobili s spletnim vprašalnikom.
Uporabljali smo opisno, tabelarno ali grafično prikazovanje podatkov. V prvem delu so
predstavljeni podatki posameznih anketnih vprašanj, v drugem delu pa križanja anketnih
vprašanj, pri katerih smo ugotovili pomembnejša vplivanja. V tem poglavju moramo
opozoriti na občutno razliko v številu odgovorov anketirancev na posamezna vprašanja.
Vpr. 1: Koliko spolnih partneric ste imeli v življenju?
N = 437

0%

10%

20%

30%

40%

št. spolnih partneric

1

2–6

7 ali več

Slika 1: Število spolnih partneric
56 % anketirancev je imelo od dve do šest spolnih partneric.
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50%

60%

Vpr. 2: Kako pogosto ste imeli spolne odnose v zadnjem letu?
0%

pogostost spolnih odnosov

N = 437

10%

20%

30%

40%

50%

3-krat na teden ali pogosteje

1 do 2-krat na teden

2-krat mesečno ali manj

Slika 2: Pogostost spolnih odnosov v zadnjem letu
47 % anketirancev je imelo v zadnjem letu spolne odnose enkrat do dvakrat na teden.

Vpr. 3: Kaj je menstruacija? (možnih več odgovorov)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

N = 437
Krvavitev, ki očisti telo, maternico in spolovila.
Krvavitev, ki nastane, ker se lušči maternična
sluznica.
Je znak,da ženska ni noseča.
Izloča se odvečna kri iz telesa.
Krvavitev z namenom prenosa zrelega jajčeca iz
jajcevodov v maternično votlino.
Ne vem.

Slika 3: Kaj je menstruacija?
84 % anketirancev ve, da je menstruacija krvavitev, ki nastane zaradi luščenja maternične
sluznice.
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Vpr. 4: Kakšen je vaš pogled na menstruacijo? (možnih več odgovorov)
N = 420

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mislim, da menstruacija ni enaka kot vsaka druga
krvavitev iz telesa.
Mislim, da je menstruacija enaka kot vsaka druga
krvavitev iz telesa.
Mislim, da menstruacija obremenjuje ženske in jim
onemogoča normalno izvajanje vsakodnevnih
aktivnosti.
Mislim, da je menstruacija gnusna ter nadležna.
Mislim, da je menstruacija ženski problem, zato naj
jo skrivajo pred drugimi.
Mislim, da je menstruacija znak ženstvenosti.

Mislim, da je menstruacija naravna (normalna).

Slika 4: Mnenje o menstruaciji
94 % anketirancev meni, da je menstruacija nekaj naravnega, normalnega.
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Vpr. 5: Kako bi ocenili žensko, ki ima menstruacijo, glede na navedeno lastnost?
Tabela 4: Izračunano povprečje spremembe žensk med menstruacijo glede na navedeno
lastnost
Lastnost
Ženstvena
Energična
Močna
Razdražena
Žalostna
Jezna
Nedostopna
Vesela
Spolno privlačna

Povprečje
3,44
2,46
2,84
4,25
3,66
3,79
3,39
2,65
2,95

Za pomembnejše odstopanje smo postavili okvir več 0,50 in –0,50 od števila 3.
Anketirancem se ženska med menstruacijo zdi bolj razdražena, žalostna, jezna in manj
energična kot običajno.

Vpr: 6: Ali menite, da ste med odraščanjem prejeli dovolj informacij o menstruaciji?
Na vprašanje je odgovorilo 350 anketirancev. Od teh jih 61 % meni, da so prejeli dovolj
informacij o menstruaciji.

Vpr. 7: Ali menite, da odnos ženske do menstruacije vpliva na njeno spolnost?
Na vprašanje je odgovorilo 350 anketirancev. 85 % jih meni, da odnos ženske do
menstruacije vpliva na njeno spolnost.

16

Vpr. 8: Ali čutite odpor do menstrualne krvi?
0%

N = 350

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sploh ne
Niti ne
Niti da, niti ne
Da, malo
Da, zelo

Slika 5: Odpor do menstrualne krvi
3 % anketirancev čuti velik odpor do menstrualne krvi.

Vpr. 9: Kaj vas moti v zvezi z menstruacijo? (možnih več odgovorov)
0%

N = 350

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Predmenstrualni sindrom ženske (PMS).
V tem obdobju imam manj spolnih odnosov.
Ženskam se spremeni razpoloženje,
razpoloženje jim niha.
Ženskam onemogoča določene aktivnosti.
Odvrženi uporabljeni higienski vložki,
tamponi.
Krvavi madeži na posteljnini.
Da imajo ženske bolečine.
Da si ženska želi več pozornosti.
Nič.

Slika 6: Kaj vas moti v zvezi z menstruacijo?
Največ anketirancev pri menstruaciji motijo spremembe in nihanja razpoloženja ženske.
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Vpr. 10: Ali se odločite za vaginalni spolni odnos, če ima ženska menstruacijo?
Na vprašanje je odgovorilo 331 anketirancev. 56 % se jih odloči za spolne odnose, ko ima
ženska menstruacijo.

Vpr. 11: Za katero vrsto spolnega odnosa se najpogosteje odločite, če ima ženska
menstruacijo?
N = 331

Vaginalni
Analni
Oralni
Nobeno
Drugo

Slika 7: Pogostost vrst spolnih odnosov, ko ima ženska menstruacijo
3 % anketirancev med menstruacijo ženske najpogosteje prakticira analni spolni odnos.

18

Vpr. 12: Zakaj se ne odločite za vaginalne spolne odnose, ko ima ženska menstruacijo?
(možnih več odgovorov)
0%

N = 144

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ker je nehigieničen, umazan.
Ker mi je neudobno, ne morem se sprostiti.
Partnerka jih zavrača.
Tako sem bil naučen.
Zaradi predhodne slabe izkušnje.
Menstrualna kri se mi gabi.
Večja možnost za prenos spolno prenosljivih
bolezni.
Ženska mi ni spolno privlačna.
Ker ženska lahko zboli, dobi infekt spolovil.
Menim, da ženska v tem času potrebuje druge
oblike izkazovanja ljubezni in nežnosti.

Slika 8: Razlogi za odklanjanje vaginalnih spolnih odnosov, ko ima ženska menstruacijo
60 % anketirancev, ki se ne odločijo za spolne odnose med menstruacijo, meni, da ženska
v tem času potrebuje druge oblike izkazovanja ljubezni in nežnosti.
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Vpr. 13: Zakaj se odločite za vaginalne spolne odnose, ko ima ženska menstruacijo?
(možnih več odgovorov)
N = 187

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Menim, da ima ženska povečan libido, v spolnem
odnosu bolj uživa.
Ker si to želi partnerka.
Ker je to moja želja.
Zaradi priložnosti za spolni odnos.
Ker je manjša možnost zanositve in ni potrebno
uporabiti kontracepcije.
Spolni odnos se mi ne zdi nič drugačen kot
ponavadi.
Menim, da je spolni odnos med menstruacijo del
zdrave odrasle spolnosti.

Slika 9: Razlogi za vaginalne spolne odnose, ko ima ženska menstruacijo
53 % anketirancev, ki se odločijo za spolne odnose med menstruacijo, meni, da je spolni
odnos med menstruacijo del zdrave odrasle spolnosti. Najmanj anketirancev ima spolne
odnose, ker mislijo, da je manjša možnost zanositve in jim ni treba uporabiti kontracepcije.

Vpr. 14: Ali bi po vaginalnem spolnem odnosu med menstruacijo počistili menstrualno kri
(krvave brisače, posteljnino) namesto partnerice?
Na vprašanje je odgovorilo 395 anketirancev. 85 % jih je pripravljenih počistiti
menstrualno kri namesto partnerice.
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Vpr. 15: Ali bi bili oziroma ste pripravljeni pomagati ženski, ki jo dobro poznate, med
menstruacijo pri: (možnih več odgovorov)
N = 331

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nakupovanju higienskih vložkov, tamponov.
Odpravljanju menstrualnih bolečin (polnjenje
termofora s toplo vodo, prinašanje
protibolečinskih tablet...).
Nudenju čustvene podpore.
Prevzemanju določenih opravil, ki jih zaradi
slabega počutja in bolečin ne more opraviti sama.
Nič od naštetega.

Slika 10: Pomoč ženski med menstruacijo
2 % anketirancev nista pripravljena pomagati ženski med menstruacijo pri nobeni od
navedenih aktivnostih.

Vpr: 16: V katero starostno skupino spadate?
N=325

do 18 let
19–30 let
31–50 let
51 let ali več

Slika 11: Starost anketirancev
Največ anketirancev, zajetih v anketi, je starih od 19 do 30 let.
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Vpr. 17: Kakšen je vaš zakonski stan?
N = 325

Samski
Poročeni
Vdoveli
Izvenzakonska skupnost

Slika 12: Zakonski stan anketirancev
Več kot polovica anketirancev je v zunajzakonski skupnosti.

Vpr. 18: Kakšna je vaša dosežena izobrazba?
N = 325

Osnovna šola ali manj
Poklicna ali strokovna šola
Srednja šola
Višja, visoka šola ali več

Slika 13: Izobrazba anketirancev
Največ anketirancev ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.
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Križanje vprašanj 1: Ali število partneric v življenju vpliva na odločitev za spolni odnos
med menstruacijo?

7 ali več

Da

2–6

Ne
1
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Slika 14: Vpliv števila spolnih partneric na odločitev za vaginalni spolni odnos med
menstruacijo ženske
75 % moških, ki so imeli v življenju sedem ali več spolnih partneric, se odloči za spolne
odnose med menstruacijo.

Križanje vprašanj 2: Ali pogostost spolnih odnosov vpliva na odločitev za spolne odnose
med menstruacijo?
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Slika 15: Vpliv pogostosti spolnih odnosov na odločitev za vaginalni spolni odnos med
menstruacijo ženske
32 % anketirancev, ki so imeli v zadnjem letu spolne odnose dvakrat mesečno, se odloči za
spolne odnose med menstruacijo.
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5 RAZPRAVA
V tem poglavju bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja, potrdili ali ovrgli zastavljene
hipoteze ter naše rezultate primerjali z rezultati predhodnih študij. Opozoriti moramo, da so
na razlike v rezultatih med našo študijo in študijami s katerimi smo primerjali rezultate,
lahko posledica raziskovanja v drugih kulturah, v drugem časovnem obdobju in izbire
drugačne metodologije raziskovanja.
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen je odnos moških do menstruacije?
V izvedeni raziskavi je 61 % anketirancev menilo, da so skozi odraščanje dobili dovolj
informacij o menstruaciji. Pri tem moramo kritično pomisliti, da smo takšne rezultate
morda pridobili, ker udeleženci menijo, da ne potrebujejo več podatkov na to temo, saj je,
kot navaja Lee (2008), menstruacija problem žensk. V avstralski raziskavi avtoric
Peranovic in Bentley (2017) večina (avtorici ne navajata odstotkov) udeleženih moških ni
bila zadovoljna s količino dobljenih informacij o menstruaciji. Znanje o menstruaciji
anketirancev v naši raziskavi lahko posredno da misliti o zadostnosti pridobljenih
informacij. 84 % anketirancev v naši raziskavi je med naštetimi možnimi odgovori pri
vprašanju, kaj je menstruacija, izbralo pravilen odgovor, da je menstruacija krvavitev, ki
nastane, ker se lušči maternična sluznica. Pri tem moramo pomisliti, da so ta podatek lahko
preverili, preden so odgovorili na vprašanje. Presenetljivo je, da je manj kot polovica
izbrala možen odgovor, da je menstruacija znak, da ženska ni noseča. Predvidevamo, da
tega odgovora niso izbrali, ker so seznanjeni z možnostjo, da ženska krvavi tudi med
nosečnostjo. Za razjasnitev podobnih domnev bi bilo smiselno kvantitativno študijo
nadgraditi s kvalitativnim pristopom. Hkrati navedenih podatkov ne moremo primerjati z
nobeno od predhodnih študij, saj v nobeni udeležencev niso spraševali po znanju o
menstruaciji. Polovica udeležencev v naši raziskavi ne čuti nobenega odpora do
menstruacijske krvi, enako kot v raziskavi Kalinškove (1994) dve desetletji prej.
94 % anketiranih v naši raziskavi opisuje menstruacijo kot nekaj naravnega in normalnega.
Enako mnenje je pri svoji raziskavi dobila tudi avtorica Kalinšek (1994). Presenetljivo je,
da je le malo anketirancev (2 %) izbralo možna odgovora, da je menstruacija gnusna,
nadležna, da je to ženski problem in naj jo ženske skrivajo, saj nekatere starejše raziskave
navajajo, da v družbi prevladujejo negativna mnenja o menstruaciji (Mrvan et al., 2005;
Forbes et al., 2003), kar daje misliti, da je postala menstruacija vsaj delno detabuizirana.
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Polovica anketirancev, udeleženih v naši raziskavi, meni, da menstruacija ni enaka kot
vsaka druga krvavitev iz telesa. Podobne odstotke navaja tudi avtorica Kalinšek (1994). Če
primerjamo naše rezultate o mnenju moških o menstruaciji z rezultati avtorice Kalinšek
(1994), opazimo, da se mnenje udeležencev v slovenskih raziskavah ni bistveno
spremenilo. Če pa naše rezultate in rezultate avtorice Kalinšek (1994) primerjamo z
ostalimi tujimi študijami, opazimo, da je mnenje udeležencev raziskave avtorice Kalinšek
bolj pozitivno kot mnenje udeležencev starejših tujih raziskav (Mrvan et al., 2005; Forbes
et al., 2003). Pri primerjavi naših rezultatov in rezultatov nedavne raziskave avtoric
Peranovic in Bentley (2017) zasledimo, da je mnenje naših udeležencev o menstruaciji
podobno mnenju udeležencev te tuje raziskave. Ti podatki lahko nakazujejo na globalno
spreminjanje mnenja o menstruaciji.
V raziskavi avtorice Kalinšek (1994) se je večini udeležencev gnusil že uporabljen
higienski vložek. V naši raziskavi odvrženi uporabljeni vložki in tamponi motijo 13 %
anketirancev. Takšni rezultati so lahko posledica pazljivosti žensk pri higieni in skrbi, da
imajo partnerji čim manj stika z menstruacijsko krvjo. Približno 80 % anketirancev je
pripravljenih prevzeti aktivno vlogo v zvezi z menstruacijo, na primer nakupovanje
higienskih pripomočkov, pomoč pri blaženju bolečine, prevzemanje opravil in nudenje
čustvene podpore. Tudi v raziskavi avtoric Peranovic in Bentley (2017) je bila večina
moških to pripravljena početi. V raziskavi avtorice Kalinšek (1994) je bilo 72 % moških
pripravljenih kupiti higienske pripomočke, drugih vprašanj ni zastavljala.
Allen in Goldberg (2009) navajata, da moški menijo (avtorici ne navajata odstotka), da
odnos ženske do menstruacije ne vpliva na njeno spolno identiteto. V naši raziskavi je
85 % moških nasprotnega mnenja.
Več kot polovico anketirancev v naši raziskavi v zvezi z menstruacijo moti, da se ženskam
spremeni razpoloženje ter da imajo menstruacijske bolečine. 49 % anketirancev moti
predmenstrualni sindrom, ki ga povezujejo z nihanjem in spremembo razpoloženja, 40 %
pa dejstvo, da imajo v tem obdobju manj spolnih odnosov. Tudi Thorton (2013) navaja, da
moški krivijo menstruacijo za slabo počutje žensk in redkejše spolne odnose.
Hipoteza 1: Zastavili smo hipotezo, da več kot 50 % moških opisuje menstruacijo kot
naravno in nekaj normalnega. Hipotezo potrjujemo, saj je takega mnenja 94 % anketiranih.
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Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna so stališča moških do spolnosti med menstruacijo?
Raziskave avtorjev Fortenberry in Hensel (2011), Hensel et al. (2007) ter Barnhart et al.
(1995) trdijo, da je vaginalni spolni odnos med menstruacijo najredkejši, poveča pa se
pogostost oralnega in analnega spolnega odnosa. Pri 37 % udeležencev v naši raziskavi je
najpogostejša oblika spolnega odnosa vaginalni spolni odnos, sledi mu oralni spolni odnos
(26 %). V naši raziskavi se 56 % anketirancev odloči za vaginalni spolni odnos med
menstruacijo ženske. Raziskave avtorjev Allen in Goldberg (2009), Barnhart et al. (1995)
ter Kalinšek (1994) so ocenile, da se od 50 do 70 % moških izogiba vaginalnim spolnim
odnosom, ko ima ženska menstruacijo. V primerjavi z navedenimi študijami se za spolne
odnose med menstruacijo v naši študiji odloča večji odstotek anketirancev. Razlog za
takšne rezultate je lahko možnost samoizbire pri sodelovanju v raziskavi, zato lahko zajeti
vzorec vsebuje več anketirancev, ki so bolj odprti za to tematiko.
V naši raziskavi 44 % anketirancev ne prakticira spolnih odnosov med menstruacijo
ženske. Od teh jih 60 % meni, da ženska v tem času potrebuje druge oblike izkazovanja
ljubezni in nežnosti. Po odstotkih sledita razloga za neprakticiranje vaginalnih spolnih
odnosov med menstruacijo ženske, zavračanje vaginalnih spolnih odnosov partnerke ter
lastno neudobje, saj se ne morejo sprostiti. Raziskave avtorjev Fahs (2011), Fortenberry in
Hensel (2011), Allen in Goldberg (2009), Barnhart et al. (1995) ter Kalinšek (1994) kot
najpogostejša razloga za odklanjanje spolnih odnosov navajajo neudobje in nehigieničnost.
Nehigieničnost je kot razlog za odklanjanje spolnih odnosov med menstruacijo v naši
raziskavi izbralo 28 % anketirancev.
Za vaginalne spolne odnose med menstruacijo ženske se v naši raziskavi pogosteje
odločajo anketiranci, ki so imeli v življenju večje število spolnih partneric (nad sedem), v
nasprotju z avtorji Hensel et al. (2007), ki so ugotovili, da se za spolne odnose med
menstruacijo pogosteje odločijo mlajše in manj izkušene osebe. Hensel et al. (2007)
navajajo tudi, da na odločitev za spolne odnose med menstruacijo vpliva tudi pogostost
spolnih odnosov, kar potrjujejo tudi naši rezultati (udeleženci, ki imajo spolne odnose
trikrat na teden ali pogosteje, se dvakrat pogosteje odločijo za vaginalne spolne odnose
med menstruacijo ženske v primerjavi z udeleženci, ki imajo spolne odnose dvakrat
mesečno ali manj). Tudi Rempel in Baumgarter (2003), ki sta podobno vprašanje postavila
ženskam, sta ugotovila, da se za spolne odnose med menstruacijo pogosteje odločajo
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ženske, ki so imele več spolnih partnerjev. Pri teh primerjavah je vprašljivo primerjanje
med spoloma.
Polovica naših anketirancev, ki ima vaginalne spolne odnose med menstruacijo partnerke,
meni, da je to del zdrave odrasle spolnosti. Takega mnenja so tudi udeleženci v raziskavi
avtorjev Allen in Goldberg (2009). Anketiranci v naši raziskavi kot najpogostejša razloga
za prakticiranje vaginalnih spolnih odnosov med menstruacijo navajajo željo partnerke
(48 %) ter mnenje, da imajo ženske povečan libido in v spolnem odnosu bolj uživajo
(43 %). Rezultati nasprotujejo navedbam Vidanove (2016) in Dawsona et al. (2012), ki
navajajo, da imajo ženske v tem obdobju zmanjšano željo po spolnosti, vendar, ker v
predhodnih študijah tega udeležencev niso spraševali, teh podatkov ne moremo primerjati.
Allen in Goldberg (2009) in Walker (1997b) navajajo, da čiščenje menstrualne krvi po
spolnem odnosu pade izključno na žensko, ki ima menstruacijo. V naši raziskavi je kar
85 % anketirancev pripravljenih po vaginalnem spolnem odnosu počistiti menstrualno kri
namesto partnerice. Ta podatek lahko nakazuje na večjo enakopravnost med spoloma in
tesnejši partnerski odnos.
Hipoteza 2: Več kot 50 % moških se odloči za spolni odnos med menstruacijo. Hipotezo
potrjujemo, saj je takih 56 % udeležencev.
Raziskovalno vprašanje 3: Kako moški dojemajo žensko med menstruacijo?
Forbes in sodelavci (2003) so ugotovili, da moški opisujejo žensko med menstruacijo kot
razdražljivo, nedostopno, žalostno, nadležno, manj spolno privlačno ter bolj umazano. Da
bi dobili odgovor na ta vprašanje, smo anketirance prosili, da ocenijo njihovo dojemanje
ženske med menstruacijo na področju ženstvenosti, energičnosti, moči, razdražljivosti,
žalosti, jeze, nedostopnosti, veselja in spolne privlačnosti. Anketiranci, udeleženi v naši
raziskavi, so žensko med menstruacijo, ocenili kot bolj razdražljivo (4,25), bolj žalostno
(3,66), bolj jezno (3,79) ter manj energično (2,46). V primerjavi z raziskavo Forbesa in
sodelavcev (2003) udeleženci v naši raziskavi ne navajajo bistvenih sprememb ženske med
menstruacijo na področju nedostopnosti in spolne privlačnosti.
Hipoteza 3: Hipotezo, da je moškim ženska med menstruacijo manj spolno privlačna,
ovržemo. Izračunali smo povprečje 2,95. Kot kriterij za sprejetje hipoteze smo si zastavili
odstopanje za 3 ± 0,5.
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6 ZAKLJUČEK
Predhodne raziskave navajajo, da je pogled družbe na menstruacijo negativen, zato smo
podobne rezultate pričakovali tudi v opravljeni raziskavi. Po pregledu in interpretiranju
dobljenih podatkov smo ugotovili, da je pogled udeležencev v raziskavi na menstruacijo in
žensko med menstruacijo, bolj pozitiven. 94 % anketirancev v raziskavi opisuje
menstruacijo kot naravno in normalno. Pri menstruaciji jih najpogosteje moti sprememba
razpoloženja ženske. Opisujejo jih kot bolj razdražljive, bolj žalostne, bolj jezne in manj
energične. Za spolne odnose med menstruacijo se odloči 56 % anketirancev. Kot razlog
navajajo željo partnerke in njen povečan libido. Najpogosteje so to osebe, ki imajo
pogosteje spolne odnose in so imele v življenju več spolnih partnerjev. Hkrati je pri
anketirancih, ki nimajo vaginalnih spolnih odnosov med menstruacijo, najpogostejši razlog
za to zavračanje partnerice. Ta dva podatka lahko nakazujeta na prilagajanje anketirancev
partnericam.
Razlog za visok delež sprejemanja vaginalnih spolnih odnosov med menstruacijo ženske bi
lahko bilo dejstvo, da so na anketo odgovarjali za to tematiko odprti in zainteresirani
anketiranci. Rezultatov ne moremo posploševati. Naloga zdravstvenih delavcev je, da
celotno družbo poučujemo o spolnosti in menstruaciji, ki imata vpliv na reprodukcijo,
partnersko zvezo ter ne nazadnje tudi na sprejemanje ženskega telesa.
Nadalje bi bilo smiselno raziskovati stališča do tematike na reprezentativnem vzorcu
moških in žensk, enakovredno strukturiranem po starosti, da bi lahko ugotavljali razlike
med spoloma in morebitne generacijske spremembe.

6.1 Omejitve raziskave
Zaradi majhnega števila udeležencev v raziskavi rezultatov in zaključkov ne moremo
posploševati na celotno populacijo. Pod omejitve naše raziskave spada tudi metodološka
omejitev anketiranja. Tavčar (2000) navaja, da so glavne slabosti spletnega anketiranja
majhen izbor vzorca, težave z vzorčenjem, vprašljivo posploševanje, pristranskost zaradi
samoizbire, vprašljiva identiteta udeležencev, možni neiskreni odgovori, večkratno
sodelovanje ter možne tehnične težave. Pri našem anketiranju so se pojavile težave v
občutni razliki v številu odgovorov na posamezna vprašanja, zato medsebojna križanja
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vprašanj niso relevantna. Vzorec zajetih udeležencev ne zajema enotnega števila
posameznikov vseh starostnih skupin, zakonskih stanov ter različnih izobrazb, kar nam je
onemogočilo iskanje povezav in križanje odgovorov glede na starost, izobrazbo ipd.
Obenem pa je treba poudariti, da podobne raziskave v slovenskem prostoru še ni bilo
izvedene, zato prinaša pomemben uvid. Če povzamemo, so mnenja anketirancev o
menstruaciji in ženski med menstruacijo, večinoma pozitivna. Taki rezultati so lahko
posledica samoizbire pri sodelovanju v raziskavi in sodelovanja anketirancev, ki so bolj
odprti do te tematike, vseeno pa dopuščamo tudi možnost detabuiziranja menstruacije.

29

SEZNAM LITERATURE
1Ka. Reziduali v tabelah.
Dostopno na: https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/prirocniki/reziduali-tabelah.<10. 12. 2018>.
Allen KR, Goldberg AE (2009). Sexual activity during menstruation: a qualitative study. J
Sex Res 46(6): 535–45. doi: 10.1080/00224490902878977.
Bailey J (2014). Hormonal cycles: fertilization and early development. In: Marshall J,
Raynor M, eds. Myles textbook for midwives. 16th ed. Edinburgh: Saunders/Elsevier. 91–
100.
Barnhart K, Furman I, Devoto L (1995). Attitudes and practice of couples regarding sexual
relstions during the menses and spoing. Contraception 51: 93–8.
Dostopno na: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022404609700 <1. 12. 2018>.
Bhatt R, Bhatt M (2005). Perceptions of Indian women regarding menstruation. Int J
Gynecol Obstet 88: 164–7. doi: org/10.1016/j.ijgo.2004.10.008.
Bland L, Doan L (1998). Sexology uncensored: the documents of sexual science. 1st ed.
Chicago: University of Chicago Press. 5.
Borko E, Gavrić-Lovrec V (2006). Fiziologija menstruacijskega ciklusa. In: Borko E,
Tekač I, eds. Ginekologija. 2. izd. Maribor: Visoka zdravstvena šola. 35–46.
Brown SG, Calibuso MJ, Roedl AL (2011). Women's sexuality, well being, and the
menstrual cycle: Metholological issues and their interrelationships. Arch Sex Behav 40:
755–65.
Dostopno na: https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-010-9630-3. <1. 12. 2018>.
Dawson SJ, Suschinsky KD, Lalumiere ML (2012). Sexual fantasies and viewing times
across the menstrual cycle: a diary study. Arch Sex Behav: 41: 173–83. doi:.
10.1007/s10508-012-9939-1.

Eccles M, Mason J (2001). How to developed cost-conscious guidelines. health technol
assess 5(16): 14–26.
Dostopno na: http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon516.pdf. <22. 2. 2013>.
Epstein M, Ward LM (2008). "Always use protection": Communication boys recive about
sex from parents, peers, and the media. J Youth Adolescence 37: 113–26.
Dostopno na: https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-007-9187-1.
<15. 12. 2018>.
Fahs B (2011). Sex during menstruation: race, sexual identity, and women's accounts of
pleasure and disgust. Fem Psychol 21(2): 155-78. doi: 10.1177/0959353510396674.
Forbes GB, Adams-Curtis LE, White KB, Holmgren KM (2003). The role of hostile and
benevolent sexism in women's perceptions of the menstruating woman. Psychol Women Q
27: 58–3. doi: 10.1111/1471-6402.t01-2-00007.
Fortenberry JD, Hensel DJ (2011). The association of sexual inerest and sexual behaviors
among adolescent women: a daily diary perspective. Horm Behav 59(5): 739–4. doi:
10.1016/j.yhbeh.2011.03.003.
Guillermo CJ, Manlove HA, Gray P, Zava D, Marrs C (2010). Female social and sexual
interest across the menstrual cycle: the roles of pain, sleep and hormones. Women's health
10: 19. doi: 10.1186/1472-6874-10-19.
Hensel DJ, Fortenberry JD, Orr DP (2007). Situational and relational factors associated
with cotius during vaginal bleeding among adolescent women. J Sex Res 44(3): 269–7.
doi: 10.1080/00224490701443940.
Johnson-Robledo I, Chrisler JC (2013). The menstrual mark: menstruation as social sigma.
Sex Roles 68: 9–18. doi: 10.1007/s11199-011-0052-z.
Kalinšek M (1994). Značilnosti in dojemanja menstruacije. Diplomsko delo. Ljubljana:
Filozofska fakulteta. 28–7.
Kissling EA (1996). Bleeding out loud: communication about menstruation. Fem Psychol
6(4): 481–504. doi: 10.1177/0959353596064002.

Lampelj M (2016). Spolne motnje. In: Tekač I, K Geršak, E Borko et al. Ginekologija in
perinatologija. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta. 165–9.
Lee J (2008). »A kotex of smile« mothers and daughters at menarche. J Fam Issues 29
(10): 1325–47. doi: 10.1177/0192513X08316117.
Marvan ML, Cortes-Iniestra S, Gonzales R (2005). Beliefs about and attitudes toward
menstruaton among young and middle.aged mexicans. Sex Roles 53. 273-9. doi:
10.1007/s11199-005-5685-3.
Moloney S (2010). How menstrual shame affect birth. Women and Birth 23: 153–9. doi:
10.1016/j.wombi.2010.03.001.
Peranovic T, Bentley B (2016). Men and menstruation: a qualitative exploration of beliefs,
attitudes and experiences. Sex roles 77: 113–24. doi: 10.1007/s11199-016-0701-3.
Požarnik H (1984). Zdrava in motena spolnost. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba. 24.
Reilly J, Kremer J (1999). A qualitative investigaton of women's perceptions of
premenstrual syndrome: implications for general practitioners. Br J Gen Pract 49(447):
783–6.
Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1313527/. <1. 12. 2018>.
Rempel JK, Baumgartner B (2003). The relationship between attitudes towards
menstruation and sexual attitudes, desires, and behaviour in women. Arch Bex Behav
32(2): 155–3.
Dostopno na: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022404609700. <1. 12. 2018>.
Roberts TA (2004). Female trouble: the menstrual self-evaluation scale and women's selfobjectification. Psychol Women Q 28(1): 22–26.
Dostopno na: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1471-6402.2004.00119.x
<12. 6. 2018>.
Schooler D, Ward LM, Merriwether A, Caruthers A (2005). Cycles of shame: menstrual
shame, body shame, and sexual decision-making. J Sex Res 42(4): 324–34. doi:
10.1080/00224490509552288.

Skoberne M (2004). Spolnost in spolno zdravje. Obzor Zdr N 38: 31–41.
Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-00LX5B1S. <1. 12. 2018>.
Sulak PJ, Cressman BA (1997). Extending the duration of OC pills to manage hormone
withdrawal symptons. Obstet Gynecol 89: 179–3. doi: 10.1016/S0029-7844(96)00488-7.
Tavčar R (2000). Ali so raziskave preko interneta res kot izkrivljeno ogledalo. Marketing
magazin 20(11): 49.
Dostopno na: http://www.worldcat.org/title/ali-so-raziskave-preko-interneta-res-kotizkrivljeno-ogledalo/oclc/443723548. <11. 12. 2018>
Thornton LJ (2013). "Time of the month" on Twitter: taboo, stereotype, and bonding in a
no-holds-barred public area. Sex Roles 68: 41–54. doi: 10.1007/s11199-011-0041-2.
Vidanova S (2016). Fiziologija menstruacijskega ciklusa. In: Tekač I, K Geršak, E Borko
et al. Ginekologija in perinatologija. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta. 23–7.
Walker AE (1997a). The menstrual cycle. 1st ed. London: Routledge. 105–7.
Walker R (1997b). Spolnost in medčloveški odnosi: izčrpen družinski vodnik. 1. izd.
Ljubljana: DZS. 234.
World Health Organization (2006). Defining sexual health.
Dostopno na:
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
<12. 6. 2018>.

