
Linn Rydstedt 870328-8244 MKV Kandidatuppsats  

”No Blood Should Hold us Back” 

-en genusanalys av Libresses mensskyddsreklam i Sverige från år 2010 till 2016

Stockholms Universitet 

JMK Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

HT16  Kand

Handledare: Anja Hirdman

 Författare: Linn Rydstedt

1



Linn Rydstedt 870328-8244 MKV Kandidatuppsats  

Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur menstruation framställs och hur 

det feminina genuset representeras i fem av  Libresse reklamfilmer publicerade från år 2010 till år 

2016 på deras svenska Youtubesida, samt se om det finns några skillnader och likheter. Då det 

förefaller som om det växt fram en större grad av öppenhet och publika diskussioner om 

menstruation i dagens samhället är det av intresse att se om menstruationsskyddsreklam har 

förändrats i samma takt. De teoretiska utgångspunkterna som studien har använt sig av är genus, 

reklam och representation. Metoden som har använts i studien för att analysera reklamfilmerna är 

en semiotisk analys och bild, ljud, verbal text och skriven text. Frågeställningarna som författaren 

har försökt besvara är om menstruation framställs som något problematiskt eller orent för kvinnan i 

reklamfilmerna och i så fall på vilket sätt, samt hur det feminina genuset representeras i respektive 

reklamfilm. Författaren har även försökt utröna ifall det funnits några skillnader respektive likheter 

mellan reklamfilmerna gällande hur menstruation framställs och hur det feminina genuset 

representeras. 

Resultat visar att likheter går att finna i de analyserade reklamfilmerna där menstruationen 

framställs som något problematisk och orent. Likheter finns även hur kvinnan representeras som 

osäker, det är endast med menstruationsskyddet kvinnan kan känna sig säker. Det feminina genuset 

är även i många av reklamfilmerna nära sammankopplat med fräschhet. Dock visar resultatet på en 

förändring, menstruation framställs inte vara lika problematiskt för kvinnan i de nyare 

reklamfilmerna. Menstruationsblod är fortfarande frånvarande i alla de studerande reklamfilmerna, 

dock visar studiens resultat på en förändring. Blod visas på kvinnans kropp och det feminina 

genuset kopplas inte på liknande sätt ihop med fräschhet i de nyare reklamfilmerna. Det feminina 

genuset representeras inte heller i lika stor grad som osäker i de nyare reklamfilmerna, kvinnan ska 

nu leva ”fearless” och inget blod ska hålla kvinnan tillbaka.  
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1. Inledning

Varje dag menstruerar 800 miljoner människor i världen och det är en erfarenhet som två miljarder 

människor delar.1 Ändå är och har mens länge varit ett problematiskt ämne. Mens tillskrivs ofta 

kvinnans kropp som något problematiskt, något som är begränsande eller orent i den aktiva 

kvinnans liv. I reklamens värld ser vi ofta den harmoniska och lyckliga kvinnan som speglar sin 

bakdel för att se så att det inte har läckt ut något blod i trosan. Ofta finns en påhittad blå eller rosa 

vätska representerad istället för det riktiga blodet. Den påhittade vätskan landar med exakt precision

på det kritvita mensskyddet.2 Mensblod verkar vara mer dramatiskt än annat blod, ett blod som 

egentligen är det mest naturliga representeras många gånger som något problematiskt för kvinnan i 

den kommersiella reklamen för menstruationsskydd. Mensskyddsreklam har sedan tidigt fokuserat 

på att mens ska vara osynligt, att kvinnan ska kunna blöda utan att det ska synas eller märkas.3  

Frånvarande av mensblodet i reklam kan ses som en bekräftelse på den samhällsordning där 

mannen ses som normativ och kvinnan en avvikelse från denna.4 Reklamen bygger ofta på att 

befästa bilden av att kvinnor med hjälp av menstruationsskyddet ska kunna leva ett normalt och 

aktivt liv med hjälp av just deras produkt. Ett tillstånd de flesta kvinnor befinner sig i varje månad 

anses alltså därmed som ovanligt.5 

I Sverige har menstruation de senaste åren kommit att blivit en större del av det offentliga samtalet. 

Genombrottet för detta var i samband med Liv Strömqvist sommarprogram den 24 juni 2013 i 

Sveriges Radio P1, där hon ägnade hela programmet om att prata om mens. Hon belyste framförallt 

att menstruationsskyddsreklam många gånger har två återkommande ord vilka hon menar är starkt 

överrepresenterade i marknadsföringen. Det första ordet är fräsch och det andra ordet är säker.6 

Året efter släppte Strömqvist seriealbumet ”Kunskapens frukt” som handlar om det kvinnliga 

könsorganet och som även innehåller hennes långa mens-serie Blood Mountain. Välkända 

idrottsaktiva kvinnor har även i större utsträckning fått komma till tals i mediala sammanhang och 

prata om sin mens. Aftonbladet gjorde under 2016 ett stort reportage med titeln #mensendå där 

1 Dahlqvist, Anna. (2016) Bara lite blod. Ett reportage om mens och makt. Atlas. Sid. 9
2 Johans, Sebastian. Uppsala Nya Tidning. Populärkulturen är full av blod. Publicerad 100327. 

http://www.unt.se/kultur-noje/popularkulturen-ar-full-av-blod-816021.aspx (Hämtad 161220) 
3 Dahlqvist, A. (2016) Bara lite blod. Ett reportage om mens och makt. Sid. 52
4 Hirdman Yvonne (1988) ”Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordningar”. 

Rapport/Maktordningen 99-0573888-6 ; 23y. 
5 Heberlein, Ann. Mens – en befläckad historia. Sydsvenskan. Publicerad 100807. (Hämtad 161018)
6 Strömqvist, Liv. Sommar i P1.  Sveriges Radio. Publicerat 24 juni 2013. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/203028?

programid=2071 (Hämtad 161220)
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kvinnorna talade öppet om sin menstruation.7 Clara Henry, känd videobloggerska släppte 2015 en 

bok ”Jag har mens, hurså?” som fick stor medial uppmärksamhet. Henry menar att menstruation är

det mest naturliga som finns och inte ska vara skamfyllt på något vis.8 I och med den ökade mediala

uppmärksamheten kring mens verkar det därmed som att en samtida ”menstrend” har växt fram i 

det offentliga rummet i Sverige.9 Då det förefaller som om det växt fram en större grad av öppenhet 

och publika diskussioner om menstruation i dagens samhälle är det av intresse att se om 

menstruationsskyddsreklam har förändrats i samma takt.  

1.1 Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur menstruation framställs och hur det feminina genuset 

representeras i audiovisuell reklam för menstruationsskydd från det svenska företaget Libresse från 

år 2010 till år 2016 samt om det finns några skillnader eller likheter. 

1.2 Frågeställningar

• Framställs menstruation i reklamfilmerna som något problematiskt eller orent för kvinnan 

och i så fall på vilket sätt?

• Hur representeras det feminina genuset i respektive reklamfilm? 

• Finns det några skillnader respektive likheter mellan reklamfilmerna gällande hur mens 

framställs och hur det feminina genuset representeras?

1.3 Material och urval

I syfte att försöka besvara studiens frågeställningar har urvalet av materialet hämtats ifrån Libresse 

Sverige Youtubesida. Som så många andra företag har även Libresse Sverige sin egna 

Youtubekanal för att kunna nå en ut till en större och bredare publik. Youtube lanserades 2005 och 

är en videodelningstjänst som ägs av Google. Youtube har över en miljard användare och 

konkurrerar därmed med vanlig TV.10 Libresses reklamfilmer som publicerats på deras Youtubesida

är lättillgängliga för en stor publik och därmed har dessa lämpat sig för denna studie. Det har även 

funnits ett urval av reklamfilmer från olika år på Libresses Sverige Youtubekanal vilket möjliggör 

att studera reklamfilmerna över tid och därmed se om det finns skillnader och likheter vilket är ett 

7 Thorén, Petra. Bank, Simon. Aftonbladet. #Mensen då. http://mensenda.story.aftonbladet.se (Hämtad 161220)
8 Westesson, Kristin. Mens är inte pinsamt. Svenska Dagbladet. Publicerad 151016. http://www.svd.se/clara-henry-

mens-ar-inte-pinsamt (Hämtad 161220) 
9 Dahlqvist, A. (2016) Bara lite blod. Ett reportage om mens och makt. Sid. 174-179 
10 Surfa lugnt. Vad är Youtube? Publicerad 151214.  http://surfalugnt.se/uncategorized/2015/vad-ar-youtube/ (Hämtad 

161220)
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av studiens syfte. Författaren har valt att studera företaget Libresses reklamfilmer då det är ett av de 

ledande svenska hygienföretag som ägs av SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) som grundades i 

Stockholm 1929. Försäljning sker i cirka hundra länder och Libresse är ett ledande regionalt 

varumärke för menstruationsskydd.11 Författaren har valt att starta studien med material från år 

2010, då det är den första reklamfilmen som finns uppladdad på Libresse Sverige Youtubekanal, 

därefter finns det inget material av audiovisuell reklam att tillgå förrän år 2013 men därefter finns 

reklamfilmer publicerade årligen. Detta innebär att det blir ett tidsglapp i studiens material vilket 

skulle kunna påverka studiens resultat. Med hänvisning till studiens bakgrund, syfte och 

frågeställningar är nedanstående fem valda reklamfilmer relevanta för studien som har publicerats 

mellan åren 2010 och 2016. 

• Länk till reklamfilm från år 2010, https://www.youtube.com/watch?v=HuaCweHSKvo 

• Länk till reklamfilm från år 2013, https://www.youtube.com/watch?v=xsrmBFG8gyM 

• Länk till reklamfilm från år 2014  https://www.youtube.com/watch?v=FqQmEXBfezE

• Länk till reklamfilm från år 2015, https://www.youtube.com/watch?v=JtPtmTsyGew 

• Länk till reklamfilm från år 2016, https://www.youtube.com/watch?v=sL2xE5kkL_Q 

1.4 Disposition 

För att genomföra studien och besvara frågeställningar har författaren i det första kapitlet redogjort 

för studiens inledning och problemformulering, syfte samt frågeställning. Även studiens urval och 

material har diskuterats. I syfte att ge läsaren en större förståelse kring ämnet menstruation har 

studien ett längre avsnitt om bakgrunden kring ämnet samt tidigare forskning vilket redogör för 

forskning kring menstruation och reklam. I det andra kapitlet redogörs för studiens teoretiska 

utgångspunkter. Har lyfter författaren fram centrala teoretiska begrepp och teorier inom genus och 

genussystemet, representation samt reklam. I det tredje kapitlet beskrivs den valda metoden för 

studien, semiotisk analys och tolkningsmetoder, och författaren för en diskussion kring vald metod. 

Det fjärde kapitlet är studiens analys och här analyserar författaren studiens materiel med hjälp av  

vald metod och teoretiska utgångspunkterna kring genus, menstruation och reklam i syfte att 

försöka svara på studiens frågeställningar. I den avslutande delen av fjärde kapitlet genomförs en 

jämförande analys i syfte att se om det finns några skillnader respektive likheter mellan 

reklamfilmerna. I det femte och avslutande kapitlet redogör och diskuterar författaren studiens 

resultat och slutsatser samt lyfter fram förslag på vidare forskning.  

11 Libresse. Om oss. https://www.libresse.se/allt-om-oss/om-libresse/ 
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1.5 Bakgrund 

Kvinnas menstruation har länge varit ett föremål för ett intresse, samtidigt kan det ses en selektivitet

i hur menstruationen har studeras och diskuteras genom tiderna. Redan under antiken förklarades 

kvinnan vara det avvikande könet medan mannen ansågs som det normala och för det friska. 

Kvinnan betraktades på grund av sitt orena blod som symboliskt farlig för både sig själv och sin 

omgivning. Orenheten kopplas samman med begreppet sjuk och i med det har den menstruerande 

kvinnan kommit att betraktas som klen och svag. Hon anses även vara mentalt temporärt instabil 

och opålitlig under menstruationen. Idealet av en sund och naturlig kvinnlighet kan endast uppnås 

genom moderskapet. Trots att menstruationen är tecken för kvinnans reproduktiva förmåga och 

något helt naturligt är den ofta betraktad som ett problematiskt tillstånd hos kvinnan.12 Att 

menstruationen framställs som orent kan kopplas till religösa förhållningssätt till kvinnans 

menstruation och dess orenhet. I bibeln går det att utläsa att när kvinnan har sin menstruation och 

det kommer blod från hennes kropp varar hennes orenhet i sju dagar och den som rör vid henne blir 

oren.13 Detta är ett förhållningssätt som i många delar av världen kvarstår, vilket Dahlqvist visar på i

sin bok ”Bara lite blod”.14  

Den antropologiska forskningen har fokuserat på och försökt förklara ursprunget och funktionen  

hos de tabun och förbud som menstruationen har inneburit. Menstruationsblodet har kopplats 

samman med orenhet, en besmittande kraft som medförde att själva blodet och kvinnan blev 

bärande av en negativ potential. Kvinnan profilerades i och med detta som något farligt och hotfullt 

både i samhället och kulturen och måste därmed med olika medel kontrolleras. Vid 1800-talets mitt 

gick menstruationen fortfarande under begreppet sjukdom och behandlades som en periodisk 

avvikelse för det kvinnliga könet.15 

Asta Ekenvall menar att ett fragment av kunskap om en äldre och primitivare tids 

kvinnouppfattning har lett till föreställningarna om att kvinnan betraktas som oren vid menstruation.

I ofta förekommande fall uppfattades menstruationen som en reningsprocess, där kvinnans kropp 

befriades från de skadliga ämnena och tron på menstruationens orenhet har hållit sig fast långt fram 

12 Malmberg, Denise (1991). Skammens roda blomma? Menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk 
tradition. Omarb. utg. Uppsala: Etnologiska institutionen, Uppsala Universitet. Sid 48-39

13 Svenska bibelsällskapet. 3 Mos 15. Bibel 2000. http://www.bibeln.se/las/2k/3_mos#q=3+Mos+15%3A19 
14 Dahlqvist, A. (2016) Bara lite blod. Ett reportage om mens och makt.
15 Malmberg, D. (1991). Skammens roda blomma? Menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk tradition. 

Sid. 48
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i tiden.16 Menstruationen har tolkats som en avvikelse från den manliga kroppsmodellen, 

menscykeln gjorde kvinnan oförutsägbar och kvinnan sågs som ett offer för obalans och kaos. När 

renlighet och hygien blev till starka ideal vid förra sekelskiftet blev den röda blodfläcken till ett 

skamfyllt tecken. Mensskyddsreklamen har därmed fokuserat på osynligheten, att blöda utan att det 

märks. Blodet blir till något farligt och som något kvinnan måste kontrollera. Blodfläckarna 

bekräftar iden om att kvinnan är opålitlig och onormal. Onormal för att hon inte är av manligt kön.17

Reklam för menstruationsskydd kom i början av 1900-talet i tidningar som riktade sig till kvinnor, 

menstruationen betraktades ofta som ett sår som vilket måste förbindas med hjälp av skyddet. Därav

behandlas menstruationsskydden till en början som ett skyddsförband och ända fram till 1940-talet 

var det endast återförsäljare av sjukvårdsartiklar som distribuerade menstruationsskydd. Det som 

reklamen tidigt framhävde var att med menstruationsskydd kunde kvinnan nu vara ren.18 

Menstruationsskyddet introducerades som en kommersiell produkt då den samtida debatten 

handlade om renlighet, hälsa och kroppslig moral.19  

1.6 Tidigare forskning 

Menstruation

Det finns en mängd tidigare forskning som tangerar uppsatsens ämne. Här avser författaren till 

uppsatsen redogöra för sin syn på några relevanta publikationer som belyser det valda ämnet. En  

central roll för menstruation som funnits i samtliga kommersiella sammanhang är att kvinnan ska 

vara hel och ren. Mens sågs inte som magiskt som det en gång i tiden gjort utan blir under 1900-

talet endast något hygieniskt.20 Reklam för menstruationsskydd introducerades som en kommersiell 

produkt då debatten under början av 1900-talet lade ett stort fokus på hälsa och renlighet. 

Marknadsförningen för menstruationsskydd har varit på den funktionella aspekten men även 

osynliggörandet av mensblodet. Fruktan att mensblodet skulle synas igenom, lukta illa eller att 

kvinnan skulle vara ohygienisk var dock en del i den kommersiella strategin. Då fruktan för att 

mensblodet skulle synas igenom eller lukta kan mensskyddsföretag vidmakthålla det nödvändiga 

behovet av mensskydd. I och med att kommersiella reklamer i tidigt 1900-tal ofta använde sig av 

läkarvetenskapen, och mensskydds sorterades under sjukvårdsindustrins produkter, innebar detta att

16 Ekenvall, Asta. (1992) Manligt och Kvinnligt. Idéhistoriska studier. Viktoria bokförlag. Skara. Sid. 50-55
17 Dahlqvist, A. (2016) Bara lite blod. Ett reportage om mens och makt. Sid. 52-53
18 Malmberg, D. (1991). Skammens roda blomma? Menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk tradition. 

Sid. 157-158 
19 Ibid sid. 159  
20 Ibid sid. 180 
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den som menstruerande sågs som klen, svag och sjuk. Menstruationen lyfts på detta sätt ur den 

kvinnliga kontexten och i händerna på teknisk och medicinsk vetenskap. Mensskydden blir till detta

oumbärliga för kvinnan för att uppnå kraven på renlighet och kontrollen över sin egen kropp. 

Blödningarna associeras på detta vis som en sjukdom.21 Sjukdom och orenhet sammankopplas och 

kvinnan ansågs vara mentalt instabil under menstruationen på grund av dess cykler. Trots att 

fortplantning är vitalt för samhällets överlevnad och menstruation är något som är det tydliga 

tecknet på reproduktiva förmåga blir det betraktat i det moderna västerländska samhället som något 

som går emot naturens lagar och något som bör elimineras från den kvinnliga kroppen.22 

Denise Malmberg analyserar i sin avhandling Skammens roda blomma? - Menstruationen och den 

menstruerande kvinnan i svensk tradition att det finns en styrning och en reglering av 

menstruationen och den menstruerande kvinnan. Detta leder i sin tur till hygienföreskrifter och 

förbud. Enligt Malmberg ges det då en möjlighet att kontrollera kvinnan och hennes beteende. Den 

röda blodfläcken blir därmed ett skamtecken, kvinnan brister i kontrollen av sin kropp och även i att

vara renlig. Malmberg avslutar sin forskning med att tydliggöra att menstruation inte är någon 

sjukdom och att den inte gör kvinnor till onormala eller till underlägsna varelser. Det finns därför 

inget, menar Malmberg, skäl till att hålla fast vid en känsla av skam inför menstruationsblod.23 

I boken Bara lite blod av Anna Dahlqvist hänvisar författaren till en studie av forskaren Sofie Laws 

som skrivit boken Issues of Blood – The politics of menstruation. Forskningen visar att de män som 

hon intervjuat tycker att det finns något orent över mensblodet, att det är något som kroppen ”driver

ut” och därmed skiljer sig mensblodet från annat blod. Laws menar att det kan vara detta som blir 

till idéerna om att mens är smutsigt och orent och att det framställs på detta sätt i reklamen. Hon 

menar att det blir ett slags eko av de rådande samhällsidéerna och attityderna. Det är just detta som 

mensskyddsreklamen fokuserar på, att kvinnan ska vara ren och fräsch, mensskydden ger en ren och

fräsch känsla. Kvinnan som menstruerar känner sig därmed som ofräscha och smutsiga när de har 

mens och de personer som inte menstruerar tycker att mens är smutsigt och orent.24 Gloria Steinem 

tar i sin forskning upp den könade menstruationen i texten If men could menstruate. Hon menar att 

om män hade haft mens skulle mensen bli en avundsvärd och manlig händelse att skryta om.25  

21 Malmberg, D. (1991). Skammens roda blomma? Menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk tradition. 
Sid. 160-161

22 Ibid sid. 48-49 
23 Ibid sid. 198-199 
24 Dahlqvist, A. (2016) Bara lite blod. Ett reportage om mens och makt. Sid. 42-43
25 Dahlqvist, A. (2016) Bara lite blod. Ett reportage om mens och makt. Sid. 52
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Reklam och menstruation

Kate Kane diskuterar i sitt forskningspapper The Ideology of Freshness in Feminie Hygiene 

Commercials reklamer för kvinnliga hygienartiklar. Essän undersöker hur tv-reklam för 

sanitetsprodukter definierar den kvinnliga kroppen, konstruerar dess ”orena” effekter och 

föreskriver idealet med renhet hos kvinnan. Kane inleder texten med att återge resultatet från en 

amerikansk reklamundersökning där topplistan över de mest avskydda reklamer, både hos kvinnor 

och män, var just reklamer för kvinnliga hygienartiklar. Kane menar att reklam för 

sanitetsprodukter går bortom uppfattningar om reklamer för tamponger och bindor, det omfattar 

även andra produkter som tvättkrämer och spray för kvinnlig hygien. Reklam för kvinnliga 

menstruationsprodukter frammanar, men, pekar författaren på, visar aldrig blod. 

Kane argumenterar för att reklam för mensskydd och andra hygienartiklar för kvinnor är kraftfulla 

vapen i kampen om kontrollen över kvinnors sexualitet. Ideologin om fräschhet (Freshness) är 

central i den kampen enligt författaren.26 Enligt Kane skapar reklamer för kvinnliga hygienartiklar 

en uppfattning att kvinnor är mer orena än män. Genom att kunna hindra ”orena” kroppsliga vätskor

blir kvinnor socialt accepterade och kanske också åtråvärda, vilket representerar den yttersta 

prestationen som baseras på en speciell typ av femininet som har fräschhet som sin kärna enligt 

Kane.27 Teorin och antagande om fräschhet bidrar till att hindra den kvinnliga sexualiteten inom de 

mansdominerade gränserna. Reklamer för kvinnliga hygienartiklar förhindrar den faktiska 

uppfattningen om ens egna sexualitet till fördel för ett yttre uppvisande av kvinnliga koder.28 

26 Kane, Kate. The Ideology of Freshness in Feminie Hygiene Commercials. SAGE Publications. DePaul University. 
Inc.1990 DOI:10.1177/019685999001400108. Sid 84

27 Ibid sid. 87 
28 Ibid sid. 91
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2. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av   

reklamfilmerna. 

2.2 Genus och genussystemet

Genus är från latinet och betyder slag, sort, släkte och kön. Ordet började att användas i den 

feministiska forskningen i början av 1980-talet.29 Genus betecknar det sociala könet. De sociala 

föreställningarna om vad som är man och vad som är kvinna är sociala konstruktioner medan kön 

betyder biologiskt kön.30 

Den feministiska medieforskningen och genusforskningen har gemensamt att de vill undersöka och 

ifrågasätta de mekanismer som konstruerar normerande identitetskategorier gällande exempelvis 

genus, klass och etnicitet.31 Medieforskning med genusperspektiv analyserar även hur medier 

framställer kvinnor och män. I vilka roller de framträder, hur maktrelationerna inom könen ser ut, 

hur kvinnlighet och manlighet konstrueras samt hur kvinnor och mäns inflytande på mediernas 

innehåll ser ut.32 Simone de Beauvoir menar att det endast är ett feministiskt genus som är markerat.

Maskulint genus sammanfaller med det mänskliga, medan kvinnan definieras utifrån sitt kön, 

mannen upphöjs till bärare av den universella egenskapen att vara människa.33 Enligt de Beauvoir är

genus något konstruerat, hon är tydlig med att man blir en kvinna under det kulturella tvånget.34 

Yvonne Hirdman problematiserar teorier om hur manligt och kvinnlig underordning hänger 

samman, vilket hon kallar för Genussystemet.35  Genussystemet är en ordningsstruktur av kön och 

även en förklaringsmodell hur människan formas utifrån genus, hur kön, handlingar och värderingar

hålls isär och bidrar till en ojämn maktbalans. Den är därmed grundläggande för andra sociala 

ordningar, ordningen av människor i genus har blivit basen till det sociala, ekonomiska och 

politiska ordningarna, där mannens agerande ses som det normativa.36 Inom teorin finns det två 

grundläggande logiker, den ena kallas för dikotomin, vilket författaren förklarar är isärhållandet av 

könen, vilket betyder att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den andra logiken är hierarkin, 

29 Hirdman, Yvonne. (2008) Genus - om de stabilas foränderliga former. Liber 2008. Sid. 11-12 
30 Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, Genus och Makt. Studentlitteratur AB. Lund. 2006. Sid.12 
31 Kleberg, Madeleine. (2006) Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. Högskoleverket. Sid. 20
32 Ibid sid. 5
33 Butler, Judith (2007) Genustrubbel. Översättning av Suzanne Almqvist. Bokförlaget Daidalos. Sid. 59 
34 Ibid sid. 58
35 Hirdman Y. (1988) ”Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordningar”. 
36 Ibid sid. 51
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vilken Hirdman menar är att mannen ses som norm. Det är männen som är människor och därmed 

utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.37 Hirdman menar vidare att då mannen ses 

som den normativa blir kvinnan en avvikelse från denna.38 

2.4 Representation

Representation är något som kopplas samman mellan mening och språk till kultur.39 Det involverar 

användandet av språket, tecken och bilder som står för och representerar saker. Representation är en

väsentlig del i processen vars mening uppstår och delas mellan medlemmar i en kultur.40 Ordet 

representation kan delas in två olika betydelser. Den första handlar om mental representation. Det 

handlar om att representation är att beskriva eller att skildra något, att representation kan ske genom

en bild som kan skildra en händelse. Det andra är att representation även menar att symbolisera eller

att stå för något. Exempelvis att för kristna är korset en symbol som representerar lidande och 

korsfästelse.41 

2.5 Reklam

Reklam brukar ofta framföras som att det är en spegel av det omgivande samhället, att den skulle ha

en passiv roll i samhällsutvecklingen. Enligt Gunilla Jarlbro kännetecknas reklamverksamheten 

med en strävan om samhällsutveckling eller en samhällsförändring, men reklam är istället någon 

form av övertalning, där mottagaren ska köpa eller göra något som hon inte gjort eller köpt innan. 

Övertalning bygger på att vissa saker framhävs framför andra och att man till viss del döljer andra 

förhållanden. I och med detta så menar Jarlbro att reklam kan framhålla eller följa aktuella 

samhällsförhållanden. Till viss del har reklamen följt och därmed förstärkt samhällsutvecklingen 

men i andra fall som exempelvis hur män och kvinnor framställs har haft en återhållande effekt.42 

Hur reklam påverkar betraktaren råder det stor osäkerhet om. Det är viktigt att skilja på reklamens 

kortsiktiga och avsiktliga effekter, vilket är reklamens möjlighet att påverka mottagarens 

köpbeteende, samt reklamens potentiella effekter, med vilket menas de normer och värderingar som

reklamen sänder ut till mottagaren. Denna påverkan kan integrera med andra saker så som 

exempelvis annan social påverkan och är därför mycket svårt att uttala sig om. Resultat från studier 

37 Hirdman Y. (1988) ”Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordningar”. Sid. 51
38 Ibid sid. 55
39 Hall, Stuart, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage Publications, London 2003. 

Sid 15
40 Ibid sid. 15
41 Ibid sid. 16
42 Jarlbro, G. (2006). Medier, Genus och Makt. Sid. 120-121 
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visar dock att reklam har ett stort inflytande på unga kvinnors kroppsuppfattning.43 Audiovisuell 

reklamfilm visar att reklam aldrig är en reflektion av det samhälle den existerar i, reklam ger aldrig 

sanna eller falska bilder då den är en del av den sociala verkligheten. Relationen som reklamen 

målar upp mellan man och kvinna uppvisar varken sanna eller falska genusaspekter, den visar 

genusaspekter som endera är understrukna eller andra nedtonade. Dock visar tidigare studier på att 

reklam kan betraktas som en kontext inom vilken vi försöker förstå och definiera våra egna 

genusrelationer samt den process vilken vi lär oss i att vara man eller kvinna. I det västerländska 

samhället har reklamen en viktig och privilegierad plats i genusdiskussionen, detta på grund av dess

framträdande roll i vårt dagliga liv. Därför är det av vikt att förstå vad reklamen säger om genus.44 

Reklam kan bygger ofta på igenkännbara och snabbt identifierbara tecken. Ibland anses reklam vara

passiv, att den tar fasta på välkända och accepterande förhållanden och återspeglar dessa. Detta är 

dock en felaktig bild då reklamens grundläggande funktion bygger på en övertalning, en övertalning

för att framhäva vissa förhållanden och dölja andra.45 

Inom samtida västerländsk reklam för menstruationsskydd framställs menstruationen ofta som 

något problematiskt för kvinnan. Produkten ger dock en lösning vilken innebär renhet, frihet, 

trygghet och en säker känsla. I och med denna retorik som ofta återspeglas i denna typ av reklam så 

blir det en slags motsats att menstruation ses som något orent, kvinnan är inte fri och att det leder 

till en otrygg samt osäker känsla att ha menstruation.46 

En manlig blick dominerar ofta i den kategori inom reklam som anses som ”kvinnliga värden”, 

alltså reklam som berör exempelvis hygien. I reklamen är det männen som är betraktare och kvinnor

i rollen som det betraktade. Detta menar Hirdman leder leder till en maktposition.47 Hirdman visar i 

sin studie att kvinnors visuella representation i reklam hade ökat år 1995 medan skillnaderna i hur 

framställningen av könen var fortfarande markanta. En ökad erotik kunde ses vad gällande 

framställandet av femininitet och då framförallt en ökad objektifierande visualisering. Inslag med 

nakna kvinnokroppar i kombination med kvinnlig självberöring såg Hirdman som framträdande i 

studien.48 Hirdman analyserar även att kopplingen mellan kvinnan och natur är ett återkommande 

43 Jarlbro, G. (2006). Medier, Genus och Makt. Sid. 130-132
44 Hirdman, Anja (1995) TV-reklam i Sverige 1990 och 1995 maskulinitet, femininitet och etnicitet. Konsumentverket. 

Rapport 1995/96:43. Sid. 9
45 Ibid sid. 7 
46 Ibid sid. 41
47 Ibid sid. 49
48 Ibid sid. 47 
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tema i skönhetsprodukter. Kvinnan och femininiteten ska göras så naturlig som möjligt. Skillnader 

finns även hur kvinnor och män gestaltas i sina kroppar, den manliga avklädda kroppen är nästan 

helt frånvarande i reklamen medan det är vanligt förekommande för den kvinnliga kroppen.49 I TV-

reklam framställs kvinnor ofta som passiva, drömmande, njutningsfulla och hon står för det 

omvårdande. Kvinnans primära sysselsättning är omsorgen av andra eller sin egna kropp. Vilket 

bygger på bilden av att kvinnans kropp är problematisk.50

3. Metod 

För att analysera de valda reklamfilmerna kommer studien att tillämpa en semiotisk analys av bild, 

ljud, verbal text och skriven text. I den semiotiska analysen kommer studien att använda sig av 

tolkningsmetoder, så som konnotation. 

3.1 Metodbeskrivning  semiotik

Semiotik är studiet av tecknet och dess sätt att fungera.51 Semiotiken har sedan 1960-talet varit en 

del av ett samhällskritiskt projekt där man försöker tränga bakom den förståeliga ytan som visas för 

mottagaren.52 Inom semiotiken studeras tre huvudområden. Det första är själva tecknet. Olika 

varianter av tecken studeras, deras olika betydelser samt hur de står i relation till de som använder 

dem. Det andra är de koder och system som tecken organiseras i. Det tredje är den kulturen dessa 

koder och tecken arbetar, detta är beroende av användningen av koderna.  Mottagaren spelar en 

aktiv roll. Mottagaren eller ”läsaren” hjälper till att skapa textens betydelsen genom att låta sin 

erfarenhet, attityder och känslor påverkan den. Ett tecken är något fysiskt som upptäcks med våra 

sinnen, det är även beroende av att användaren uppfattar att det är ett tecken.53

Semiotikens grundare var Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Pierce. Pierce ser tecknet, 

vad de betecknar och dess användare, där alla dessa tre delarna har ett nära samband med varandra 

och kan endast förstås i relation till varandra. Saussure menar å andra sidan att tecknet består av 

dess fysiska form plus en förknippad föreställning och att denna i sin tur är en uppfattning om 

49 Hirdman, A. (1995) TV-reklam i Sverige 1990 och 1995 maskulinitet, femininitet och etnicitet. Sid. 48
50 Ibid sid. 50
51 Fiske John (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”. Finland: Wahlström & Widstrand. Sid. 61
52 Drotner, Kirsten m fl (2000) Medier och kultur. En grundbok i medieanalys och medieteori. Lund. Studentlitteratur. 

Sid. 204
53 Fiske, J. (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”. Sid. 61-62 
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extern verklighet.54 Tecknet var enligt Saussure ett fysiskt föremål med en betydelse och där den 

mentala föreställningen är till stor del gemensam. Tecknet är gemensam för de medlemmar som 

deltar i samma kultur och pratar samma språk.55 Pierce däremot menar att det triangulära samband 

mellan tecknet, det betecknande och dess användare endast går att förstå i relation till varandra. Han

menar att ett tecken är något som står för något i en viss bemärkelse, det är riktat till någon och 

skapar därmed liknande tecken i personens medvetande.56

3.2 Motiv för vald metod – semiotik 

En semiotisk analys av en reklamfilm är inte ovanligt. Reklamen vill underhålla oss och visa på 

saker där vi som publik måste fundera och tänka på de budskap som sänds ut. För att kunna 

analysera reklam sker analys av de olika tecken som finns att hitta. Allt som ger en mening i 

reklamen är ett tecken. En tanke bakom, som endast bli tydlig när vi analyserar dem.57 Semiotik är 

en kvalitativ forskningsmetod. Den bristande generaliseringen, att kunna generalisera denna studie 

till andra studier, brukar lyftas fram av kritiker som den kvalitativa forskningens svagheter. Men 

kvalitativ forskning kan göra mer försiktiga generaliseringsanspråk och bedömningar av resultatet i 

studien och möjlighet till överförbarhet till andra områden och miljöer.58
 Svårigheter med en 

semiotisk bildanalys är även att det alltid finns ett visst mått av författarens till studiens egna 

tolkning i analysen, då semiotik är beroende av författaren som tolkare.59 

3.3 Konnotation 

Saussures fokus var på själva tecknet och inte hur tecknet samverkar med användaren så som hur 

tecknet fungerar och kan ge olika betydelser beroende på personer och sammanhang. Det var hans 

efterträdare Roland Barthes som först konstruerade en modell för hur samverkande uppfattning och 

betydelse kunde analyseras.60 Enligt Barthes är ett språk och en betydelse gemensam för ett 

språksamfund. Konnotation används för att se vilka kulturella betydelser och värdeladdningar 

tecknet bär med sig.61 Den konnotativa delen är det samspel som uppstår när tecknet möter 

användarens uppfattningar, känslor och värderingar vad gällande kulturen. Det är enligt Barthes en 

54 Fiske, J. (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”.  Sid. 62-63
55 Ibid sid. 66
56 Ibid sid. 63
57 Bignell, Jonathan (2002). Media semiotics an introduction. New York: Manchester University Press. Sid. 31
58 Ahrne, Göran. Svensson, Peter (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Författarna och Liber AB. Malmö. Sid. 28-29 
59 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber AB. Sid. 297 
60 Fiske, J. (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”. Sid. 117
61 Drotner, K. m fl (2000) Medier och kultur. En grundbok i medieanalys och medieteori.  Sid. 201-203
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subjektiv process.62 Konnotationer är kulturellt etablerade och kodifierande, de kan kallas kollektiva

associationer.63 Barthes ger förklaringen av konnotation utifrån ett fotografi. Han menar att 

konnotation är hur bilden fotograferas, den mänskliga delen av processen, människan väljer ut vad 

som ska fotograferas och med vilket ljus och med vilken skärpa.64 Det konnotativa är den mänskliga

delen av processen, den subjektiva delen, något som vi ofta själva inte är medvetna om, vilket kan 

bidra till att vi tolkar in detta som fakta. Konnotation är specifikt för en kultur även om den ibland 

har en ikonisk dimension. Det är detta som den semiotiska analysen skall hindra.65 

3.4 Myter

En myt är en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten 

eller naturen. Det finns olika typer av myter, primitiva och sofistikerade. De primitiva myterna 

handlar om livet, döden, gudar, godhet och ondska. De sofistikerade myterna handlar exempelvis 

om vetenskap, manlighet, kvinnlighet och familjen. Myter används enligt Barthes som kulturens 

sätt att tänka om någonting och ett sätt att förstå det. En myt är enligt Barthes en kedja av relaterade

begrepp.66 Barthes menar att myter i första hand fungerar så att de får historien att framstå som 

naturlig. Dock är myter i själva verket produkter av en samhällsklass som blivit dominerande. 

Exempelvis finns en myt att kvinnor ”av naturen” är bättre på att vårda och uppfostra barn än män 

och därför är kvinnans naturliga plats i hemmet, där hon tar hand om barnen och mannen. Mannen 

däremot är lika ”naturligt” i sin roll när han försörjer hela familjen. 

Myterna framställs i och med detta som något naturligt vilket döljer myterna i dess historiska 

bakgrund. Detta gör dem allmängiltiga och framstår därmed som oföränderliga och rättvisa. För att 

göra betydelser naturliga fungerar myter bäst när de visar ett samband med något som förefaller 

naturligt. Att kvinnan föder barn utnyttjas i den bemärkelsen för att göra betydelsen av omvårdnad 

och huslighet som något naturligt för kvinnan.67 Barthes menar att myter har en dynamisk kraft, de 

förändras, ibland för snabbt att möta nya värderingar i den kultur de tillhör. Myter och konnotation 

är viktiga och visar på hur tecken arbetar i beteckning av andra ordningen, där samverkan mellan 

tecken och och användaren eller kulturen är mest aktiv.68 

62 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Sid. 181
63 Gripsrud. J. Mediekultur - Mediesamhälle. 2011. Bokförlaget Daidalos AB. Göteborg. Sid. 149
64 Fiske, J. (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”. Sid 118-119 
65 Ibid sid. 119-120 
66 Ibid sid. 121 
67 Ibid sid. 122-123
68 Ibid sid. 124-125
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4.0 Analys 

I följande avsnitt avser författaren analysera det valda materialet (reklamfilmerna) med hjälp av 

vald metod (semiotiska bildanalys) och den teoretiska utgångspunkterna kring genus, representation

och reklam i syfte att försöka svara på studiens frågeställningar. En beskrivning av respektive 

reklamfilm kommer först att presenteras, därefter hur genus representeras och hur menstruationen 

framställs i respektive reklamfilm. En jämförande analys genomförs i syfte att se om det finns några

skillnader respektive likheter mellan reklamfilmerna. Reklamfilmerna kommer att analyseras utifrån

tidsordning, den äldsta filmen från 2010 kommer att analyseras först och den senaste reklamfilmen 

från 2016 sist.   

4.1 Tillvägagångssätt

En semiotisk analys har gjorts av de valda reklamfilmerna där Barthes begrepp konnotation och myt

kommer att ligga som grund för analysen. När man studerar reklam är det viktigt att beakta att 

texter är multimodala, vilket betyder att kommunikationen sker i olika former så som bildens form, 

språk och ljud. Dessa tillsammans skapar mening.69 Därav kommer modellen för analysen av 

reklamfilmerna studeras just utifrån dessa former: bildens form, ljud, skriven text samt verbal text,

för att kunna ge svar på de ställda frågeställningarna, samt för att kunna diskutera samspelet mellan 

det visuella och det verbala i reklamfilmerna. Reklamfilmerna har studerats i sin helhet.

4.1.2 Libresse reklamfilm från 2010

I denna reklamfilm är det en grupp kvinnor som befinner sig i en matbutik, det ter sig som om alla 

kvinnorna i reklamfilmen är och handlar varor. Kvinnorna är väldigt glada vilket de visar med sitt 

kroppsspråk och de ler mot varandra. Några av kvinnorna som förekommer i reklamfilmen ser ut 

som om de skriker, de placerar händerna för sina ansikten och drar sig i håret. En kvinna faller ner 

mot golvet, det verkar som att hon svimmar på grund av den lycka hon känner inför den nya 

produkten som lanseras. Alla kvinnorna i matbutiken springer tillsammans mot en specifik hylla där

det ges intryck att Libresse nya tamponger ska finnas. Alla kvinnorna verkar glada för att Libresse 

har lanserat ett nytt menstruationsskydd. I slutet av reklamen visas texten ”ÄNTLIGEN” i versaler, 

det tycks vara som att alla kvinnorna i matbutiken har väntat och längtat länge efter just denna 

produkt. Texten ”Libresse tamponger, Feel Secure, Wear Libresse” visas. I och med den texten kan

det tänkas att nu kan kvinnan känna sig säker när hon har sin menstruation om hon väljer att 

69  Ekström, M & Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Sid. 179 
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använda Libresses nya menstruationsskydd. Det skapas ett intryck av att kvinnorna känner sig 

osäkra på sin kroppar och osäkra om menstruationsblodet kan blöda igenom trosan eller byxorna i 

och med menstruationen. Med hjälp av den nya produkten från Libresse blir hon nu säker. I den 

sista bildsekvensen visas Libresses nya menstruationsskyddsförpackning upp i helbild. Musiken i 

reklamfilmen är en låt av sångerskan Janis Joplin ”You know you make me wanna shout” vilken 

kan tänkas vara vald utifrån kvinnornas känslouttryck och kroppsspråk. 

4.1.3 Libresse reklamfilm från 2013 

Tre kvinnor förekommer i reklamfilmen och de befinner sig alla i olika miljöer. I bakgrunden spelas

det pianomusik, musiken ger ett något stressat intryck till en början men den blir lugnare ju längre 

reklamfilmen visas. En av kvinnorna befinner sig på sin arbetsplats där det ges intryck av att det 

uppstår någon form av argumentation med någon som inte förekommer i bilden. Kvinnan ger 

intrycket av att hon är arg och stänger igen en dörr. Argumentationen verkar sedan vara löst och 

kvinnan ger nu intrycket av förlåtelse. Den andra kvinnan befinner sig påväg in på ett arbetsmöte, 

hon verkar vara osäker inför mötet och tvekar därför att gå in. Hon väljer sedan att gå in på mötet 

och det förefaller som att hon ger ett intryck av att hon känner sig nöjd med det beslutet. Den tredje 

kvinnan befinner sig i hemmet och lagar mat. Hon ger ett intryck av att det inte är speciellt 

tillfredställande. Hon blickar sedan upp från det hon sysslar med och det förefaller som att det 

kommer in någon i köket som inte framställs i reklamfilmen. Kvinnan ger nu ett intryck av att hon 

är glad och nöjd. Kvinnorna som framställs i reklamfilmen verkar alla till en början ge ett  

ansiktsuttryck som om de är trötta och nedstämda. Den verbala texten i reklamfilmen är ”Sånt är 

livet, tufft utmanande, spännande och fullt av känslor. Vad som helst kan hända , men en sak är 

säkert: att ha mens är ingen hojdare. Men eftersom livet går vidare borde du prova Libresse nya 

bindor, de absorberar snabbare än någonsin. Libresse, we know the feeling”. Det framstår som att 

det är menstruationen som gör att kvinnorna ger intrycket av att vara trötta och nedstämda samt 

känslan av att det är och ska vara jobbigt att ha menstruation. I denna reklamfilm ter det sig som att 

kvinnornas humör förändras till det bättre. Det verkar som om Libresse nya binda har ett samband 

med kvinnornas humör och att vad som helst kan hända om kvinnan inte använder sig av Libresse 

nya menstruationsskydd. 

Ett menstruationsskydd i form av en binda visas i slutet av reklamfilmen, menstruationsskyddet är 

designat med rosa i mitten på bindan samt ett rosa hjärta längst upp. En blå färg cirkulerar runt 
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menstruationsskyddet och landar tillsammans med bindan i förpackningen. Den rosa färgen och den

blåa färgen ger ett intryck av fräschhet. På menstruationsskyddsförpackningen finns texten ”Dry 

fast core” vilket också kan tyckas ge intryck av att menstruationsblodet kommer att bli fräscht i 

Libresse binda och torka snabbt så att det inte syns. Reklamen avlutas med Libresses logga samt 

texten ”We know the feeling” vilket kan tolkas som att alla kvinnor tycker att det är jobbigt att ha 

menstruation samt att alla kvinnor får ett varierande humör. Bindan flyger i luften och landar i sin 

förpackning likt en fjäder. Det ges intryck av att använda menstruationsskyddet är lätt och smidigt 

och att kvinnan inte kommer känna sig begränsad av det. 

4.1.4 Libresse reklamfilm från 2014

I början av reklamfilmen illustreras en skolmiljö från året 1953 där en lärare och elev talar om 

menstruation där den verbala texten är: ”Froken Jonsson, är det sant att man ska stanna hemma 

när man menstruerar? Nej det är inte sant, men om du går ut bland folk, gå inte for långt och 

forsok att inte dra uppmärksamheten till dig, det är bra om du har nära hem så att du diskret kan 

byta och slänga bindan. Menstruation kan vara lite besvärligt.” Reklamfilmen tar sin utgångspunkt

i en föreställning om hur menstruation kanske upplevdes och framställdes på 1950-talet. Libresse 

försöker här sätta menstruation i en historisk kontext, där menstruationen ger intrycket av att vara 

något mycket mer omständigt och problematiskt för kvinnan. Reklamfilmen fortsätter med att visa 

en kvinna som kör motorcykel samtidigt som den verbala texten fortfarande hörs i bakgrunden. 

Kvinnan på motorcykeln kan tolkas till att visa på en frihetskänsla. En fest i ökenmiljö visas upp, ett

grupp kvinnor och män hoppar och dansar, vilket ger intrycket av att kvinnan har möjlighet att 

befinna sig vart som helst. Reklamfilmen fortsätter och bildsekvensen visar en kvinna som sitter i 

en buss under en safari, bussen kör på en grusig väg i öknen. Reklamen visar avslutningsvis ett 

kvinnligt rockband som uppträder och en kvinna som tävlingsseglar. Alla dessa kvinnor som 

förekommer i reklamfilmen ger ett intryck av en frihetskänsla och att kvinnan nu har en 

rörelsefrihet och inte är begränsad. I bakgrunden spelas musik, en sång som ger intycket av att vara 

positiv och glad. En bild visas hur Libresse koncept Roll.Press.Go fungerar samtidigt den verbala 

texten är, ”Tiderna forändras, med nya Libresse kan du vara vart som helst for att enkelt och 

diskret ta hand om din binda. Bara rulla tryck ihop och släng. Libresse, roll, press, go.” Detta 

skulle detta kunna tänkas visa på att kvinnan med menstruation nu har en friare rörlighet i och med 

Libresses nya produkt som innebär ”Libresse Roll.Press.Go” vilket gör att hon kan befinna sig var 

som helst i världen och ägna sig åt vad hon vill även fast hon har menstruation. Det förefaller som 
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att detta är möjligt tack vare Libresses nya menstruationsskydd. Det framställs som att hon kan vara

trygg i och med att hon har tillgång till Libresse nya menstruationsskydd. I slutet av reklamfilmen 

visas texten ”Nyhet! Libresse Roll.Press.Go. Nu i din butik!” 

Menstruationsskyddet i form av en binda visas i slutet av reklamfilmen som vit och ren. Vilket ger 

en bild av fräschhet. Bildsekvensen visar hur den går att rulla ihop och slänga på ett bekymmersfritt 

sätt. Menstruationen kan därmed framställas som ett problem för den aktiva kvinnan. Ordet diskret 

skulle kunna kopplas till att menstruationen fortfarande ses som något problematiskt för henne, att  

menstruationsskyddet diskret måste tas om hand om och rullas ihop. Det förefaller som om kvinnan

måste hålla menstruationsskyddet gömt och rulla in den i förpackningen så att den blir så liten som 

möjligt för att det ska vara så problemfritt som möjligt. 

4.1.5 Libresse reklamfilm från 2015

Reklamen visar en grupp kvinnor som byter om i ett omklädningsrum efter vad det ges 

föreställningen av att ha spelat boll- och lagspelet Lacrosse. Musiken som spelas i bakgrunden ger 

intryck av att vara positiv. Kvinnorna framställs som att de är aktiva då det verkar som att de precis 

har varit och spelat Lacrosse. Detta då träningskläder, handdukar och en lacrossehjälm på en bänk i 

omklädningsrummet visas. Kvinnorna har olika trosmodeller på sig och de har kommit olika långt i 

sin påklädning. Någon kvinnan har endast BH och trosor på sig medan en annan har en tröja och 

trosor på sig. Det framstår som att kläderna de har haft på sig innan är smutsiga och orena. Det 

förefaller som att kvinnorna har duschat vilket gör att de ger ett intryck av de tidigare var orena men

att de nu är rena och har tagit på sina rena underkläder samt Libresses menstruationsskydd, vilket 

kan antyda på fräschhet. Den skrivna texten i reklamen visas i slutet och är ”Live fearless” vilket 

kan framställas som att kvinnorna är aktiva samt att kvinnan ska kunna leva bekymmersfritt och 

orädd även fast hon har menstruation. Det nya menstruationsskyddet visas i bildsekvensen och dess 

nya funktion Multistyle, en funktion som ska passa alla olika trosmodeller. 

En vit binda som är rosafärgad i mitten visas upp, den vita bindan med de rosa markeringarna följer 

de olika trosmodellerna och ger ett intryck av fräschhet och följsamhet. Reklamfilmen avslutas med

att gruppen kvinnor går i utomhusmiljö från omklädningsrummet, kvinnorna ger intrycket av att 

vara glada och bekymmersfria. Den verbal texten i reklamfilmen är: ”Nya Libresse Multistyle, ett 

absorberande trosskydd som passar alla dina trosmodeller. Libresse, live fearless”. I och med det 
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nya menstruationsskyddet kan kvinnan använda olika trosor, då skyddet passar alla modeller samt 

att menstruationen gör att kvinnan nu inte behöver oroa sig för att menstruationsblodet ska läcka ut 

när hon är aktiv. Det framställs som om det är menstruationen som gjort kvinnan osäker. Osäker i 

den bemärkelsen att det inte ska gå att leva ett aktivt liv. Här kan menstruationsskyddet tolkas som 

att det kan hjälpa kvinnan att vara mindre osäker på sin kropp. 

4.1.6 Libresse reklamfilm från 2016

I reklamfilmen förekommer ett flertal kvinnor, alla kvinnorna utför olika typer av idrottsaktiviteter, 

tillsammans eller i grupp. Musiken som spelas under hela reklamfilmen är av artistgruppen A Tribe 

Called Red och titeln på låten är “Native Puppy Love”. Låten ger intryck av att framstå som en låt 

med mycket energi, samtidigt som lite mystiskt och spännande. 

I början av reklamfilmen visas en fotbollsarena upp, efter det en stor tom sal där några kvinnor står 

uppradade emot varandra. Miljöer från en boxningssal visas där en kvinna ensam boxas i en 

boxningsring. Därefter en vintermiljö där en kvinna cyklar mountainbike och efter det en miljö från 

en fotbollsplan i utomhusmiljö visas där flertalet kvinnor spelar fotboll, en annan kvinna som 

springer på en stig där underlaget ger intryck av att vara halt. En annan kvinna springer mot havet 

med en surfbräda under armen och nästa kvinna dyker djupt ner i ett mörkt vatten. En kvinna dansar

balett i en sal och flertalet kvinnor åker skateboard i en ramp. 

Alla kvinnor som representeras i reklamen har flertalet sår på kroppen, såren sitter på fötter, knän, 

armar och ansikte. Det blöder från såren. Vid vissa tillfällen visas en oren tejpbit som lossnat från 

såret, den rivs av och blodet rinner ut från såret. Kvinnorna framstår i reklamfilmen som fysiskt 

aktiva, starka och flertalet atletiska. Kvinnorna svettas vid utförandet av de olika aktiviteterna och 

blodet rinner från sår från olika delar av kroppen. Blodet som framställs i reklamfilmen ger intryck 

av att vara något problemfritt för kvinnan, hon forsätter utöva sin aktivitet trots att blodet rinner från

sår på kroppen. I en av bildsekvenserna gestaltas ett plåster, plåstret rivs sakta av från ett sår, såret 

öppnar sig och det är rött och blodigt. Detta skulle kunna vara en liknelse till ett 

menstruationsskyddet. Att kvinnan är i behov av ett skydd för att hindra att blodet ska rinna och 

synas. Samtidigt visar bildsekvensen att plåstret rivs av vilket skulle kunna tydas som att kvinnans 

blod inte behöver något plåster eller menstruationsskydd.  

21



Linn Rydstedt 870328-8244 MKV Kandidatuppsats  

Avslutningsvis visas en kvinna ridande på en vit häst, hon har ett svärd i handen, hästen stegrar och 

kvinnan håller upp svärdet i luften. Den skrivna texten i reklamfilmen kommer i den sista 

bildsekvensen, ”No Blood Should Hold us Back” sedan ”Live fearless” tillsammans med Libresses 

logga. Det framstår som att kvinnorna utstrålar en frihetskänsla och en oräddhet vilket kan tänkas 

höras samman med menstruationsskyddet då det är detta som ger kvinnan en säker känsla och 

trygghet. 

4.2 Menstruationens framställning i reklamfilmerna 

Likheter går att urskilja i reklamfilmerna som är gjorda 2010, 2013 och 2014. Mens framställs i 

dessa reklamfilmer som något problematiskt och något som är begränsande för kvinnan. Mensen 

kan som den verbala texten i reklamfilmen från 2013 påtalar att ”...vad som helst kan hända”, vilket

därmed gör kvinnan osäker. Menstruationsblodet framställs därmed som ett problem som måste 

åtgärdas. Analysen av reklamfilmerna visar att menstruationsskydd presenteras som lösningen på 

problemet menstruation. Mensen tillskrivs egenskaper av att vara smutsig, jobbig och att det inte är 

någon höjdare att ha menstruation. Den hindrar kvinnan från att vara aktiv och den ska döljas så att 

den inte ska synas. Reklamfilmen från 2014 visar upp menstruationsskyddsprodukten som något 

diskret och som är enkelt att dölja. Detta ger kopplingen till att menstruationen ses som något 

problematiskt för kvinnan och något som inte ska hanteras offentligt. En skillnad kan ses i 

reklamfilmerna från 2015 och 2016 jämfört med de tidigare publicerade reklamfilmerna. I 

reklamfilmerna från 2015 och 2016 används den skrivna texten är ”Live Fearless” vilket skulle 

kunna utläsas som att menstruationen inte är eller ska vara något problem för kvinnan. Blodet ska 

inte få stoppa kvinnan att leva ett aktivt liv. 

En myt som finns är att kvinnan betraktas som oren när hon har sin menstruation.70 Detta är något 

som Libresse reklam för menstruationsskydd till stor del håller fast vid. Själva menstruationsblodet 

är i sig frånvarande i alla de fem studerade reklamfilmerna. I reklamfilmerna från 2013, 2014 och 

2015 visas en vit ren binda som är rosa eller blåmålad i tyget, men den är helt frånvarande av 

mänskligt blod eller vätska som skulle kunna likna blod. Menstruationsskyddet representeras som 

vitt och fräscht vilket skulle kunna kopplas till att det ”orena” menstruationsblodet blir fräscht med 

hjälp av skyddet. Menstruationsblodet kopplas samman med orenhet i och med blodet blir kvinnan 

bärande på en negativ potential.71 

70 Ekenvall, A. (1992) Manligt och Kvinnligt. Sid. 50
71 Malmberg, D. (1991). Skammens roda blomma? Menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk tradition. 

Sid. 48
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Skillnader går att urskilja i den nyaste reklamen från 2016, där blod visas på kvinnornas kroppar. 

Det har alltid funnits en styrning och en reglering av menstruationen och den menstruerande 

kvinnan, där man har velat kontrollera kvinnan och hennes beteende. Blodfläcken har därmed blivit 

ett skamtecken och kvinnan anses brista i kontrollen över sin egna kropp och i kontrollen av att vara

renlig.72 I denna reklam förekommer inget menstruationsblod men det förekommer blod på 

kvinnornas kroppar från sår. I reklamfilmen visas en tejpbit som dras loss och under den visas ett 

rött sår. Möjligtvis ska såret föreställa kvinnans könsorgan, där blodet egentligen ska komma ifrån. 

En ytterligare skillnad är att filmen från 2016 visar ingen menstruationsskyddsprodukt i slutet av 

reklamfilmen som i de övriga analyserade reklamfilmerna. Detta skulle kunna tolkas som att 

kopplingen till renhet och behovet av att göra kvinnan säker genom att använda 

menstruationsskyddet för att känna sig fräsch inte är lika stark som i de övriga reklamfilmerna. 

Menstruationsskyddet i sig verkar således få en allt mindre roll. En tolkning kan vara att kvinnan 

inte längre behöver vara osäker under sin menstruation och att det inte gör något om blod syns, samt

att hon kan vara aktiv utan att något hindrar henne. Blodet på kvinnornas kroppar kan tolkas som att

de representerar menstruationen. Därmed kan det tolkas som att menstruationsblodet framställs i 

reklamfilmen från 2016 som mindre problematiskt för kvinnan, vilket också reklamfilmens skrivna 

text antyder ”No Blood Should Hold us Back”.  

Sammanfattning

Det finns en antydan om att de tidiga reklamfilmerna från 2010, 2013 och 2014 framställer 

menstruationen som problematiskt för kvinnan och som något besvärligt och jobbigt för henne. I 

reklamfilmen från 2013 ses menstruationen som ett stort problem som kvinnan egentligen verkar 

vilja slippa, vilket även den verbala texten i reklamfilmen antyder. Menstruationen ska diskret 

gömmas undan, så som reklamfilmen från 2014 antyder. I de nyare reklamfilmerna från 2015 och 

2016 verkar menstruationen däremot inte ses som lika problematiskt för kvinnan, den skriva texten 

”Live Fearless” som förekommer i reklamfilmerna från 2015 och 2016  kan kopplas till att 

menstruationen bör ses som oproblematiskt för kvinnan. Menstruationen ska inte hindra kvinnan att

leva det liv hon vill och hon ska inte behöva vara rädd eller orolig för att blodet ska synas. Den 

verbala texten från reklamfilmen publicerad år 2016 ”No blood should hold us back” ger en 

antydan på att inget blod ska få hindra kvinnan att vara aktiv och osäker. 

72 Malmberg, D. (1991). Skammens roda blomma? Menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk tradition. 
Sid. 198-199
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I reklamfilmerna från 2010, 2013, 2014 och 2015 visas menstruationsskyddet i slutet av 

reklamfilmerna upp, vilket kan tolkas som att det är genom menstruationsskyddet som 

menstruationsblodet blir fräscht. Representation av menstruationsskyddet förekommer inte i 

reklamfilmen från 2016 vilket kan antyda att blodet inte ses som något orent. Borta är dock det som 

vore det mest självklara. Menstruationsblodet. Mensskyddsreklam har tidigt fokuserat på att mens 

ska vara osynligt, att kvinnan ska kunna blöda utan att det ska synas eller märks. Endast i 

reklamfilmen från 2016 ses kvinnor blöda från olika kroppsdelar, dock inte från slidan där 

menstruationsblodet normalt kommer ifrån. Detta skulle kunna tyda på att det just är 

menstruationsblodet som är problematiskt. 

4.2.1 Genusrepresentation i reklamfilmerna

Det förefaller som om det finns en myt att kvinnor känner sig osäkra under sin menstruation. I de 

studerade reklamfilmerna för menstruationsskydd tillskrivs kvinnan ordet säker, hon går från att 

vara osäker till säker i och med att hon använder sig av Libresse menstruationsskydd. I 

reklamfilmerna från år 2010, 2013 och 2014 framställs det som att kvinnorna är osäkra under sin 

menstruation och att menstruationen ses som problematiskt för henne. Menstruationsskyddet i sig 

erbjuder en lösning, vilket innebär att kvinnan nu har möjlighet att känna sig ren, fri, säker och att 

kunna blöda utan att det syns. Blodfläcken kan därmed kopplas till att kvinnokroppen är 

oförutsägbar och om det skulle synas lite blod så skulle det vara skamfyllt för kvinnan. 

Likheter i hur det feminina genuset representeras kan hittas i reklamfilmerna från år 2013, 2014 och

2015 där en vit binda visas i slutet. Bindan kan ses som en konnotation med att kvinnan under sin 

menstruation kan känna sig fräsch med hjälp av skyddet. Det är inte ovanligt att reklam för 

sanitetsprodukter konstruerar ett ideal om renhet hos kvinnan. Menstruationsskyddsreklam 

fokuserar ofta på att kvinnan ska vara ren och fräsch samt att det är menstruationsskydden som ger 

kvinnan denna känsla. Kvinnan kan därmed sägas representeras som ofräsch och smutsig när hon 

har sin menstruation. Menstruationen tillskrivs därmed en orenhet. De analyserade reklamfilmerna 

kan därmed bidra till att skapa en uppfattning om att kvinnor är mer orena än män då de måste 

hindra den orena kroppsvätskan mens att komma ut.

Olika miljöer förekommer i reklamfilmerna. I reklamfilmen från 2013 befinner sig en av kvinnorna 

i ett kök där hon står och lagar mat. Reklamfilmen från 2010 utspelar sig i en matbutik där 
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kvinnorna befinner sig. Detta kan symbolisera att kvinnorna är omhändertagande och passiva, vilket

är vanligt förekommande i hur kvinnor framställs i TV- reklam. Kanske vill reklamfilmerna härmed

förtydliga och förknippa menstruationsskydd med det feminina genuset. Skillnader finns jämfört 

med reklamfilmerna från 2014, 2015 och 2016 där kvinnan till viss del representeras i 

utomhusmiljöer och som fysiskt aktiv. Kvinnan representeras i dessa reklamfilmer som orädd och 

stark. Skillnader i hur det feminina genuset representeras kan även ses i reklamfilmerna från 2015 

och 2016 jämfört med de övrigt analyserande reklamfilmerna där de använder sig av ordet ”Live 

Fearless”, vilket kan tyda på en uppmuntran till att kvinnan ska kunna leva det liv hon vill utan 

rädsla eller oro för sin menstruation. 

Att kvinnan representeras som fräsch är något som skiljer sig i reklamfilmen från 2016 jämfört med 

de övriga analyserade reklamfilmerna. I denna reklamfilm representeras kvinnan i någon form av 

fysisk aktivitet, aktiviteter som gör henne både svettig, blodig och smutsig. Skillnader kan även ses 

i reklamfilmen från 2015 där kvinnorna endast framträder i underkläder, vilket skiljer sig från de 

övriga filmerna. Tanken från skaparna bakom reklamen har sannolikt varit att på ett visuellt sätt 

marknadsföra det nya menstruationsskyddet som passar alla trosmodeller. Det finns dock en risk att 

kvinnor får rollen som den betraktade då en manlig blick ofta dominerar inom reklam som berör 

hygienartiklar, vilket i sin tur kan leda till en maktposition för mannen. 

Sammanfattning 

I analysen ovan finns det en antydan om att kvinnor ofta representeras som osäkra under sin 

menstruation. I de analyserade reklamfilmerna från 2010, 2013 och 2014 finns det en rädsla och en 

osäkerhet hos kvinnan. Skillnader finns framförallt i reklamfilmen från år 2016 där kvinnan 

representeras som orädd. Miljöer i de tidiga reklamfilmerna från 2010 och 2013 representerar 

kvinnan i traditionellt ”kvinnliga miljöer” så som i en matbutik och i ett kök medan kvinnorna i de 

senare reklamfilmerna från 2014, 2015 och 2016 representeras i utomhusmiljöer där hon själv är 

aktiv. Fräschhet och femininitet kopplas ofta samman. I de studerande reklamfilmerna finns en 

skillnad i hur fräschhet tillskrivs kvinnan. Det är tydligt framträdande i reklamfilmerna från 2013, 

2014, 2015 där fräschhet starkt kopplas ihop med det kvinnliga idealet. I reklamfilmen från 2016 är 

kopplingen mellan fräschhet och femininet inte lika starkt sammankopplat. Kvinnorna representeras

här som  svettig, smutsig, blodig och sårig. Fräschheten lyser med sin frånvaro. 
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5. Slutsatser och diskussion

Då det förefaller som om det växt fram en större grad av öppenhet och publika diskussioner om 

menstruation i dagens samhälle är det av intresse att se om menstruationsskyddsreklam har 

förändrats i samma tak har studiens syfte varit att undersöka hur menstruation framställs och hur det

feminina genuset representeras i audiovisuell reklam för menstruationsskydd från det svenska 

företaget Libresse från år 2010 till 2016 samt se om det finns några skillnader och likheter. 

Frågeställningarna som författaren har försökt besvara är om menstruation framställs som något 

problematiskt eller orent för kvinnan i reklamfilmerna och i så fall på vilket sätt, samt hur det 

feminina genuset representeras i respektive reklamfilm. Författaren har även försökt utröna ifall det 

funnits några skillnader respektive likheter mellan reklamfilmerna gällande hur menstruation 

framställs och hur det feminina genuset representeras. 

En myt finns att kvinnan betraktas som oren när hon har sin menstruation. Menstruationsblodet har 

ofta kopplats samman med orenhet och att kvinnan är bärande på en negativ potential i och med 

menstruationen. Att menstruationen framställs som något problematiskt för kvinnan är något som 

går att urskilja i reklamfilmerna från 2010, 2013 och 2014. Reklamfilmerna visar att menstruationen

gör kvinnan osäker. Det är endast med hjälp av menstruationsskyddet som kvinnan kan känna sig 

säker och för menstruationsblodet att bli rent. Detta blir en slags motsatseffekt då 

menstruationsblodet ofta tillskrivs kvinnas kropp som något problematiskt och något som är 

begränsande och orent. Därför kan det tänkas att menstruationen tillskrivs förskönade attribut i 

reklamfilmen, så som en vit binda och aktiva kvinnor som är orädda, för att göra menstruationen ren

och oproblematisk. I reklamfilmerna från 2015 och 2016 finns den skriva texten ”Live Fearless”. 

Kvinnan ska därmed inte behöva vara orolig och inte behöva se menstruationen som något 

problematiskt. I reklamfilmen från 2016 representeras kvinnorna som blodiga, såriga, svettiga och 

smutsiga. Blod, svett och smuts visas på kvinnans kropp vilket kan tolkas som att menstruationen 

inte är problematiskt. Kanske är det så att de orden som är mest förekommande i 

menstruationsskyddsreklam, som är citerade av Strömqvist i inledningen till denna studie, ”fräsch 

och säker” kommer vara ett minne blott i framtidens menstruationsskyddsreklam.  

I alla de analyserade reklamfilmer är menstruationsblodet frånvarande. Menstruationsskyddsreklam 

har alltid till stor del fokuserat på osynlighet och diskretion, att kvinnan ska kunna blöda utan att det

märks. Här visar studien på en förändring från de första reklamfilmerna och den senaste. Blod visas 
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i reklamfilmen från 2016, dock inte menstruationsblod. Om det är en ny trend för 

menstruationsskyddsreklam är för tidigt att säga och studien skulle behöva ett större material för att 

undersöka detta. Mensblodet verkar således vara mer dramatiskt än annat blod och 

menstruationsblodet tillskrivs fortfarande till viss del som något problematiskt för kvinnan. Det 

frånvarande menstruationsblodet kan även ses som en bekräftelse på den samhällsordning som 

finns, där den kvinnliga kroppen och det feminina genuset är annorlunda mannen. Utifrån genus och

genussystemet kan kvinnan härmed ses som avvikande från det normativa. Det är mannen som ses 

som en norm och kvinnans kropp ses därmed som annorlunda. 

Skillnader går att se i hur det feminina genuset representeras. I de tidiga reklamfilmerna från 2010 

och 2013 representeras kvinnan i typiska ”kvinnliga miljöer” medan i de nyare reklamfilmerna från 

2014, 2015 och 2016 representeras hon som mer aktiv och säker. Hon kör motorcykel, seglar och 

utövar olika fysiskt krävande aktiviteter. Utifrån analysen går det utläsa att föreställningen om 

kvinnlighet är nära sammankopplat med fräschhet. Detta är något som Libresse reklam för 

menstruationsskydd håller fast vid för reklamfilmerna från 2010, 2013, 2014 och 2015. Resultatet 

visar dock på att det finnas en tendens till ett minskande av att porträttera kvinnan som ren och 

fräsch utan att istället representera henne som orädd, aktiv, svettig, oren, och till och med blodig, 

som i reklamfilmen från 2016. Den fräschhet och renhet som ofta tillskrivs kvinnan i reklam är inte 

här lika starkt sammankopplat till femininiteten. 

Det är tydligt att synen på mens i samhället i stor utsträckning och under lång tid har ignorerats men

detta håller sannolikt på att förändras. Tystnaden kring mens bidrar till att kvinnor som menstruerar 

blir maktlösa och tillskrivs som avvikande från den normativa mannen. Studiens resultat visar på 

förändring i hur menstruation framställs samt hur det feminina genuset representeras. Den ökade 

öppenheten och de publika diskussioner om menstruation i dagens samhälle kan ha haft en påverkan

på Libresses menstruationsskyddsreklam. Inget blod ska hålla kvinnan tillbaka.  
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5.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har, som ovan visat, analyserat och jämfört fem reklamfilmer från Libresse Sverige 

Youtubesida utifrån teoretiska utgångspunkter kring genus, representation och reklam. En intressant

jämförelse vore att genomföra en studie med material av reklamfilmer för menstruationsskydd från 

olika menstruationsskyddsföretag från olika länder, detta för att se om det finns likheter eller 

skillnader i hur menstruation och det feminina genuset representeras och framställs. Här torde stora 

skillnader finnas då generella samhällsdiskussioner om genus, jämställdhet och hur kvinnor 

framställs i reklamfilm sannolikt skiljer sig markant i olika delar av världen. Delar av västvärlden i 

allmänhet, och Sverige i synnerhet, ligger långt fram i medvetenhet och samhällsdiskussioner kring 

hur genus och kvinnor representeras i samhället. 
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