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Abstract 
This thesis tries trough qualitative analyzes to illuminate advertising and its didactic aspects, 

how menstruation and menstruating women are portrayed over time. The method underlying 

the survey is didactic, diachronic comparative and hermeneutic. There will also be a feminist 

point of view on the material. The issue is about how the advertisement presents sanitary 

products and menstruation and how a menstruating woman is portrayed. 

The conclusion is that the image of a menstruating woman changes slightly while 

consolidating the ethos that menstruation should not be visible. The menstruating woman is in 

constant motion, always fresh and fragrant. 

 

Nyckelord: Reklamfilm, feminism, menstruation, ideal. 
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1. Inledning 
Lingonveckan, camarillaveckan

1
, kladdet, plågorna, den vi inte benämner vid namn

2
, 

grejerna, röda armén, kärt barn har många namn men vi talar om menstruationen. Majoriteten 

av kvinnor har eller har haft mens. I somras talade serietecknaren Liv Strömquist om mens i 

sitt sommarprat i P1 i ungefär en timme, och belyste därmed ett samtalsämne som historiskt 

sett inte fått så mycket uppmärksamhet offentligt. Tabun kring mens har funnits länge och 

beskrivningen av kvinnan som oren under menstruationen går att finna bl.a. i bibeln: 

 

Allt hon ligger på under sin blödning blir som det hon ligger på 

under menstruationen, och allt hon sitter på blir orent, liksom vid 

menstruationen.
3
 

 

Liv Strömquist beskriver i sitt sommarprat skammen kring mens och hur menstruations-

skydden i marknadsföringen av den samma beskrivs hjälpa kvinnor att känna sig fräscha och 

säkra: 

När man ser reklam för bindor och tamponger så är det två ord 

som återkommer hela tiden, två ord som är, skulle jag vilja säga, 

starkt överrepresenterade i marknadsföringen av de här 

produkterna. Det ena ordet är ordet fräsch och det andra är ordet 

säker.
4
 

 

Reklam för sanitetsprodukter riktade till kvinnor har förändrats i takt med att produkterna har 

utvecklats, i början av 70-talet kom också de första reklamfilmerna om menstruationsskydd, 

vilket visar en ändrad samhällssyn på fenomenet mens. 

 Kvinnans plats i samhället har förflyttats under 1900-talet, från hemmet till 

arbetsmarknaden och att vara en del av samhället. Reklamen som riktar sig till kvinnor har 

därför utökats och omformats för att stämma in i tidens idealbild och samhälle. Dagens 

reklam för olika typer av produkter ska vända sig till båda könen, då feminismens kamp lagt 

grunden för ett samhälle där både kvinnor och män förväntas vara konsumenter på lika 

villkor. 

 Vad som däremot i alla tider har vänt sig till kvinnor är sanitetsprodukter för 

menstruation, vilket inte kommer att ändra sig då skillnaden mellan könen är rent fysiskt 

utformad, eller snarare biologisk. Därför är det intressant att undersöka hur reklamen ser ut 

gällande produkter som vänder sig endast till en kvinnlig publik och en kvinnlig köpkrets. 

 Ann Heberlein, doktor i etik, skrev i Sydsvenskan 2010 om att köpa tamponger utomlands 

där varorna finns bakom disken och köparen mottar varorna i en brun papperspåse som om 

hon köpt något olagligt och skamligt. Hon skriver också: 

 

I reklamens värld är mensblod fortfarande adligt blått och 

menstruerande kvinnor hänger upp och ner, likt fladdermöss, när 

de sover. Med hjälp av mensskydd normaliseras de blödande, på 

gränsen till galna, kvinnorna – minns den där reklamen som 

utlovade förmågan ’att rida, simma, springa’ med hjälp av 

                                                 
1
 Referens till förbundet Camarilla i rollspelet Vampire the Masquerade. 

2
 Detta ska alltså vara en referens till mensen som liknas vid Voldemort i Harry Potter-böckerna. 

3
 3:e Mosebok 15:26 

4
 Liv Strömquist, 24 juni 2013. 
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tampongen. Nuförtiden nöjer sig mensskyddstillverkarna sig med 

att försäkra den blödande kvinnan om att hon ska kunna ’leva 

som vanligt’ med hjälp av just deras produkt. ’Som vanligt.’ Det 

tillstånd de flesta kvinnor befinner sig i mellan fem och tolv 

dagar varje månad i trettiofem år är alltså ’ovanligt’.
5
 

 

Heberlein belyser i citatet en syn på kvinnans menstruation som något onormalt. I min uppsats 

kommer jag att fokusera på audiovisuell reklam om menstruationsskydd där konsumenten är 

en kvinna. I avsnitten nedan förklaras mitt syfte, frågeställning, min metod, teoretisk 

utgångspunkt och avgränsning. Därefter följer tidigare forskning och historisk bakgrund innan 

analysen påbörjas. Slutligen presenteras en avslutande diskussion där jag problematiserar 

materialet utifrån synen på kön som socialt konstruerad och biologisk företeelse. 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka och diskutera bilder av menstruerande kvinnor i audiovisuell reklam 

för sanitetsprodukter för kvinnor från 1970-talet fram till 2000-talet. Undersökningen syftar 

till att diskutera hur bilden av en menstruerande kvinna förändras under 30 år. Till detta 

tillkommer vad reklamen lär ut om menstruerande kvinnor. 

1.2 Frågeställning 
Hur presenteras sanitetsprodukterna och menstruationen i reklaminslagen? 

Hur gestaltas en menstruerande kvinna i reklamen? 

1.3 Metod och avgränsning 
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning som bygger på ett audiovisuellt källmaterial 

bestående av reklamfilmer riktade till kvinnor. Reklamfilmerna och deras bildspråk analyseras 

på tre sätt –didaktiskt, diakront komparativt och hermeneutiskt. Den didaktiska analysen 

består i att försöka utvinna vad reklamen vill lära kvinnor om menstruation och –skydd. Den 

diakront komparativa metoden består i att analysera reklamfilmer från olika tidsperioder och 

jämföra dem med varandra. Den hermeneutiska metoden svarar för att analysera dels min 

egen tolkning av reklamfilmerna men även sätta mig in i tidens tankesätt och försöka belysa 

hur reklamen återspeglar den egna tiden. Utöver de tre grundmetoderna finns också ett 

feministiskt synsätt
6
 inlagt i studien av reklamen. Min förhoppning är att kunna förklara 

reklamens budskap utifrån ett feministiskt synsätt, synliggöra strukturer och eventuell 

förändring av dessa kring menstruation och menstruerande kvinnor. 

För att avgränsa min studie har jag valt att analysera två reklamklipp från varje årtionde, 

sammanlagt 6 klipp. Jag har valt detta angreppssätt för att göra studien överblickbar både för 

läsaren och för mig som skribent då ett större materialomfång skulle innebära att jag måste 

välja bort något fokusområde för att rent tidsmässigt hinna med materialet i min analys. Målet 

för min analys är att kunna överblicka reklamklippen på ett sådant sätt att jag kan se dem ur 

de två olika frågeställningarna och tre metodvinklarna jag valt ut för min uppsats. Risken med 

att ha ett större materialomfång är att läsaren blandar ihop och tappar bort sig i mina 

resonemang, varpå hela uppsatsens syfte går förlorat. Fördelen med ett större material hade 

                                                 
5
 Heberlein Ann (Publicerad 7 augusti 2010, Uppdaterad 9 augusti 2010) ”Mens – en befläckad historia”, 

Sydsvenskan. 
6
 Det feministiska synsättet förklaras i punkt 1.4 
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varit att kunna urskilja trender mer ingående då trender inte alltid följer decennieindelningen, 

men jag hoppas ändå kunna urskilja vissa förändringar mellan 70-talets reklam och 90-talets. 

Jag har valt att starta min studie år 1970 eftersom bindor och tamponger börjar 

marknadsföras mer öppet under slutet av 60-talet och de första reklamfilmerna kommer under 

sent 60-tal. Jag hade alltså kunnat börja min studie 1960, men materialet jag hittade vid KB är 

från 1970 och därför föll det sig naturligt att jag tar avstamp i 70-talet, eftersom jag inte 

hittade något material från 60-talet förrän efter att studien var avslutad. 

Materialet jag valt att analysera finns tillgängligt vid Kungliga biblioteket och på 

Youtube. Inledningsvis tänkte jag endast välja reklamklipp som går att finna via KB, men då 

både Youtube och KB har viss information om i vilken kontext reklamen visats valde jag att 

använda mig av båda, inledningsvis trodde jag att kringinformationen skulle saknas på 

Youtube. Läsaren har också möjlighet att se några av de klipp jag valt att analysera via 

Youtube eftersom de som finns på KB kräver ett användarkonto och att man finns på plats 

fysiskt vid KBs audiovisuella arkiv. Kringinformationen har dock ingen större betydelse i min 

analys, förutom att jag anser att det är bra att veta vilket år klippet är ifrån. Inledningsvis 

tänkte jag använda mig av klipp utspridda över årtiondena, så att 70-talet skulle representeras 

av ett klipp från tidigt 70-tal och ett från sent 70-tal och sedan likadant under 80-talet och 90-

talet.  

När jag satte mig för att söka efter klippen så insåg jag snabbt att jag inte kunde göra på 

det viset eftersom jag hittade väldigt få klipp och jag helt enkelt fick ta det som fanns, vilket 

har gjort att 70-talet representeras av två klipp från 1970, 80-talet av två klipp från 1988 och 

90 talet av två klipp från slutet av årtiondet. När jag sökte efter klippen försökte jag använda 

nyckelord som skulle hjälpa mig att hitta det jag sökte, t.ex. sökte jag på reklam +ob, reklam 

+libresse, eller reklam +mens och fortsatte på detta sätt att sammanfoga olika nyckelord för 

att få fram det jag sökte. Det visade sig fungera att använda både reklam +mens och reklam 

+det produktnamn jag eftersökte. Jag letade också efter andra tillverkare än de som finns på 

marknaden idag, men hittade bara ett informativt klipp om en annan tampongtillverkare som 

jag också valde bort eftersom det inte skilde sig från det informativa klipp jag hade om Ob. 

Reklamfilmerna från 70-talet visades på bio innan biofilmen startade, de från 80-talet och 

90-talet är utformade för tv. Detta kan ha en viss betydelse för reklamfilmernas utformning 

och hur de tilltalar betraktaren, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att tilltalet är 

annorlunda i reklam överlag från 70-talet jämfört med 80- och 90-tal. Jag tror inte att 

reklamen från 70-talet hade utformats annorlunda för tv om det hade varit aktuellt, men helt 

säker går det så klart inte att vara. 

Efter att jag slutfört min analys hittade jag som tidigare påpekat, ytterligare ett 

reklamklipp för tamponger på filmarkivet.se, detta från 1978. Men eftersom det största arbetet 

nu var slutfört för min del och jag inte hade möjlighet att byta ut något reklamklipp, ligger 

endast en länk till detta klipp för den intresserade i en bilaga i den här uppsatsen. 

I uppsatsens analys diskuteras reklamklippens upplägg delvis ur en genusaspekt, då med 

fokus på vad vi ser som kvinnor utifrån de sociala konstruktioner av kön som finns i vårt 

samhälle. Detta kommer att problematiseras i den avslutande diskussionen hurvida reklamen 

vänder sig till ett tredje kön eller till hbtq-personer. 
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I enlighet med professor i sociologi, Simon Lindgren, och hans tankar om text kommer 

jag att fokusera min analys på själva texten,
7
 inte på hur den tillkommit eller hur olika grupper 

väljer att tolka den. Därför kommer jag att behöva en grundstruktur för hur detta kommer att 

gå till, vilket gör att jag valt att utgå från läraren Anders Carlsson och professor i 

bildpedagogik Thomas Koppfeldts ramverk för bildanalys.
8
 De beskriver hur bilden och 

reklamfilmen har fyra mål i form av vad som kallas AIDA –attention, interest, desire, action.
9
 

Reklamen har tre kännetecken –den uppträder på betald reklamplats, den förknippas med en 

produkt som kan köpas och reklambilden ska väcka känslor och intresse.
10

 Modellen Carlsson 

och Koppfeldt presenterar för bildanalys handlar om att beskriva bilden, beskriva 

händelseförloppet, beskriva dialogen och därefter tolka och diskutera.
11

 

Man ska alltså förklara vad man ser –människor, föremål, miljö och situation. Hur man 

ser –placering, skärpa, ljus och vinkel. Samt annat innehåll –symboler, varumärke, metaforer. 

Därefter tillkommer en tolkning och diskussion där man enligt Carlsson och Koppfeldt bör 

fundera kring vilka värderingar som förmedlas, vad som sägs implicit, vem som är 

målgruppen och om det finns någon genuskod eller kodbrott i reklamfilmen.
12

 I punk 6 

presenteras en tabell där värderingar, symboler, metaforer och målgrupp, etc. för 

reklamfilmerna presenteras i enlighet med de analyspunkter Carlsson och Koppfeldt tar upp. 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Författaren och feministen Simone de Beauvoir skrev de berömda orden ”Man föds inte till 

kvinna, man blir det.”
13

 Citatet belyser hur kvinnligheten är en social konstruktion. I min 

uppsats finns ett underliggande feministiskt synsätt, vilket grundas på flera feministiska 

skrifter där de Beauvoirs citat utvecklas, fördjupas, analyseras och iscensätts genom flera 

studier som belyser hur kön socialt konstrueras, vad vi kallar genus efter Yvonne Hirdmans
14

 

teori om genusbegreppet. I detta avsnitt kommer jag att presentera vilka feministiska teorier 

som ligger till grund för det jag nämnde i 1.3 som ett feministiskt synsätt som kommer att 

genomsyra analysen i min uppsats. 

Författaren, konstvetaren och feministen Barbro Backberger beskriver kvinnorollen som 

konservativ.
15

 Backberger belyser hur kvinnan ska se ung och oskyldig ut, något att titta på 

men inte röra och hon ska vara ett objekt snarare än ett subjekt.
16

 Jag menar att detta är något 

som befästs genom reklam och andra sammanhang där vi möter idealbilder, och det formar 

både kvinnor och män och synen på könen. 

Kritiken som funnits mot Backberger och andra feminister som försökt konkretisera 

idealbilden av kvinnan består av tanken om att de, Backberger och andra, bör fokusera på 

viktigare saker. I förordet till Backbergers bok skriver journalisten och författaren Karolina 

                                                 
7
 Lindgren berör detta i boken Populärkultur (2009) vilken presenteras i punkt 2.1, med text menas även bilder 

och filmer. 
8
 Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt, Visuell retorik –bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia (2008) 

9
 Carlsson och Koppfeldt (2008), s. 53 

10
 Carlsson och Koppfeldt (2008), s. 52 

11
 Carlsson och Koppfeldt (2008), s. 62 och 107 

12
 Carlsson och Koppfeldt (2008), s. 134 

13
Simone de Beauvoir, Det andra könet, skrevs 1947, utgåva är från 2002, s. 162 

14
 Jag återkommer till Hirdman längre fram. 

15
 Barbro Backberger, Det förkrympta kvinnoidealet,  (2004), s. 57 

16
 Backberger (2004), s. 77 
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Ramqvist: ”… detta trots att idealbilden som speglas och befästs i media påverkar vår vardag 

och vår syn på oss själva.”
17

 

Anna G. Jónasdóttir, professor emerita i genusvetenskap och statsvetare, beskriver hur 

kärlek och sexualitet organiseras och hur patriarkatet genom detta reproduceras.
18

 Jónasdóttir 

arbetar utifrån en marxistisk utgångspunkt där hon jämför kvinnans underordning med 

arbetarens.
19

 Hon menar att kvinnan är underordnad mannen såsom arbetaren är underordnad 

tjänstemännen, de värderas på olika sätt och är därmed ojämställda. Detta återkommer i Carin 

Holmbergs inledande teoridiskussion i avhandlingen Det kallas kärlek.
20

 Holmberg är fil.dr. i 

sociologi, feminist och författare och har studerat unga jämställda par och hur kvinnors 

underordning och mäns överordning kommer till uttryck. Holmberg har alltså valt ut par som 

anser sig vara jämställda, men i undersökningen har det senare visat sig att de inte är 

jämställda i praktiken. 

Holmberg bygger sin teori på Yvonne Hirdmans genusbegrepp där genus konstrueras 

socialt och mannen är norm i samhället.
21

 Holmberg framhåller också att kvinnor själva bär 

upp könsförtrycket genom att de tidigt lär sig att se sig själva utifrån en manlig överblick där 

de är annorlunda och i underläge.
22

 Jag vill dock framhålla att isärhållandet av könen och 

hierarkin som uppstår därigenom inte alltid tar uttryck av att alla kvinnor i alla situationer är 

underlägsna män, men många gånger är det just det som sker. 

Holmberg skriver även att frigörelse från kvinnors underordning är möjlig eftersom 

könsidentiteten är socialt konstruerad och förändras över tid, vilket gör att vad som anses 

kvinnligt och manligt är i ständig förändring.
23

 

Nina Björk, fil.dr. i litteraturvetenskap, journalist, författare och feminist beskriver 

kvinnligheten som ett påklätt ord och att kvinnligheten skapas i hur kvinnan klär på sig kläder 

och därmed också könsrollen att vara kvinna.
24

 Hon skriver: 

 

Kvinnlighet är ett påklätt ord, som börjar i den nakna 

kvinnokroppens landskap men som slutar på en helt annan ort. 

På vägen från den nakna till den kvinnliga kvinnan har någonting 

hänt, har en berättelse om kvinnlighet skapats –en berättelse som 

varje varelse med slida och bröst måste förhålla sig till.
25

 

 

Björk beskriver hur kvinnans könsroll går att ikläda sig, något som vi alla måste förhålla oss 

till. Detta går ihop med historieprofessorn Yvonne Hirdmans resonemang om 

genuskonstruktioner i samhället.
26

 Genus är något som skapas, samtidigt utvecklas begreppet 

då den stereotypa genusrollen förändras, men den grundar sig enligt Hirdman alltid på samma 

förtryck.
27

 Hirdman beskriver också hur sexualiteten setts på olika sätt historiskt beroende på 

                                                 
17

 Ramqvist i Backberger (2004), s. 16 
18

 Love Power and Political interest. Towards a theory of Patriarchy in contemporary western societies (1991) 
19

 Jónasdóttir (1991), s. 36 
20

 1993 
21

 Holmberg om Hirdmans genusbegrepp (1993), s. 70 
22

 Holmberg (1993), s. 54 
23

 Holmberg (1993), s. 54 
24

 Nina Björk, Under det rosa täcket –om kvinnlighetens vara och feministiska strategier  (1996), s. 10 
25

 Björk (1996), s. 10 
26

 Yvonne Hirdman, Genus –om det stabilas föränderliga former  (2001) 
27

 Hirdman (2001), s. 122-123 



9 

 

om den tillhört en kvinna eller en man. Mäns sexualitet har setts som en naturkraft medan 

kvinnans sexualitet setts som smutsig och underkuvad.
28

 

I min analys kommer jag att utgå från dessa synsätt på kvinnor och kvinnors kroppar i ett 

patriarkat. Nedan följer en beskrivning av den tidigare forskning som finns kring menstruation 

och reklam. Kvinnans sexualitet och reproduktionsförmåga, eller snarare reproduktions-

förmågans sidoeffekter, kommer att presenteras ur ett historiskt perspektiv i punkt 3. 

2. Tidigare forskning  
Sociologen Gunilla Jarlbro har analyserat hur ungdomar tolkar reklam.

29
 Hon beskriver hur 

det finns en socialiserande effekt av reklam och media där den bidrar till inlärning av normer, 

värderingar och förväntade beteenden.
30

 Jarlbro visar även att ungdomar exponeras i högre 

grad av s.k. livsstilsreklam där information om hur de ska vara presenteras utifrån de 

produkter som marknadsförs.
31

 

Författaren Karin Ekman beskriver hur reklam applicerar känslor på stereotyper.
32

 Enligt 

Ekman är kvinnor överrepresenterade i reklam p.g.a. den manliga betraktande blicken.
33

 

Ekman visar också på skillnaden mellan att använda kvinnor och män i marknadsföring –när 

reklamen ska informera oss om vetenskapligt bevisad fakta används en manlig röst. När 

reklamen ska informera oss om känslor och när vi ska njuta används en kvinnlig röst, kvinnan 

är på så sätt ett med sin kropp i reklam, hon känner och hon njuter.
34

 Framgångsrika kvinnor i 

reklam är mer undantag än regel enligt Ekman. Hon skriver: 

 

Reklamen verkar däremot sova någon slags törnrosasömn. Dess 

framställning av kvinnor har i stort sett inte förändrats sedan 50-

talet.
35

 

 

Ekman intervjuar även några medieforskare i sin bok, däribland Anja Hirdman som säger 

följande om reklam och kvinnor: 

 

Men kvinnor lär sig tidigt –genom media och resten av 

samhället– att bygga upp sin självbild utifrån en manlig norm. I 

vilken kvinnan som objekt naturligtvis är självklar. Att 

budskapen har en sån stark genomslagskraft bygger på ett slags 

begär att begäras.
36

 

 

Professor i etnologi, Lena Gerholm har undersökt kulturella perspektiv på kroppar och 

sammanställt detta i en bok för att fylla ett tomrum som hon ser i forskning om kroppar och 

                                                 
28

 Hirdman (2001), s. 69 
29

 Gunilla Jarlbro, Ungdomar tolkar reklam (1994) 
30

 Jarlbro (1994), s. 7 
31

 Jarlbro (1994), s. 7 
32

 Karin Ekman, Var så god –makt, kön och media (1998) 
33

 Ekman (1998), s. 94 
34

 Ekman (1998), s. 95 
35

 Ekman (1998), s. 96 
36

 Ekman (1998), s. 53 
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kvinnor.
37

 I sitt förord beskriver hon hur fokus i samhället har ökat på den unga, smala och 

friska kroppen.
38

 Gerholm menar att vi använder kroppen för att styra andras intryck av oss 

och massmedias budskap går ut på att vi kan förändra kroppen efter våra egna preferenser. Vi 

kan lägga till, dra ifrån och försköna kroppen och vi förväntas också göra detta, att forma den 

som vi vill ha den.
39

 Gerholm vill belysa det fysiska ur ett humanistiskt perspektiv och hon 

anser att vi skapar genus när vi skapar vår kroppsliga identitet.
40

 

 Anja Hirdman, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar att mediaskapare 

har en förväntad publik och visar kvinnor och män olika beroende på vilket kön publiken 

väntas ha.
41

 Hon skriver: 

 

Representationer är en del av vår verklighet. De återger inte bara 

idéer om kvinnor och män, utan är också med och skapar dem. 

Med detta perspektiv vrids fokus från vad medier visar till hur 

mening skapas. På detta sätt kan vi försöka förstå på vilket sätt 

idéer om feminint och maskulint, stereotypa eller ej, får 

betydelse för oss.
42

 

 

Hirdman studerar veckopressen och beskriver hur den har ett personligt tilltal till sin publik 

för att upprätta en nära kontakt med läsaren.
43

 Hirdman går igenom hur kvinnan presenteras 

som modern och utåtriktad efter 1960 och hur hon i reklam för menstruationsskydd alltid är 

aktiv och attraktiv, under 90-talet presenteras kvinnan som begärlig och behaglig.
44

 Hirdman 

berör också det uppfostrande tilltalet i annonser i tidningarna –det är kvinnor i reklamen som 

informerar de läsande kvinnorna hur kroppen sköts på bästa sätt, hur ansiktet förändras med 

smink. Hirdman menar att detta är ett illustrerat utlärande där den informativa funktionen är 

ihopvävd med den påhittade drömbilden.
45

 

 Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign, och Anette Göthlund, professor vid 

konstfack, har tillsammans studerat bilder i tidningar och läromedel och konstaterar att vi 

läser bilder annorlunda från hur vi läser text.
46

 Bildläsning behöver inte börja högst upp till 

vänster och läsas till höger utan kan läsas från vilket håll som helst, bilden består av delar som 

kan tolkas.
47

 Den visuella kommunikationen är annorlunda mot den textuella. De förespråkar 

användandet av flera metoder för att analysera bilder eftersom man behöver ta hänsyn till 

bildens kontext utöver bildens sammansättning.
48

 Enligt Eriksson och Göthlund är kroppen 

viktig i visuell kommunikation och könstillhörighet iscensätts i bilden med hjälp av olika 

attribut.
49

 Bildspråket är symboliskt och benämns av författarna som byggd på ”slitna 
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konventioner och manliga sexuella fantasier.”
50

. I reklam för Always bindor med extra långa 

vingar avbildas ett par trosor utan att visa förekomsten av en binda, trosorna visar istället 

skuggbilden av en kanin. De skriver: 

 

I ett budskap som omfattar en kvinnokropp och dess funktion 

mens, samt den produkt som ska underlätta mensperioden för 

kvinnan, finns varken kvinnan, kroppen, mensen eller bindan 

med.
51

 

 

Enligt Eriksson och Göthlund har kvinnor lärt sig att se sig själva ur mäns ögon, kvinnlighet 

är således att vara betraktad. Det en kvinna bör eftersträva är alltså att vara begärd av en 

manlig blick.
52

 

 Medieforskaren Gunilla Jarlbro går igenom kvinnorepresentationen i media i Sverige och 

presenterar hur reklamen återspeglar skönhetsideal.
53

 Reklamen ska å ena sidan övertyga 

konsumenten att handla, det är tydligt, men forskare är inte överens om hur vi påverkas av 

reklamens ideal. Det finns dels ett kortsiktigt mål för reklamen och ett långsiktigt –det 

kortsiktiga målet är att köpa, alltså att påverka vårt köpbeteende. Det långsiktiga målet 

handlar om inlärning och accepterande av etablerade normer och värderingar enligt Jarlbro.
54

 

Hon skriver: 

  

Hur vi uppfattar kroppen, dvs. vad som är snyggt och åtråvärt, 

skiljer sig självfallet mellan olika kulturer och tidsperioder. Här 

bidrar medierna i allmänhet och populärkulturen i synnerhet med 

föreställningar om den perfekta kroppen i en given epok.
55

 

 

Genus är en viktig del i mediernas skapande bild, det menar Madeleine Kleberg, docent i 

medie- och kommunikationsvetenskap.
56

 Kleberg presenterar hur män framställs som kunniga 

i reklam och kvinnor som kännande.
57

 Kleberg menar att media har makt att skriva sin egen 

historia och välja sina egna regler för hur könen gestaltas. Det maktförhållande som skildras 

får betydelse för kvinnor och män utanför reklamens värld.
58

 

 Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign, har forskat om visuella hjälpmedel i 

undervisning och bildens betydelse som estetiskt redskap.
59

 Hon koncentrerar sig på bilder i 

läromedel, men understryker att inlärningsprocessen sker även utanför skolans verksamhet. 

Bilder fungerar som stöd för minnet och hon berör Kevin Robins, professor i sociologi, 

forskning från 1996, där han beskriver hur tv-mediet distanserar betraktaren från bilden då 

läsaren inte håller i meddelandet i fysisk form.
60

 Eriksson menar att man kan bryta ner bilder 

på samma sätt som man bryter ner text i morfem. För att bryta ner bilder i de minsta 
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betydelsebärande delarna använder Eriksson sig av Michael Twymans, professor emeritus vid 

institutionen för Typografi & Grafisk Kommunikation, figur som i princip går ut på att dela 

upp efter vad man ser, vad man hör. Språket är således både muntligt och visuellt.
61

 Eriksson 

menar att reklambilden många gånger har samma dragningskraft som konstbilden, betraktaren 

har ett komplext förhållande till den bild hen presenteras för: 

  

Genom stereotypa framställningar i bilder av genus och etnicitet 

förstärks fördomar och förutfattade meningar i mötet med 

människor. Samtidigt som konventionella framställningar, om än 

fördomsfulla, skapar tillförlit hos många betraktare.
62

 

 

Simon Lindgren, professor i sociologi, menar att populärkultur finns överallt och präglar det 

sociala livet.
63

 Lindgren ser musik, texter, bilder och kläder som texter som går att tolka 

genom kulturteoretikern och sociologen Stuart Halls tre nivåer av analyserande perspektiv –

kodning, text och avkodning.
64

 Först kodas budskapet av en sändare, därefter skickas ”texten” 

till mottagaren som avkodar den. Lindgren fokuserar på texten i sin bok, inte på produktionen 

av den eller hur grupper uppfattar den. Lindgren menar att man alltid bör ställa sig frågan hur 

mening skapas när man ser på bilder –texter.
65

 Lindgren skriver: 

 

Kultur är inte biologiskt betingad, utan handlar om saker som vi 

laddat med betydelse. Men det är mer komplext än så: En 

nysning kan väl också betyda något?
66

 

 

Nysningen i sig betyder ingenting, det är hur vi tolkar den som ger den sin innebörd. Vi tolkar 

enligt Lindgren på 3 nivåer –textuell nivå, kontextuell nivå och sociohistorisk nivå.
67

 Vi kan 

tolka bilden på teckennivå och mytologisk nivå, texten och bilden består av tecken som vi 

sätter samman och tolkar.
68

 På teckennivå skapas betydelsen rent bokstavligt, vad vi faktiskt 

kan se. På mytologisk nivå skapas betydelsen av symboliska innebörder.
69

 Lindgren refererar 

till professorn i designstudier Lorraine Gamman och Margaret Marshment, lektor i media och 

kulturstudier, som menar att företagen i framtiden kan komma att överta och neutralisera 

feministiska idéer för att sälja t.ex. tamponger för att de ser feminismens dragningskraft, inte 

nödvändigtvis för att de stöttar den feministiska kampen.
70

 

2.1 Menstruation som forskningsfält 
Universitetslektorn i genusvetenskap, Denise Malmberg har beskrivit olika föreställningar 

kring mens och menstruerande kvinnor genom historien där hennes syfte går ut på att 
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kartlägga just detta.
71

 Malmberg beskriver hur hygienen var viktig och renlighet 

marknadsfördes i annonserna för bindor redan under 1800-talet och har fortsatt under 1900-

talet. Utöver renlighetsaspekten tillkom information om säkerhetsanordningen, alltså hur 

bindan skulle fästas, och information om dess uppsugningsförmåga.
72

 Malmberg beskriver att 

menstruationen i det tidiga industrisamhället skulle försiggå obemärkt och kvinnan skulle 

fungera som flitig husmoder.
73

 Malmbergs resultat består i att menstruationen alltid har varit 

tabubelagd, men att tabun sett olika ut genom tiderna. 

Elizabeth Arveda Kissling, professor i kommunikationsstudier och genusvetenskap, 

beskriver menstruation som kvinnors lilla smutsiga hemlighet, något som till och med är dolt i 

marknadsföring av menstruationsskydd och nämns sällan.
74

 Kisslings studie har syftet att 

beskriva menstruationen och kapitalismen. Kissling nämner Ann Trenemans analys från 1989 

om hur bindor och tamponger säljer in skam på köpet.
75

 Kissling skriver: 

 

In spite of all the social, political, and economic gains women 

made in the twentieth century, taboos still limit womens 

activities and public communication about menstruation.
76

 

 

Kisslings resultat beskriver hur reklammakarna, utöver säljandet av det dolda budskapet av 

skam, har upptäckt att kvinnor är lojala mot det märke av skydd de börjar använda i tonåren 

och de stannar kvar som konsumenter i 35 år. Det finns alltså intresse i att fånga in dem i ung 

ålder.
77

 Annonserna fokuserar på aktivitet, hälsa, fräschet, status. Mensen är alltid ett 

problem, ett hygieniskt hot som måste åtgärdas.
78

 Genom att gestalta mensen som ett problem 

befäster reklamen synen på menstruation som tabubelagd, pinsam och äcklig enligt Kissling.
79

 

Hon skriver: 

 

Women are urged by advertisements to ’stay clean, stay fresh, 

stay free’, as if their freedom depends upon their freshness.
80

 

 

Kissling förklarar att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där kvinnans referens till sin 

menstruation bestäms av produkterna. Att vara högljutt stolt över sin mens kommer inte att 

sätta stopp för krig menar Kissling, men det kommer att hjälpa till i kampen för jämlikhet, att 

inte skämmas. Menstruationsrätt skulle innebära att kvinnor inte skäms och att mensen skulle 

sluta vara en förbannelse.
81

  

Tonåringar försöker skapa sig själva och visa vilka de är genom identitetsmarkörer. Detta 

sker genom klädstil, musiksmak, utforskandet av den egna sexualiteten och genom att köpa 

olika varumärken för att visa vilken grupp man tillhör. Tonårstiden är, enligt 
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ungdomskulturforskaren Ove Sernhede, en tid då barnet försöker slå sig fri från sina föräldrar 

och hitta sin egen identitet.
82

 För många är just kulturen och livsstilen viktigare som 

identitetsmarkör än skola och yrkesliv.
83

 Sernhedes syfte går ut på att kartlägga olika former 

av ungdomskultur och resultatet visar hur de olika kulturerna ändå har samma funktion –att 

frigöra den unga människan från föräldrarna och visa vem hen är genom olika markörer. 

En identitetsmarkör kan vara om man som tjej använder binda, tampong eller menskopp –

Always, Libresse eller Ob.
84

 Rebecca Kerstinsdotter som skrivit sin C-uppsats inom etnologi, 

religionshistoria och genus, har undersökt skapandet av genus och kön hos flickor och unga 

kvinnor och hennes undersökning visar att menstruationen ses bland tonårstjejerna som en 

viktig markör på vem som är kvinna och vem som ännu inte blivit det.
85

 Hon har, utöver 

intervjuer med tonårstjejer, studerat rådgivningsmaterial om mens där mensen framställs som 

en magisk händelse som tar individen från barn till kvinna, samtidigt ses mensen implicit som 

ett problem.
86

 

Elina Oinas, forskare inom politik och ekonomi, och Jutta Ahlbeck-Rehn, sociolog, har 

studerat hur menstruation beskrivs i olika typer av texter. Menstruationen beskrivs ofta i 

medicinska texter som misslyckad produktion.
87

 Kvinnokroppen sågs länge under historien 

som instabil med vandrande livmoder (antiken) till hur kvinnans livmoder gjorde henne 

opålitlig och hysterisk (1800-tal).
88

 Menstruationen kan också förstås som avskiljare mellan 

kvinnor och män, den gör kvinnor annorlunda eftersom hon har mens och det uppstår ett 

dikotomiskt förhållande mellan kvinna och man, mens och inte mens.
89

 Menstruationen har 

kunnat användas som syndabock, visar Ahlbeck-Rehn och exemplifierar detta genom hur 

kvinnor intagna för mordbrand i 30-/40-talets Finland beskrivs vara skyldiga p.g.a. mensen 

samtidigt som just mensen bortförklarar och förmildrar omständigheterna i samma fall.
90

 

Den bild vi möter av mens i samhället är främst i reklam och den överensstämmer inte 

med gemena kvinnas erfarenhet av det hela, detta menar Hilda W. Dahlin som skrivit sin C-

uppsats om just menstruation inom genusvetenskap.
91

 Bilden av människan idag är att man 

ska ha kontroll över kroppen och dess vätskor, vilket gör att mensen upplevs tabubelagd 

eftersom kvinnan inte har kontroll över den.
92

 Kvinnlig ilska kan också enligt Dahlin kopplas 

till mens och PMS, och den referensen görs gärna då den förminskar kvinnlig ilska och gör att 

andra inte behöver ta kvinnans ilska på allvar.
93

 Tabun ingår således i den patriarkala 

strukturen. Populärkulturen bidrar också till att spä på bilden av kvinnor som galna när de har 
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mens, detta menar Josefine Flavet och Tove Forselius Karlsten som även de skrivit en C-

uppsats om mens, inom mediestudier. Kvinnor i reklam objektifieras och: 

 

Reklam för menstruationsskydd skiljer sig vid en första anblick 

inte på något sätt från andra reklamfilmer, skapade för andra 

produkter. De innehåller alla samma ingredienser som utgör 

basen i den allmänna reklamsoppan; en tillrättalagd och 

förskönad vardag, ett ideal att som kvinna se upp till och som 

man att sukta efter och en produkt som presenterar sig själv som 

en genväg till lycka och/eller framgång. Här skiljer sig denna typ 

av reklam från många andra produkter, någonstans på vägen har 

någon bestämt sig för att helt förbise det faktum att för en stor 

andel kvinnor är menstruation bland annat förknippat med fysiskt 

obehag och en känslomässig påfrestning.
94

 

 

Lauren Rosewarne, professor i statsvetenskap, har kartlagt menstruation i populärkultur.
95

 

Rosewarne skriver att varje kvinna oavsett etnicitet, klass, sexuell läggning, 

religionstillhörighet eller politisk åsikt får mens, men trots detta är mensen privat och något 

man inte talar om.
96

 Hon skriver att reklamen för bindor och tamponger befäster idén om att 

mens inte ska synas eller vara märkbar för någon annan.
97

 Rosewarne berör historielektorn 

Sophie Laws forskning om menstruation där Laws beskriver hur tjejer intalas att hålla det för 

sig själva och att män i deras omgivning inte bör få veta att de har mens.
98

 Rosewarnes analys 

av menstruation i populärkultur visar att menstruationen iscensätts många gånger som något 

som sker i badrummet, ett aktivt val kvinnan kan göra ungefär som att gå och kissa, och när 

mens finns representerad i tv är det nästan alltid ett problem, något allvarligt och 

beklämmande.
99

 

3. Historisk bakgrund 
Denise Malmberg beskriver hur utbildningen om menstruationen hamnade på moderns ansvar 

historiskt sett. Skolan undervisade barnen om biologi, men utelämnade fakta om könsorganen 

och menstruation.
100

 Under 1800-talet sågs menstruationen som ett sår som skulle förbindas, 

detta återspeglades i den knapphändiga reklam som fanns om menstruationsskydd.
101

 I 

följande avsnitt kommer jag att koncentrera den historiska bakgrunden till 1900-talets senare 

hälft eftersom mina reklamklipp är tagna från den perioden. 

Under 1960-talet pågick den andra feministiska vågen i Sverige och på flera andra ställen 

runt om i världen.
102

 Kvinnans frigörelse var i fokus, feministerna kämpade för att ändra lagar 
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och samhällets attityder. Rätten till fri abort och preventivmedel var två av huvudpunkterna, 

utöver detta var lika lön och barnomsorg viktiga punkter att kämpa för. 

60-talet var en tid då synen på sex förändrades i samhället, våldtäkt inom äktenskapet 

blev olagligt och p-pillret lanserades, vilket gjorde att kvinnor fick rätten till sin egen 

sexualitet och kunde välja när och om de ville skaffa barn. Sveriges dåvarande regeringar 

utökade välfärdsprogrammet och barnomsorgen. Könsrollerna i samhället förändrades, fäder 

fick möjlighet att ta ut föräldraledighet från 1974, kvinnor fick bättre möjligheter på 

arbetsmarknaden. Genom detta omformades även målgrupperna inom reklam för olika 

grupper, bilden av mannen och bilden av kvinnan i media förändrades för att följa tiden. 

Under 60-talet introducerades en binda med självhäftande baksida som kunde fästas direkt i 

trosan utan gördel som man haft tidigare under 40- och 50-talet. Under slutet av 60-talet och 

början av 70-talet lanserades också de första reklamfilmerna för menstruationsskydd. Det som 

tidigare skett i skymundan fick nu plats i reklamens värld, produkter som tidigare sålts över 

disk flyttade ut i butiken. 

Sexualkunskapen introducerades redan 1955 som obligatoriskt ämne i skolan, vilket kan 

ha bidragit till att ta bort litet av tabun kring menstruationen. Antropologen Mary Douglas 

menar att menstruationsblod ses hos många stamfolk världen över som orent och magiskt,
103

 

vilket även återfinns i bl.a. den kristna tron och har legat till grund för vår syn på 

menstruationen i västvärlden och i Sverige. Etnologen Yvonne Verdier som studerat en liten 

fransk by under 70-talet berättar om hur byborna ser på menstruationen som en förstörande 

kraft, och den menstruerande kvinnan tillåts inte gå nära vin, kött, salt eller majonnäs 

eftersom hon då riskerar att förstöra det.
104

 

Under 70-talet blev bindorna något tunnare, under 80-talet började bindorna förpackas i 

egna höljen, vilket gjorde det enklare att ha med sig en och en binda istället för hela paketet, 

även bindor med vingar lanserades. Detta visar också att kvinnan inte bara bytte binda i 

hemmet längre utan kunde ha med sig bindor till andra platser. 

Under 70-talet fortsatte omformningen av könsrollerna i det svenska samhället, men 

avstannade något under 80-talet för att senare få förnyad kraft under 90-talet då många 

politiska partier började kalla sig för feminister. 90-talet var också årtiondet när Nina Björks 

Under det rosa täcket kom ut, likaså Fittstim av redaktörerna Belinda Olsson och Linda 

Skugge, som skapade debatt med sitt provocerande omslag som visade en kvinnlig 

underkropp med ett par blå trosor där det stack ut könshår. Bilden var motsatsen till den bild 

samhället var van att se av kvinnan som sminkad, polerad och tillrättalagd. Under 90-talet 

blev bindorna återigen tunnare och därmed också bekvämare att använda, olika tillverkare 

konkurrerade också om bäst uppsugningsförmåga och i reklamen experimenterades det med 

rosa vätska istället för blå eller transparent. 

1994 skrevs sexualkunskapen in i läroplanen som ämnesövergripande, vilket innebär att 

alla lärare ska kunna integrera ämnet oavsett vad de undervisar i. Sexualundervisningen har 

enligt forskare existerat länge men i olika former, syftet har dock alltid varit uppfostrande, 
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informerande och moraliserande.
105

 Dagens sexualundervisning ”behöver sättas i relation till 

begrepp som etnicitet, kön och klass”
106

 enligt Agneta Nilsson. Hon skriver också: 

 

Begreppet sex och samlevnad tillkom i en tid när det var en stark 

laddning kring ungdomars sexualitet. Idag är situationen en helt 

annan. Vi lever i ett samhälle som är starkt sexualiserat och 

självfallet påverkar det unga människor, liksom vuxna. I detta 

finns en ny utsatthet.
107

 

 

Då ämnet är ämnesövergripande sedan -94 är det också intressant och anmärkningsvärt att 

blivande lärare inte får någon utbildning i detta, vid de svenska universiteten finns ingen 

obligatorisk kurs i sex och samlevnad för blivande lärare. Då unga människor inte alltid 

upplever att skolan svarar på de frågor de har om kroppar och sexualitet letar man ofta 

information på andra ställen. Ett sådant ställe för kunskap är just reklam för 

menstruationsskydd, som utöver att försöka sälja sin produkt också ger viss information till 

kvinnan om menstruation och hur den bör vara. 

4. Undersökning 
I följande avsnitt presenteras reklamklippens handling, jag har försökt att beskriva handlingen 

så neutralt som möjligt. I enlighet med Carlsson och Koppfeldt presenteras den visuella 

handlingen
108

 först och därefter dialogen.
109

 Därefter följer en kort tolkande kommentar och 

reklamklippen kommer att analyseras djupare i punkt 5. 

4.1 70-tal 
FILM 1. OB BADMINTON, 30 SEK

110
 

En ung kvinna visas med en racket i handen, kameran är i nivå med gräset och filmar kvinnan 

nerifrån. Bakom kvinnan är det ljust, man kan se att hon är utomhus eftersom man ser gräs, 

blå himmel och solstrålar bakom henne. Hon har ljust medellångt hår, byxor i orange 

manchester och gul tröja med långa ärmar.  

I kvinnans ena hand har hon en badmintonracket som hon slår en badmintonboll med, 

hennes motspelare syns inte men bollen kommer tillbaka till henne, hon ler och skrattar och 

rör sig, böjer kroppen och spelar. 

Den kvinnliga berättarrösten som hörs genom hela klippet säger: Känna sig fräsch och 

säker, kunna röra sig som man vill och inte behöva ta hänsyn till om man har mens eller inte. 

Om jag har mens så är det min ensak och den förblir det, med Ob. 

När den kvinnliga berättarrösten pratat klart byts scenen till gräset där tre askar 

tamponger står uppställda –Ob normal, ob plus och ob extra plus. Det blåser i gräset. 

FILM 2. OB VARDAGSRUM, 30 SEK
111
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En ung kvinna sitter i ett ljust rum i en vit fåtöljliknande stol, endast ryggstödet syns eftersom 

hennes ansikte filmas i närbild. Kvinnan har vita kläder och mörkt hår, hon tilltalar kameran 

direkt. 

Kameran zoomar ut till helfigur där vi ser att kvinnan sitter i en uppblåsbar vit fåtölj, i 

bakgrunden finns krukväxter och matta som signalerar att det är ett vardagsrum. 

Scenen byts till närbild på tre tampongaskar som står uppställda vid en vit och gul 

pappersblomma.  

Genom hela filmen för den unga kvinnan följande monolog till kameran: Det här med 

mens är inte roligt, men jag tycker man ska göra det bästa möjliga av situationen, och då är 

faktiskt Ob ett bra alternativ. För att den inte syns och den skaver inte och den utvidgar sig på 

bredden (visar med högerhandens fingrar) och det gör att ingenting kan rinna ut bredvid och 

därför så luktar det inte heller. Ja, det är klart, i början kanske det är svårt att lära sig att föra 

in tampongen, men det var faktiskt svårt att lära sig knäppa en knapp och knyta ett skosnöre 

när man var liten och jag tycker att man ska ha lite tålamod och ge sig själv en chans. 

4.1.1 Tolkande kommentar 
Kvinnan i film 1, OB badminton, är i ständig rörelse. Hon ler, är glad, frisk och ung. Filmen 

signalerar sommar, solljus och värme. Mensen syns inte, den ska vara hemlig och den är inte 

heller något problem eftersom kvinnan använder Obs tamponger. 

Kvinnan i film 2, OB vardagsrum, sitter still och är tankfull, hon har tänkt över sin mens 

och vill se positivt på livet trots att mensen är ett problem och inte rolig som hon uttrycker 

det. Hon berättar om fördelarna med tampongen och säger också att man måste vara snäll mot 

sig själv, lära sig och låta lärprocessen ta tid. Tids nog kan man gömma mensen och därmed 

också glömma av den litet för att kunna leva normalt. Implicit sägs det att mensen är onormal 

och jobbig. 

4.2 80-tal 
FILM 3. LIBRESSE KÖPCENTRUM, 30 SEK

112
 

Närbild på en tröja med en clown som skrattar, tröjan sänks hastigt och visar ett kvinnoansikte 

som gömt sig bakom tröjan. Hon ler och verkar ungdomlig. Musik spelar med snabbt tempo. 

Kvinnan är korthårig och iförd kort kjol och kavaj. 

Scenen ändras till att samma kvinna går igenom ett köpcentrum och tittar i skyltfönster. 

Det är snabba scenbyten och det visas närbilder på inredningen i affärer och tre paket Libresse 

bindor skymtar förbi. 

Skyltdockor syns och åter till kvinnan som går runt i olika affärer, hon provar en hatt från 

en skyltdocka, hon promenerar och råkar krocka med en annan kvinna, hon skrattar, himlar 

med ögonen och drar upp axlarna, hon rodnar. 

I nästa scen provar hon skor och slänger därefter de gamla skorna i en papperskorg. 

Scenen byts till att kameran filmar ett paket Libresse och sveper över det. Kvinnan ses nu läsa 

en tidning och äta ett äpple. 

Scenbyte till rulltrappa där hon är på väg ner och möter en man på väg upp i rulltrappan 

bredvid. Deras blickar möts och de tar varandra i hand men skiljs lika snabbt då rulltrapporna 

åker åt varsitt håll. 
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Scenbyte, nu ses kvinnan sitta vid ett litet cafébord där hon mottar en kopp över en 

tidning, hon ler och vi får se en närbild på hennes väska hon har vid sig där ett paket Libresse 

syns. 

Musiken tonar ut och en kvinnoröst hörs: Libresse är annorlunda formade och därför 

bekvämare (kvinnan i bild rättar till väskan bredvid sig och en rosa ruta läggs över scenen 

med bild på en binda samt texten Libresse Nya tidens mensskydd). 

FILM 4. OB FLEUR, 30 SEK
113

 

Vi möts av en tom svart bild, en bildruta dyker upp i vänstra övre hörnet och visar en tampong 

som rullas i någon form av ytterlager. Bakgrunden är ljust blå och tampongen är vit. Den 

rullas in i ytterlagret från vänster till höger. 

Därefter visas en till ruta bredvid till höger om första rutan. Där visas ett par händer som 

håller i en tampong och nu demonstrerar hur ytterlagret sitter på tampongen. 

Ett nytt bildfönster visas under första bilden, samma blåa bakgrund genom alla tre. Den 

tredje rutan visar en tampong som sänks i ett litet glas med klar transparent vätska, tampongen 

utvidgar sig och glaset vänds för att visa hur tampongen sitter kvar i glaset trots att det nu är 

nästan upp och ner. 

En ny bildruta visas och nu är skärmen fylld av fyra rutor med blå bakgrund. Sista rutan 

visar händer som håller i och gläntar på locket av en tampongask. Sista rutan ändras sen till att 

visa två askar, en stängd och en öppen, därefter stängs den öppna asken och skjuts mot den 

andra så att de står kant i kant. 

Scenen byts till svart bakgrund och text med askarna kvar i höger nederkant. 

Det står: Tampongen som varken luddar eller läcker. OB fleur. (vita blommor syns också 

vid askarna) 

En kvinnoröst berättar genom hela klippet: titta här ska du se, OB fleur är den enda 

tampongen som har ett lent hölje. Höljet gör att tampongen inte luddar. Dessutom utvidgar sig 

OB fleur på bredden, vilket gör att den är säker mot läckage. Det ligger 8 tamponger i varje 

ask och den förpackning du köper i butiken innehåller två eller fyra askar. Praktiskt, eller hur? 

Prova OB fleur, tampongen som varken luddar eller läcker. 

4.2.1 Tolkande kommentar 
En karriärkvinna på språng ses i film 3, Libresse köpcentrum. Kläderna är moderna och likaså 

kvinnans frisyr. Hon shoppar, letar efter kläder, söker sig själv och sin egen stil. Hon är i 

ständig rörelse, vilket gör att hon ibland råkar krocka med andra kvinnor och inte har tid att 

stanna och prata med män hon känner igen. Hon är en modern kvinna med en modern binda.  

Film 4, OB fleur, är informerande och visar en tampong utan ludd. Läckage antas implicit 

vara icke önskvärt, blomman signalerar fräschet och god lukt. Kvinnorösten berättar om hur 

praktiskt det är med den luddfria tampongen och tilltalar tittaren direkt både inledningsvis och 

genom att ställa frågor till tittaren, vilket gör att man känner sig inkluderad. 

4.3 90-tal 

FILM 5. LIBRESSE KONSTUTSTÄLLNING, 16 SEK
114
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En kvinnoskulptur eller provdocka syns närmast i vänster i bild, i mitten av bilden bakom 

skulpturen syns en kvinna i mörklila tröja och ljuslila kjol och jacka/kavaj. Hon är korthårig 

och snurrar på sin kjol genom att hålla i den och vrida på den för att se hur den ser ut både på 

baksidan och framsidan, hon verkar leta efter något på kjolen. 

Scenen ändras till en kvinna i bruna kläder som står vid en man i glasögon. Mannen ser på 

kvinnan i brunt och kvinnan i brunt har blicken åt kamerans håll, där kvinnan i lila antas stå. 

Kvinnan i brunt höjer ena ögonbrynet. 

Scenen ändras till att visa hela kvinnoskulpturen och vi ser kvinnan i lila stå bakom den 

och kvinnan i brunt stå framför den. Kvinnan i brunt har iakttagit både skulptur och kvinnan i 

lila. 

Kvinnan i lila ser att den andra kvinnan ser henne och hon vänder sig om och lägger 

handen över munnen och verkar gå upp på tå, sen går hon ur bild. 

Scenen byts till Libresseloggan mot grå strukturerad bakgrund, under logotypen syns 

texten invisible. 

Scenen byts till ett par händer iförda vita långa handskar och en binda med rosa, klar 

vätska. Det övre lagret av bindan tas bort och visar mer rosa vätska under. 

Närbild på kvinnan i lila som tittar in i kameran och tar upp en knuten näve i vit handske 

framför ansiktet. Därefter ser vi åter bindan i kvinnans hand som nu återfått ytterlagret och 

kvinnan slår den knutna näven i bindan i sin andra hand.  

Hon tar bort bindan och visar närmare handen hon slog i, handsken är fortfarande vit. 

Scenen byts till texten nästa dag på vit bakgrund som när det zoomas ut och texten försvinner 

visar sig vara en kvinnorumpa iförda vita byxor. Det är kvinnan i lila som nu har vita byxor 

och står och studerar ett konstverk. 

Hon backar bakåt och trillar över en mans fötter som sitter i en vit soffa bakom henne. 

Kvinnan trillar ner i soffan och en närbild visas av hennes skrattande ansikte där hon nu 

halvligger i soffan.  

Scenen ändras till ett paket Libresse och texten Libresse invisible med nya efficapt. 

Under hela klippet hörs en kvinnlig berättarröst: Fortfarande orolig för fläckar? Nu har 

Libresse uppfunnit efficapt som håller kvar vätskan, titta, kan du se några fläckar? Nya 

Libresse invisible med efficapt, säg nej till fläckar, nej till bekymmer. 

FILM 6. ALWAYS NATTBINDA, 30 SEK
115

 

Ett rum syns ovanifrån, det är mörkt förutom ett blått ljus som samlas i mitten av rummet, 

man ser en säng med vita lakan och rosa täcke till höger i bild. En skugga av en kvinna syns 

uppe till vänster i bild, hon går in mot rummet, mot sängen och klickar på lampan på 

nattduksbordet. 

På bordet står ett paket Always night och visas i närbild där de står framför lampan. 

Närbild på kvinnan som ser in i kameran bakom ett par glasögon med lila karm, håret är 

uppsatt och hon ler. 

Hon visar upp en binda och vrider den för att visa hur tunn den är. Hon häller rosa klar 

vätska i bindan som nu är placerad på ett bord. 
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Bindan placeras i en bok som kvinnan stänger och därefter klipper hon av det som sticker 

ut. Boken och den avklippta bindan visas i närbild, därefter visas återigen en närbild på 

kvinnans ansikte som ler och ser in i kameran över glasögonbågarna. 

Hon öppnar boken och visar hur sidorna fortfarande är rena och vita utan att bindan har 

läckt. Åter till kvinnan ansikte som ser in i kameran. Hon höjer ena ögonbrynet och ler.  

Därefter släcker hon lampan på nattduksbordet och går ut ur rummet. 

Närbild på bordet med bindpaketet och texten Always ultra night. Lite binda. Mycket 

skydd. Hela natten. 

Genom klippet hörs en kvinnlig berättarröst som säger: en tunn binda är inte tillräcklig på 

natten, eller? Låt oss slå hål på den myten. Nya tunna always ultra night är längre och har 

dubbelt så mycket absorberande material som förvandlar vätskan till gelé. Ingen vätska, inget 

läckage. Nya always ultra night, lite binda, mycket skydd, hela natten. 

4.3.1 Tolkande kommentar 
Den unga kvinnan i film 5, Libresse konstutställning, ger mensen en rak höger, först oroar 

hon sig för fläckar och blir påkommen av en annan kvinna som inte ser speciellt imponerad 

ut. Mens är pinsamt, speciellt om det läcker och blir fläckar. Kvinnan är orolig och signalerar 

att man bör vara orolig för läckage. Om mensen syns är det ett bekymmer, fläckar är ett 

bekymmer för den moderna kvinnan. Mensen blir således bekymmersfri med Libresse. 

I film 6, Always nattbinda, befinner vi oss i ett sovrum. Kvinnan verkar vara kunnig i sin 

blick och uppsyn, hon visar informerande hur bindan inte läcker. Hon ska slå hål på myter. 

Implicit sägs det att man blöder mycket under natten och därför behöver en tjockare binda, 

men inte nu längre. Kvinnan visar en tunn binda som kan hålla mycket vätska, mensen nämns 

inte utan visas som just vätska. Utan läckage antas kvinnan kunna sova ostört hela natten. 

5. Analys och resultat 
I enlighet med Carlsson och Koppfeldt

116
 kommer jag här att tolka och diskutera 

händelseförloppet i reklamfilmerna för att därefter diskutera analyserna i en reflekterande 

diskussion där jag försöker utröna vad som sägs implicit, presentationen av produkten och av 

menstruerande kvinnor och idealbilder.  Carlsson och Koppfeldt har beskrivit hur man bör 

analysera reklamklippen genom att gå igenom handlingen och därefter se om det finns 

symboler, metaforer och värderingar, samt vilken målgrupp reklamen vänder sig till.
117

 Därför 

har jag nedan sammanfattat filmernas nyckelord, symboler, metaforer, värderingar och deras 

målgrupp i en tabell för att på ett enkelt sätt visa likheter och skillnader mellan reklamklippen. 
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Tabell 1. Nyckelord, symboler, värderingar och målgrupp. 

Film Nyckelord Symboler och 

metaforer 
Värderingar Målgrupp 

Film 1 OB 

Badminton 
Fräsch, säker, 

röra sig som 

man vill, 

hänsyn. 

Rörlighet, 

ungdomlighet 
Mens ska 

vara kvinnans 

ensak. 

Unga 

kvinnor 

Film 2 OB 

Vardagsrum 
Ingen lukt, 

bekväm, övning 

ger färdighet, 

tålamod. 

Blomma, 

ungdomlighet 
Mens är inte 

roligt. 
Unga 

kvinnor 

Film 3 Libresse 

köpcentrum 
Moderna bindor 

för moderna 

kvinnor, 

bekvämlighet 

Ungdomlighet, 

rörelse 
Moderna 

kvinnor 

kräver 

moderna 

skydd. 

Unga 

kvinnor 

Film 4 OB fleur Lenhet, inget 

ludd, säker, 

praktiskt. 

Blommor, 

transparent 

vätska i ett glas 

Mens är 

läckage. 
Unga 

kvinnor 

Film 5 Libresse 

konstutställning 
Oro, fläckar, 

vätska, säga nej 

till bekymmer.  

Knuten näve slår 

binda, vita 

handskar  och 

byxor – rent, 

naturligt, 

obefläckat 

Mens är 

läckage och 

bekymmer. 

Unga 

kvinnor 

Film 6 Always 

nattbinda 
Absorbera 

vätska, gelé, 

läckage, skydd.  

Vita boksidor –

det rena, 

obefläckade 

Mens är 

okontrollerbar 

vätska. 

Unga 

kvinnor 

5.1 1970-tal 
I film 1, OB Badminton, möter vi en ung kvinna som spelar badminton i gräset, det är 

sommar. Hon leker och spelar, skrattar och verkar må bra. Av berättarrösten får vi veta att 

kvinnan i bild har mens, men det syns inte och påverkar henne inte, eftersom hon använder 

tampong. Berättarrösten framhåller hur viktigt det är att den unga kvinnan inte ska behöva ta 

hänsyn till sin mens, att hon ska känna sig fräsch och säker och mensen ska vara hennes 

ensak. Jag tolkar det implicita budskapet i detta som att mens är något jobbigt som kvinnan 

egentligen behöver ta hänsyn till, men eftersom hon använder Obs tampong så befrias hon 

från att ta hänsyn till mensen. Genom att använda tampongen ska hon känna sig fräsch och 

säker, alltså torde berättarrösten mena att kvinnan känner det motsatta utan tampongen, vilket 

också borde vara sant i olika utsträckning beroende på vem kvinnan är. Mensen ska förbli 

hennes ensak, hon vill alltså inte att någon annan ska känna till den. Mensen är hemlig 

eftersom den är tabubelagd genom de sociala koder och kontrakt samhället har. Samtidigt är 

mensen kvinnans ensak och därmed i hennes kontroll, vilket inte heller behöver vara bara 

dåligt. 

I film 2, OB Vardagsrum, möter vi en ung kvinna som tilltalar kameran som en vän 

hemma i sitt vardagsrum. Hon anförtror kameran, betraktaren, att mens inte är roligt, men hon 

vill ändå göra det bästa av situationen. Ob marknadsförs här som ett alternativ, betraktaren 

kan då anta att kvinnan menar att binda är mer vanligt förekommande som skydd än tampong. 
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Tampongen utvidgar sig på bredden utan att släppa förbi mens som då skulle lukta. Det 

framförs också att det kan vara krångligt att föra in tampongen, men att betraktaren bör ha 

tålamod och att övning ger färdighet. Betraktaren antas alltså vara en person med mens som 

skulle kunna använda en tampong. Betraktaren borde således vara en kvinna i ungefär samma 

ålder som kvinnan i bild, eller i alla fall vara en kvinna som överväger att börja använda 

tampong. Slutsatsen av vad som sägs implicit blir då att mens luktar, mens är tråkigt eller 

jobbigt och mens kan läcka om man inte använder rätt skydd. Läcker det så syns det, och då 

blir mensen ännu jobbigare eftersom fler blir varse den än bara kvinnan som har den. Fläckar 

på kläder anses allmänt som något dåligt, vilket inte bara gäller menstruationsfläckar, men 

dessa hamnar onekligen på byxor och kjolar och försvinner inte heller när de torkar utan 

fortsätter synas till skillnad från vatten eller liknande. 

Menstruationen ska försiggå obemärkt, denna syn på menstruation och menstruerande 

kvinnor återfinns i Denise Malmbergs forskning,
118

 och syns även i reklamklippen 1 och 2. 

Mensen är också något som är privat, vilket stämmer med den bild som framkommer i Lauren 

Rosewarnes forskning, mens är inte något som man bör tala högt om.
119

 Jag väljer också att 

tolka det som sägs implicit i klippen som att mens är något tabubelagt och skamligt, 

berättarrösterna beskriver hur mensen kan vara jobbig, inte rolig och att den ska förbli 

kvinnans ensak. Ann Treneman har visat i sin forskning från 1989 att reklam för bindor och 

tamponger ofta säljer in skam på köpet,
120

 vilket också blir synligt här. Mens är, under 70-

talet, kvinnors lilla smutsiga hemlighet.
121

 

5.2 1980-tal 
Även i film 3, Libresse köpcentrum, möter vi en ung kvinna. Denna gång är hon ute och rör 

sig, flanerar, letar kläder i butiker. Hon köper nya skor och slänger direkt de gamla, hon 

verkar vara en kvinna som vet vad hon vill ha och vill vara modern. En kvinna som inte är 

rädd för att prova nya saker och som inte heller är rädd för att byta ut gamla beprövade saker 

såsom gamla skor. Eftersom hon är en kvinna som rör sig och verkar ha en egen inkomst, 

eftersom hon kan köpa ett par nya skor och överväger att köpa en hatt, krävs det ett bekvämt 

skydd eftersom hon verkar vara i ständig rörelse, mensen får inte hindra henne. Libresse 

marknadsförs som nya tidens mensskydd, alltså något för den moderna kvinnan. Libresse är 

därför modernt och implicit är andra skydd omoderna. 

Film 4, OB fleur, är informativ och saknar karaktärer utöver berättaren. Berättarrösten 

tillhör en kvinna. Hon tilltalar betraktaren genom att be hen titta, hon låter engagerad och 

glad. Vi får veta att tampongen har ett lent hölje, att den inte luddar och att den utvidgar sig på 

bredden. Tampongen sägs vara säker mot läckage. Läckage är alltså inte önskvärt. 

Tampongerna säljs i flerpack, vilket sägs vara praktiskt. Ludd är inte heller önskvärt eftersom 

tampongen har ett lent hölje som ska skydda mot just detta. Bredvid tampongaskarna i slutet 

av filmens syns några vita blommor. De är rena och obefläckade, fräscha och prunkande. 

Mensen finns inte representerad i klippet och inte heller den kvinna som förmodas använda 
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produkten. Mensen refereras endast till som läckage, betraktaren antas förstå vad det gäller 

ändå. 

Lauren Rosewarne beskriver i sin bok hur annonserna fokuserar på aktivitet och hälsa, 

vilket syns i klipp 1-3. Fräschhet och status är också viktigt och framhålls av Rosewarne.
122

 

Gemensamt för alla fyra klipp är att menstruationen är ett problem och ett hygieniskt hot som 

måste åtgärdas, detta bekräftas också av Rosewarnes forskning.
123

 I film 3 möter vi en kvinna 

på språng, hon visar vem hon är genom de kläder hon har på sig, den frisyr hon har och det 

mensskydd hon använder. Lena Gerholm har beskrivit hur kroppen blir alltmer performativ 

och ”används för att styra andras intryck av oss själva”
124

, vilket också kommer till uttryck i 

film 3 där kvinnan visas som modern och mensskyddet i reklamen marknadsförs som det nya 

moderna skyddet. Under 80-talet flyttar mensen ut i det offentliga rummet, kvinnor kan röra 

sig fritt trots menstruation i reklamen, men mensen syns fortfarande inte, det bara antyds att 

kvinnor har den. 

5.3 1990-tal 
Kvinnan i lila i film 5, Libresse konstutställning, är orolig för läckage och fläckar. Vi blir 

informerade om detta direkt eftersom hon står och snurrar på sin kjol för att se om den bär 

spår av mens. Samtidigt bekräftar berättarrösten kvinnans oro genom att ställa frågor till 

betraktaren om fläckar. Kvinnan står i ett offentligt rum, en konsthall, och synar sin kjol. Hon 

blir avslöjad av en annan kvinna som verkar vara något äldre än henne. Den äldre kvinnan i 

brunt ser på kvinnan i lila med en något nedlåtande blick och höjer ena ögonbrynet. Hon ser 

och verkar veta vad kvinnan letar efter, kvinnan i brunt verkar också vara självsäker eftersom 

hon själv inte synar sina kläder efter fläckar. Antingen har hon inte mens eller så vet hon att 

hennes skydd inte ger några fläckar. Betraktaren får också se en binda som det hälls klar rosa 

vätska i. Vätskan symboliserar här mensen och ska visa hur snabbt det sugs upp av bindan i 

bild. Kvinnan i lila slår sin knutna näve i bindan, hon ger mensen, eller läckaget, en smäll. 

Knytnävsslaget kan också signalera fysisk styrka och att hon har makten i situationen. Med 

det nya skyddet kan hon ha vita byxor på sig, för nästa dag är hon iklädd vita byxor och står 

åter i en konsthall och synar verken. Hon är nu självsäker och glad. Mensen refereras till som 

vätska, läckage, ett bekymmer och något som kan lämna fläckar. När kvinnan i filmen har 

mens verkar hon vara orolig för att det ska synas, hon skäms när hon blir påkommen av en 

annan kvinna då hon letar fläckar. När hon sedan byter skydd till den nya bindan som ska 

absorbera bättre, blir hon gladare och mer självsäker. Mensen gör alltså att hennes självkänsla 

vacklar, men med det nya skyddet kan hon leva som vanligt. 

Det är natt i film 6, Always nattbinda, man får se ett sovrum ovanifrån. Vi möter en ung 

kvinna som visar upp den nya tunna nattbindan. Hon har uppsatt hår och glasögon, vilket 

signalerar intellekt. Genom olika, rätt tvivelaktiga, tester visar kvinnan hur bindan samlar upp 

mensen och kapslar in den. Hon ser in i kameran över glasögonens karm och genom att höja 

ena ögonbrynet signalerar hon ’vad var det jag sa’. Den kvinnliga berättarrösten informerar 

oss om att tunna bindor tidigare inte har varit tillräckliga på natten. Implicit berättas det att det 

behövs kraftigare skydd under natten, antagligen för att berättaren menar att kvinnor blöder 
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mer under natten. Hon vill slå hål på myten om att tunna bindor inte fungerar nattetid. Den 

nya tunna bindan absorberar dubbelt så mycket och förvandlar mens till gelé. Mensen 

benämns som vätska och gestaltas av klar rosa vätska som hälls i bindan. Mensen är även i 

detta klipp ett bekymmer, något som läcker okontrollerat och kan fläcka ner sängkläderna 

eftersom det implicit sägs att kvinnor blöder okontrollerade mängder vätska under natten, 

detta kan dock hjälpas av en nattbinda. 

Bilden vi möter i klippen visar hur kvinnan i film 5 skäms och letar fläckar. Kvinnan i 

film 6 vill visa en binda som gör att hon kan sova ostört utan att oroa sig för läckage. 

Gemensamt för klippen är hur de befäster synen på kvinnan och menstruationen där normen 

är att mens inte ska synas, kännas eller märkas på doft. Detta går igen från Hilda W. Dahlins 

C-uppsats om unga tjejers upplevelse av sin mens.
125

 Reklamfilmerna visar också det som 

Dahlin beskriver som att kvinnor förväntas ha kontroll över sina kroppar och dess vätskor, 

varpå mensen känns tabubelagd eftersom den inte går att kontrollera.
126

 Även i Rebecca 

Kerstinsdotters C-uppsats berättas och befästs bilden av mens som ett problem där 

Kerstinsdotter refererar till rådgivningsmaterial där bilden av mensen som ett problem finns 

implicit.
127

 Under 90-talet är mensen naturlig i kvinnans liv, men hon får inte hindras av den. 

Den får inte synas och påverka henne, speciellt inte fläcka ned kläder. Eftersom kvinnan har 

mens visar reklamen flera produkter som hon antas behöva för att klara av perioden av 

blödande. Nattbinda, dagbinda och tampong verkar vara något som bör finnas hemma hos 

varje fertil kvinna. 

6. Reflektion och diskussion 
Precis som Denise Malmberg visade i fallet av 1800-talets marknadsföring av 

sanitetsprodukter,
128

 framhålls i flera av filmerna hur viktigt det är med god hygien och 

renlighet.  Fräscheten som Liv Störmquist berättade om i sitt sommarprat, och som jag 

refererade till i inledningen, är i sig inget negativt, men det blir på gränsen till komiskt när 

varje tillverkare framhåller den goda hygienen som otroligt viktig. Reklamen befäster också 

den syn på mens som finns representerad i Rosewarnes studie där det framkommer att mensen 

inte ska synas eller vara märkbar för någon annan.
129

 Samtliga reklamklipp tar upp aspekter 

på den blödande kvinnokroppen som något som bör göras fräsch, luktfri och oproblematisk. 

Den blödande kvinnokroppen är med andra ord problematisk. 

Mens är, som Rosewarne uttrycker det, något allvarligt och beklämmande inom tv och 

reklam.
130

 Inget av reklamklippen visar mens eller vätska som liknar blod och utstött 

slemhinna. De använder sig istället av klar transparent vätska eller rosa klar vätska. Josefine 

Flavet och Tove Forselius Karlsten har i sin C-uppsats beskrivit hur menstruationen i reklam 

alltid ersätts med blå eller rosa vätska eftersom mens är tabu.
131

 I vissa av klippen nämns 

mensen inte ens utan de använder istället ord som läckage, vätskan eller fläckar. Detta resultat 
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samstämmer med Rosewarnes där hon beskriver hur mensen är dold och nämns sällan i 

marknadsföring av skydd.
132

 Det kan också tänkas att reklamens målgrupp redan vet vad det 

gäller när reklamen startar, att det är onödigt att nämna vätskan vid sitt rätta namn. Samtidigt 

visar reklamen genom att just visas i ett offentligt medium att menstruationen inte längre 

avskärmas och är dold i samhället, även om själva kroppsvätskan inte syns i bild. 

Menstruationen är problematisk eftersom den å ena sidan inte får visas, samtidigt som 

tillverkarna vill göra kvinnan problemfri genom att just visa problemet, men utan att faktiskt 

visa det. 

Samtliga klipp riktar in sig på en ung målgrupp. Vi möter unga kvinnor i flera av klippen, 

och samtliga klipp har en kvinnlig berättarröst som tilltalar betraktaren personligt och 

förtroligt. I reklamen jag analyserat verkar det som att menstruerande kvinnor är mellan 20-25 

år, inte yngre, inte äldre. Rosewarne berättar bl.a. om att det finns ett intresse för att fånga in 

kvinnorna i ung ålder eftersom många är lojala mot det märke av skydd de börjat med i 

tonåren och stannar som konsumenter i 35 år.
133

 Reklamen vänder sig till kvinnor som är både 

yngre och äldre än kvinnan i bild, men idealkvinnan som menstruerar verkar enligt reklamen 

befinna sig i 20års åldern. 

Tonårstiden är enligt Ove Sernhede en tid då vi formar vår identitet,
134

 varpå en viktig 

identitetsmarkör kan vara vilket mensskydd den unga kvinnan använder. Reklamen befäster 

också synen på mens som återfinns i Rosewarnes forskning,
135

 menstruationen är tabubelagd 

och pinsam. Reklamen återspeglar idealbilder av hur kvinnor bör se ut, hur den förväntade 

konsumenten ska vara och hur kvinnans menstruation ska gå till. Detta går att knyta till 

Gunilla Jarlbros beskrivning av hur ideal befästs genom reklam.
136

 

Karin Ekman har beskrivit hur kvinnoröster används i reklam för att beskriva njutning 

och känslor, och att manliga röster används när vi ska bli informerade om vetenskapligt 

bevisad fakta.
137

 I reklamklippen jag har analyserat används bara kvinnliga berättarröster. I 

två av klippen finns en man med, i klipp 5 står han endast och betraktar en kvinna som i sin 

tur betraktar en annan kvinna. I klipp 3 finns en man med i en rulltrappa där han möter 

huvudkaraktären men de skiljs åt lika snabbt då de är på väg åt olika håll. I övrigt saknas män 

i reklamen för menstruationsskydd som jag analyserat. 

Anja Hirdman har beskrivit hur kvinnor i annonser visar andra kvinnor hur kroppen ska 

skötas, det handlar om ett illustrerat utlärande som hon beskriver det: ”kvinnor visar kvinnor 

hur kroppen ska skötas, kläder bäras och ansiktet formateras. Här är den ’informativa’ 

funktionen ihopvävd med den imaginära.”
138

 Kvinnor informerar alltså andra kvinnor, både i 

Hirdmans analysmaterial och i denna uppsats, hur (i mitt fall) mensen bör vara, vad som är 

önskvärt och hur kvinnan bör dölja den. Rebecca Kerstinsdotter framhåller i sin C-uppsats om 

rådgivningsmaterial, att mensen framhålls som något naturligt samtidigt som den är oren och 

något som inte får märkas.
139

 Den synen återfinns också i de reklamklipp jag analyserat. 
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6.1 Sanitetsprodukterna och menstruationens presentation i reklamen 
Min första fråga var koncentrerad till sanitetsprodukternas och menstruationens presentation i 

reklamen. Min analys visar att sanitetsprodukterna i reklamen presenteras som lösningen på 

ett problem, och menstruationen i sin tur är problemet som ska åtgärdas. Mensen är smutsig, 

något jobbigt och pinsamt som måste döljas. Ett kvinnligt problem som ingen annan än 

kvinnan som har mens ska behöva känna till. Tänk exempelvis på kvinnan i film 5, där hon 

skäms när en annan kvinna ser henne leta fläckar på sin lila kjol, eller kvinnan i film 1, som 

vill att mensen ska förbli hennes ensak och det implicit sägs att mensen bär med sig skam och 

ett tabu. Samtidigt är mensen kvinnans ensak och därmed också något som hon bestämmer 

över och kontrollerar, vilket delvis kan ses som en styrka samtidigt som det är något 

tabubelagt. 

Yvonne Verdier, som studerade den franska byn som jag skrev om i min historiska 

bakgrund, beskrev hur mensen sågs som ett biologiskt åskväder, något som begränsade 

kvinnans handlingsfrihet och gjorde henne annorlunda.
140

 Den synen anser jag också finnas 

representerad i samtliga reklamklipp eftersom mensen alltid ses som ett problem i materialet 

jag analyserat, något som begränsar kvinnans handlingsfrihet och där skydden ska hjälpa 

kvinnan att leva som vanligt och ge henne det handlingsutrymme mensen fråntagit henne. 

Barbro Backberger skrev följande ord: ”Det är beklämmande att iaktta hur mycket förakt 

för kvinnan och okunnighet om kvinnan som dröjer sig kvar.”
141

, och jag anser att de orden 

fortfarande är gångbara. Reklamen jag har analyserat befäster en bild av menstruation som ett 

problem där endast sanitetstillverkarna kan hjälpa kvinnan att eliminera hoten från den egna 

kroppen och jag anser att det är, som Backberger uttrycker det, beklämmande att se hur den 

socialt konstruerande bilden av menstruationen befästs och vidmakthålls i marknadsföringen. 

Mary Douglas beskriver hur olika stamfolk världen över ser på mens, bl.a. berättar hon 

om Maorifolket på Nya Zeeland som betraktar mensblod som ett slags misslyckad mänsklig 

varelse.
142

 I Västvärlden och i Sverige har vår syn på mens tagit sin utgångspunkt bl.a. i 

Bibeln och då tredje mosebok som jag refererade till i min inledning. Huvudpunkten som går 

att utläsa i tredje moseboken om menstruation och menstruerande kvinnor är att mensen är 

oren och likaså kvinnan. Bilden av menstruation i reklam befäster normer och värderingar, å 

ena sidan återspeglar den samhällets normer, samtidigt som den befäster dessa. Madeleine 

Kleberg skriver: ”…medierna är givetvis en del av denna verklighet med sin egen historia och 

sina egna regler, normer och värderingar samt maktförhållanden med betydelse för hur 

kvinnor och män skildras.”
143

 

6.2 Den menstruerande kvinnan och gestaltningen av henne 
Min andra fråga handlade om hur menstruerande kvinnor gestaltas i reklamen, och min analys 

visar att kvinnan i reklamen vill leva som vanligt, men kroppen gör som den själv vill och 

menstruerar i alla fall, vilket är ett problem eftersom kvinnan inte ska behöva ta hänsyn till 

menstruationen. Hon vill kunna gömma mensen eftersom hon tycker att den är pinsam och 

tabubelagd, något som ska vara hennes ensak. Kvinnan är ung i samtliga klipp, hon försöker 
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hitta ett förhållningssätt till sin kropp och sin mens som hon ska kunna ha genom livet. Hon 

minns också hur det var att inte ha mens, när hon fortfarande var barn, och hon verkar vilja 

återgå till det ’normala’ tillståndet. Ett tillstånd utan mens där hon inte begränsas och kan göra 

vad hon vill utan att behöva tänka på fläckar, läckage eller annat obehag som mensen kan 

medföra. Ann Heberlein, som citerades i inledningen, beskrev hur kvinnokroppen sällan är 

lika självklar som manskroppen, hur den både är vacker och äcklig, attraktiv och 

skrämmande.
144

 Hon skriver: ”Man ska inte tala om mens, det ska inte märkas, det ska inte 

synas. Mens är äckligt, skamligt, motbjudande. Mens är hemligt.”
145

 

Ove Sernhede har beskrivit hur ungdomar skapar sig själva genom musik och kläder, 

identitetsmarkörer. Carin Holmberg berör också specifikt unga kvinnors skapande av sig 

själva, hon skriver: 

 

Människan har ett behov av att skapa sig själv i sociala samspel 

men för flickor i skapandet av sig själva ser de också på sig 

själva utifrån en manlig överblick där de är annorlunda och i 

underläge.
146

 

 

Flickor och unga kvinnor vet att de är annorlunda i jämförelse med män. Eftersom vi lever i 

ett patriarkat är mannen norm och kvinnan frångår normer eftersom hon är just kvinna. Det 

finns alltså ett dikotomiskt förhållande mellan de som inte har mens och de som har det, 

mellan män och kvinnor. Jag vill alltså framhålla att patriarkatet är en del av problematiken i 

hur kvinnor framställs i reklamen, men patriarkatet är inte den enda orsaken till den 

problematiska gestaltningen. 

Mensen är annorlunda och bilden av mensen och kvinnan som annorlunda befästs genom 

reklamen. Vi ser hur kvinnan i reklamen vet att hon är annorlunda, hur hon letar fläckar på 

sina kläder, hur hon vill att mensen ska vara hennes ensak och att ingen annan ska behöva 

veta om den. Samtidigt är det okej för kvinnan i reklamen att oanvända skydd ligger synliga i 

t.ex hennes handväska, det är endast läckaget och fläckarna som inte får vara synliga för 

andra. Kvinnan vet att hon är annorlunda men hon vill samtidigt dölja det för att inte dra 

uppmärksamhet till det som gör henne annorlunda, eftersom det historiskt och socialt är 

tabubelagt. Bara en sådan sak som fläckar på kläderna är oönskat, oavsett om det är mens 

eller något annat så är det naturligt för människor i vårt samhälle att inte vilja ha fläckar på 

sig. Man ska vara ren och fräsch, oavsett menstruation eller ej. På så sätt kan vi relatera till 

kvinnan i reklamklipp 5 där hon letar fläckar, vi ser och bekräftar att fläckar på kläder inte 

känns okej och att vi vill undvika dem. Här formuleras ett allmänt känt problem av 

reklammakarna och vi som konsumenter uppfattar och godkänner det. Därefter presenteras 

också lösningen på problemet som bara tillverkaren av produkten kan tillhandahålla, eftersom 

just deras produkt är den bästa enligt reklamen. 

Yvonne Hirdman har beskrivit hur det historiskt har funnits ett förakt för svaghet och ett 

förakt för kroppen och sexualiteten.
147

 Hon skriver att kvinnors sexualitet setts som smutsig 

och underkuvad, medan mannens sexualitet setts som något slags naturkraft varpå 
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genusordningen bygger och efterlevs.
148

 Och det är just den genusordningen som finns 

inbakad i reklamen och i bilden av hur den menstruerande kvinnan bör vara. I filmerna finns 

inte mycket om sexualitet annat än att kvinnorna är unga och vackra, de få således plats i 

samhällsnormen, idealet av hur en kvinna bör vara varpå genusordningen och idealet befästs. 

6.3 Dolda idealbilder och deras uttryck 
Analysen jag har genomfört visar att menstruation är jobbigt och luktar. Den är ett hygieniskt 

hot mot den egna kroppen och kvinnan kan förvänta sig ett läckage i form av en klar vätska, 

antingen transparent eller rosa. Reklamen nämner aldrig att mens är blod och utstött 

slemhinna, det går inte heller att utröna om kvinnan förväntas känna till detta sedan tidigare 

från skolan eller från föräldrar, eller om hon helt enkelt får bli varse det på egen hand.
149

 

Reklamen verkar rikta sig till kvinnor som redan menstruerar, snarare än till ”nya” 

menstruerande, alltså betydligt yngre kvinnor. Kvinnan kan också förvänta sig att blöda mer 

under natten och att hon då behöver en bättre binda, antingen tjockare eller med bättre 

uppsugningsförmåga. Mensen ska inte synas, ingen annan än kvinnan själv ska veta om att det 

kommer menstruationsblod ur henne så hon bör se till att använda ett skydd som gör att ingen 

annan ser vad hennes kropp gör utan hänsyn till hennes vilja. Samtidigt förändras bilden av 

menstruationen från 70-talet fram till 90-talet, en förändring kan ses i form av att mensen först 

inte är rolig, till att kvinnan ska leva normalt och vara ute i det offentliga rummet, trots sin 

mens. 

Gunilla Jarlbro menar att det finns en socialiserande effekt av media där reklamen är ett 

informellt bidrag till inlärning och accepterande av normer, värderingar och förväntade 

beteenden.
150

 Jag nämnde också i min historiska bakgrund hur skolan har informerat om 

biologiska funktioner i sex och samlevnad och att den undervisningen varit obligatorisk sedan 

1955, men att skolan inte alltid täcker upp det som eleverna vill veta. Reklamen är för många 

en av många andra källor till kunskap om vad man kan förvänta sig, i det här fallet vad 

kvinnan kan förvänta sig av sin mens och hur den bör vara, en idealmenstruation. Simon 

Lindgren har också beskrivit hur populärkulturen finns överallt och präglar det sociala livet 

och hur den uttrycker och formar vår vardag.
151

 Han skriver: ”Kultur är inte biologiskt 

betingad, utan handlar om saker som vi laddat med betydelse.”
152

 

Vi laddar nysningar med betydelse, menstruation likaså. Den kvinnliga reproduktions-

förmågan har en sidoeffekt –misslyckas reproduktionen, alltså om ägget är obefruktat, 

transporteras det ur kroppen tillsammans med blod och slemhinna som byggts upp i 

livmodern där fostret ska utvecklas i nio månader. Menstruationen beskrivs många gånger på 

detta sätt i medicinska skrifter, som misslyckad produktion, enligt Elina Oinas och Jutta 

Ahlbeck-Rehn.
153

 I reklamen beskrivs mensen som jobbig, något som kvinnan inte kan 

kontrollera och måste ta hänsyn till, men hon kan undvika obehag och jobbig hänsyn genom 

att använda de skydd som reklamen marknadsför. Kvinnan måste också enligt reklamen alltid 
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vara på sin vakt under sin menstruation. Läckage framstår som icke önskvärt, men vad som 

skulle hända om någon blir varse kvinnans menstruationsblod förblir osagt. Jag kan inte låta 

bli att undra vad som skulle hända i reklamfilmens värld om kvinnan råkade somna med en 

dagbinda i trosorna istället för en nattbinda. 

Yvonne Eriksson skriver: ”Reklambilden har många gånger samma dragningskraft på 

människor som konstbilden,”
154

 och Eriksson nämner också hur reklam ofta framställer 

stereotypa bilder för att skapa tillit hos betraktaren.
155

 

I reklamen finns en komplex uppbyggnad av stereotypa karaktärer som befäster 

traditionella mönster och syner på fenomenet mens. Oavsett om vi ser ett reklamklipp från 

1970-talet om sanitetsprodukterna eller om det är ett klipp från sent 1990-tal så är det ungefär 

samma bild som visas, en ung kvinna har mens men det ska vara en hemlighet för mens är 

äckligt och jobbigt och det är just den bild vi möter i alla klippen. Samtidigt förändras bilden 

av den menstruerande kvinnan på så sätt att hon i senare klipp kan verka i det offentliga 

rummet trots sin mens, vi ser till och med ett paket bindor helt öppet i hennes väska i klipp 3. 

Mensen får därmed synas på så sätt att vi får se oanvända bindor, men fläckar, läckage och 

menstruationsblod får inte vara synligt. Normen under 70-talet var att mensen skulle göras 

hygienisk. Normen idag består av att göra mensen problemfri. Vad lär vi oss då av reklamen? 

Exakt ovanstående. Mens ska vara hemligt, mens är jobbigt, luktar och ska inte synas. Men är 

du kvinna så kommer du att få mens fast du inte vill, och enligt reklamen kan du då förvänta 

dig läckage, fläckar och obehag. Om du inte använder deras produkter vill säga, då kommer 

allt vara fläckfritt och behagligt, om du inte frångår normen –blöder mycket, har mensvärk 

och PMS, tappar energi eller känner dig allmänt ur gängorna och helst undviker vita kläder 

eftersom blodfläckar är svåra att tvätta bort. Men då har problemet redan passerat 

sanitetstillverkarna och är istället en fråga för tvättmedelstillverkarna, vilket inte kommer 

diskuteras i den här uppsatsen. 

7. Avslutande diskussion 
Reklamens syfte är att sälja den produkt som marknadsförs. Mitt syfte har varit att undersöka 

vad reklamen visar för idealbild av menstruation, hur den gestaltas och vad reklamen lär ut. 

De som gjort reklamen vill att konsumenten ska köpa deras produkt. För att få konsumenten 

att handla behöver reklamen väcka uppmärksamhet, intresse, önskan och slutligen få 

konsumenten att handla. Modellen det hela bygger på kallas AIDA
156

 som är en akronym av 

just detta. Det finns alltså ett intresse hos säljaren att konsumenterna ska känna sig träffade av 

reklamen, att de ska se behovet och tillfredställa det, även om behovet kanske inte alltid har 

existerat innan konsumenten sett reklamen och upptäckt en produkt de inte visste att de 

behövde. I fallet menstruerande kvinna finns redan grundbehovet, men problemet kan lösas på 

flera olika sätt. 

Reklammakarna kan få oss att äta mer chips, dricka mer läsk, men de kan inte få kvinnor 

att blöda mer. För att öka försäljningen måste de ta marknadsandelar och för att behålla dessa 

måste varan ständigt ompaketeras, förnyas och förbättras för att konsumenten ska fortsätta 
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köpa just deras produkt. I fallet menstruerande kvinna söker skydd, behöver inte behovet 

skapas, det finns redan. Reklamen ändras, skydden förbättras i kapplöpningen mellan 

produkterna om vem som ska vinna flest konsumenter. Ändå kvarstår samma grundsyn på 

menstruation och den menstruerande kvinnan som problematisk och tabubelagd, även om det 

blir något annorlunda i hur mensen och den menstruerande kvinnan antas vara om vi jämför 

70-talet och 90-talet. 

I min inledning började jag med att referera till Liv Strömquists sommarprat där hon bl.a. 

säger: ”Utan den kulturella föreställningen att mens är tabu skulle marknadsföringen för 

mensskydd låta helt annorlunda.”
157

 I min inledning citerade jag även Ann Heberlein där hon 

skrev att mensen ses som något onormalt trots att de flesta kvinnor har eller har haft mens. 

Mensen ses som något onormalt eftersom vi lever i ett patriarkat där kvinnan frångår normen 

genom att menstruera. Patriarkatet kan vara en av delarna i förklaringen till varför 

menstruerande kvinnor framställs som de gör, men det är inte den enda förklaringen. Det är 

mer komplext än så. Men mannen är till viss del norm, och han menstruerar inte, om han inte 

råkar vara en kvinna som identifierar sig som man, vill säga. Reklamen som jag har analyserat 

vänder sig till unga kvinnor som identifierar sig som kvinnliga kvinnor, inget annat, inget 

tredje kön, inga hbtq-personer finns i mensreklamens värld. Reklamen bortser från kvinnor 

som har andra uttryckssätt för sin personlighet än traditionellt kvinnliga mönster. Vi möter 

hela tiden samma sorts kvinna, oavsett om hon har mens i början av 70-talet eller i slutet av 

90-talet. Hon vill kunna röra sig fritt oavsett om det innebär att spela badminton, shoppa 

kläder eller gå på konstutställning och hon är alltid en kvinnlig kvinna efter de sociala koder 

och regler som finns. 

Menstruerande kvinnor i reklam tycks alltid vara mellan 20-25 år och ogilla sin mens. 

Detta hade kanske blivit annorlunda om jag valt att analysera fler reklamklipp, men jag 

tvivlar. Fördelarna med ett större omfång hade också varit att jag hade kunnat urskilja mönster 

mer ingående än vad jag har kunnat göra nu. Ändå anser jag att min analys är god nog 

eftersom den visar dolda idealbilder och didaktiska aspekter av reklamen. Reklamen jag valt 

att fokusera på marknadsför bindor och tamponger, så det hade även varit intressant att ta med 

en annan aspekt genom att analysera reklamfilmer för menskoppar och andra icke-

traditionella menstruationsskydd. Dock finns det, mig veterligen, inga reklamfilmer för 

menskoppar eftersom menskoppen är återanvändningsbar. Konsumenten klarar sig med en 

menskopp i ca fem-tio år, varför den ekonomiska vinningen för säljaren minskar eftersom 

kvinnan klarar sig med en kopp under så pass lång tid. Istället finns det ekologiska vinningar 

genom att använda menskopp, men eftersom världen är konstruerad utefter en kapitalistisk 

princip så är den inte intressant för sanitetstillverkarna som gör reklam. 

Reklamen befäster och lär ut synen på mens som tabubelagd under 70-talet, under 90-

talet syns en liten förändring i den bilden och kvinnornas utseende ändras och situationerna de 

befinner sig i. Reklamen återspeglar tiden den befinner sig i genom mode och angreppssätt, 

men det grundliggande budskapet är det samma för alla reklamfilmer jag analyserat –mens 

ska inte synas. Under 70-talet är den kvinnans smutsiga hemlighet, i slutet av 90-talet är det 

okej att andra vet om att kvinnan har mens, men den får inte lämna spår eller påverka det 

vanliga livet. 

                                                 
157

 Strömquist (2013) 



32 

 

Låt oss åter se på de värderingar jag visade i tabell 1. Film 1: mens ska vara kvinnans 

ensak, film 2: mens är inte roligt, film 3: moderna kvinnor kräver moderna skydd, film 4: 

mens är läckage, film 5: mens är läckage och bekymmer, film 6: mens är okontrollerbar 

vätska. 

Produkterna presenteras som lösningen på problemet och problemet är mens. 

Gestaltningen av den menstruerande kvinnan går ut på att visa en kvinna i behov av hjälp, hon 

är beklämd av sin mens, förtryckt och förrådd av sin egen kropp. Den dolda idealbilden går ut 

på att mensen är ett problem som den unga kvinnan i rörelse behöver hjälp att hantera och 

samla upp utan att det syns. 

Den unga kvinnan vill vara ett handlande subjekt, hon vill inte hindras av sin mens, som 

om mensen är hindret för kvinnlig frigörelse, hindret för hennes fysiska aktivitet, hindret som 

avskärmar henne från männen som kan handla och agera. Reklamen skapar fokus på kvinnans 

kropp och den oönskade funktionen mens, kvinnan fortsätter att vara ett objekt, bara en kropp, 

när hon egentligen skulle kunna vara ett handlande subjekt. Reklamen befäster traditionella 

könsmönster, genuskontraktet och patriarkatet då den fokuserar på problem skapade av den 

egna kroppen. Kvinnan fortsätter att vara bara en kropp som på olika sätt ska korrigeras, 

förändras och förbindas. Reklamen gör inga kodbrott eller frångår den traditionella bilden av 

menstruation som tabu, ett problem. Låt gå att kvinnor i slutet av 90-talet, och redan under 80-

talet får visa att de har med sig bindor i sina väskor, men mensen får inte synas utöver de 

oanvända skydden. Målgruppen är unga kvinnor, reklamen visar ingen annan bild av kvinnan 

än den unga kroppen som vill utöva fysisk aktivitet och känna sig fräsch. 

Kvinnorna i reklamklippen är alla unga, kvinnliga kvinnor, kanske av den enkla 

anledningen att menstruation är en unik kvinnlig funktion som särskiljer kvinnan från mannen 

och från barnet. Funktionen mens är en unik funktion som visar att kroppen fungerar och är 

könsmogen, reproduktionsförmågan är intakt, kanske är kvinnorna i reklamen av den 

anledningen unga och attraktiva efter de sociala koder och mönster som finns i Sverige och i 

västerländsk kultur. Kvinnorna i klippet ska möta och tilltala en kvinnlig konsument, 

samtidigt som en manlig överblick finns inbakad i hela konceptet av att vara en 

reproduktionsduglig varelse med vagina och bröst som implicit verkar sakna värde om hon 

inte är värd att begäras. 

Reklamen återspeglar och befäster samhällssyner, normer och värderingar. Därför anser 

jag att grundsynen bör förändras för att reklamen ska förändras. En förändring anser jag vara 

nödvändig eftersom reklamen befäster och återspeglar ett samhälle där kvinnan är ett objekt 

som inte ens kan menstruera utan att vara förtryckt. 
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Sammanfattning 
Undersökningen försöker genom kvalitativa analyser belysa reklamens didaktiska aspekter, 

bilden av menstruerande kvinnor och menstruation över tid. Syftet var att undersöka och 

diskutera bilder av menstruerande kvinnor i audiovisuell reklam för sanitetsprodukter för 

kvinnor från 1970-talet fram till 2000-talet. Undersökningen syftade till att diskutera hur 

bilden av en menstruerande kvinna förändras under 30 år. Till detta tillkom vad reklamen lär 

ut om menstruerande kvinnor. Frågorna bestod i hur presenteras sanitetsprodukterna och 

menstruationen i reklaminslagen och hur gestaltas en menstruerande kvinna i reklamen. 

Metoden som låg till grund för undersökningen var didaktisk, diakront komparativ och 

hermeneutisk. Den didaktiska aspekten svarade för vad reklamen lär ut om menstruerande 

kvinnor och sanitetsprodukter. Den diakront komparativa bestod av att analysera reklamen 

från olika tidsperioder och jämföra dem med varandra. Den hermeneutiska metoden svarade 

för att analysera min egen tolkning och sätta mig in i tidens tankesätt för att förstå vad 

reklamen egentligen visar. Två reklamklipp från varje årtionde valdes ut, sammanlagt sex 

reklamklipp. Det tillkommer också en feministisk synvinkel på materialet. 

Min förhoppning med uppsatsen var att kunna förklara reklamens budskap utifrån ett 

feministiskt synsätt, synliggöra strukturer och eventuella förändringar av dessa kring 

menstruation och menstruerande kvinnor. 

Slutsatsen blir att idealbilden förändras på så sätt att normbilden för menstruerande 

kvinnor under 70-talet var att menstruationen skulle vara hygienisk. Under 90-talet bestod 

normbilden i att menstruationen skulle vara problemfri. Resultatet visar att reklamen befäster 

grundsynen att menstruation inte ska synas. Den menstruerande kvinnan är i reklamen i 

ständig rörelse, alltid fräsch och väldoftande. 
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Bilaga 1 
Ej analyserad film som upptäcktes efter analysens slut. 

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=790&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/So

k/?q%3dtampong 

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=790&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dtampong
http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=790&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dtampong

