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1. Inledning 

1.1 Presentation 

Att använda mensskydd för engångsbruk, vara aktiv under menstruering och ta del av en 

normal vardag, är för många i västvärlden en självklarhet. Men om vi blickar tillbaka knappt 

hundra år såg situationen för den menstruerande kvinnan annorlunda ut. I USA var det först 

under 1920- talet som bindor för engångsbruk började konsumeras i större skala, dessförinnan 

återanvändandes trasor, svampar e.t.c. för att ta upp blödningar (Vostral 2005, 243). 

1920- talet innebar nya möjligheter för kvinnor. Vita kvinnor fick rösträtt, äganderätt, och 

många kvinnor som tidigare varit hemma började förvärvsarbeta. År 1920 uppskattades 25 

procent av kvinnorna i USA lönarbeta (Sivulka, 2001, 180). I och med utbredd tabu kring 

menstruation och en föreställning om kvinnor som sjuka under tiden hon menstruerade, var 

hon i praktiken bunden till hemmet (Johannisson, 1998, 9). Kulturhistorikern Sivulka menar 

att retoriken i reklam om renlighet och hygien bidrog till att skapa könsroller och idéer om 

den moderna kvinnan (2001, 15). Med engångsskydd kunde hon dölja tiden hon 

menstruerade och hade då tillgång till ett offentligt liv. Det första företaget som slog igenom 

med försäljning och marknadsföring av engångsskydd hette Kimberly Clark och varan 

kallades Kotex.  

 

Uppsatsen kommer att undersöka företagets marknadsföring av engångsskydd, mer specifikt 

hur reklamen skapar engångsskydd som en vara, och med vilka verktyg. Historikern Eric 

Foner skriver att konservatismen var ledande i USA under 1920-talet och samhället präglat 

av stora klassklyftor. Under tidiga 1920-talet växte allt fler företag fram, massproduktion blev 

större, och reklamen blev allt mer omfattande i försäljningsprocessen (2009, 721 f).  Nya 

produkter såsom hygienartiklar, skönhetsprodukter och mode börjar använda sig av kvinnors 

kroppar i reklam för att skapa ett behov av varorna. Företag fick makt över att benämna 

kvinnors vanor och liv samt genom att utmåla henne som symbolisk bärare av konsumtion. 

Victoria de Grazia menar att kvinnor i reklam porträtteras som samhällsnyttiga genom att de 

konsumerade (1996, 12 f). Att skapa nya varor för att göra profit kräver 

marknadsexpandering. Under 1920-talet öppnades nya marknader för målgruppen kvinnor. 
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Lingvisten och samhällsdebattören Noam Chomsky säger i dokumentären Requiem for the 

American Dream att amerikanska tidningar under 1920-talet skrev om behovet att dirigera 

människor till de ytliga saker i livet som fashionabel konsumtion för att kväva ett motstånd. 

Reklamindustrin expanderade med detta syfte - att fabricera konsumenter utefter att skapa 

varor (Chomsky, 2015).  

 

Många studier om reklam och konsumtion diskuterar den synliga processen och statusen. Min 

studie däremot behandlar den osynliga konsumtionen och den synliga annonseringen. Mitt 

intresse i ämnet är att undersöka förhållandet mellan varufiering -processen att skapa en vara- 

och medikalisering -processen av att skapa en sjukdomsidentitet- kring kvinnors 

menstruation.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Varufieringen i reklamannonserna exemplifieras genom argumenten som uppmanar till 

konsumtion. Dessa argument uppfattas skapa idén om en ny vara - d.v.s. processen från 

gasbinda till engångsbinda. Det är med andra ord en förändring i hantering av 

menstruationen som marknadsförs och således är det hanteringen av menstruationen som 

varufieras. Medikaliseringen åskådliggörs i premisserna -orsakerna- för varför publiken bör 

konsumera.  

 

Mitt syfte är inte att undersöka huruvida engångsbindor var en befrielse för kvinnor eller ej 

som mycket annan forskning lagt vikt vid, utan mitt syfte är att undersöka hur reklamen för 

Kotex porträtterade menstruerande kvinnor. Jag kommer att studera annonserna utifrån 

varufiering och hur annonsörerna kapitaliserar hanteringen av menstruation genom 

uppmaning till konsumtion av engångsskydd. Jag kommer att undersöka hur processen av att 

skapa varan engångsskydd diskuteras i reklamannonserna och i vilken mån processen 

använder sig av medikaliseringen av kvinnors menstruation. Varufieringsprocessen 

avmystifierar dessutom användningen av kön och klass i marknadsföring. Således kommer 

hanteringen av menstruation i marknadsföringen för de första engångsskydden i relation till 

klass och kön att kunna förstås.  
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Frågeställningen följer;  

● Med vilka argument marknadsförde företaget Kimberly Clark mensskyddet Kotex 

under 1920-talet?  

 

Genom att studera annonsernas argument blir det möjligt att förstå hur samhället såg på 

menstruerande kvinnor och dessutom hur de uppmanas hantera sin menstruation. 

Argumentationsanalysen ger en djupare förståelse för hur processer av att skapa varor går till, 

samt hur argument rättfärdigas med hjälp av kvinnors kroppar i reklam.  

1.3 Metod 

Studien kommer att vara både kvalitativ och kvantitativ. Annonserna kommer att behandlas 

utifrån en argumentationsanalys eftersom marknadsföring syftar att övertyga publiken i text 

och bild. Jag kommer bl.a. att studera argumentens användning av trovärdighet, 

intellektualitet samt rationalitet och känslor (Bergström & Boréus, 2005, 89 f). Detta med 

syfte att undersöka vilken typ av argument som reklamannonserna nyttjar och vilka 

egenskaper som varan illustreras inneha. Argumentationsanalysen grundas i att jag avser 

avslöja det underförstådda i materialet genom att synliggöra premisser som argumenten 

bygger på. Detta kommer att utföras med kunskapen om att premissen - d.v.s. påståendet - är 

normativ samt preskriptiv vilken innebär att idéer och normer uppmanar till handling. Den 

normativa och preskriptiva premissen bygger på moraliska påståenden vilka beskriver hur 

något bör vara och inte hur det är (ibid., 96 f). Tilläggningsvis ingår dessa teser i 

motivationsargument som enligt Bergström och Boréus vädjar till känslor genom normativa 

påståenden och uppmaningar (2005, 126).  

 

Vidare kommer jag att välja en annons som jag anser vara representativ för varje 

huvudargument för att sedan djupanalysera dessa i uppsatsen. Kategorierna redovisas i 

undersökningskapitlet. Frågeställningen kommer att operationaliseras genom att jag 

undersöker materialet via studie av - hur annonserna argumenterar för att gasbindan nu är en 

engångsbinda, samt med vilka premisser av sjukdomsidentitet detta genomförs. Vidare 

kommer jag att kvantifiera förekomsten av argument i annonserna vilket presenteras i kapitel 

sex, bilaga. Detta eftersom annonserna använder ett flertal argument i varje annons. 
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Undersökningen presenterar främst tematiska kategorier utifrån det dominerande 

huvudargumentet - men för att förstå argumentationen i Kimberly Clarks marknadsföring 

krävs även en större överblick. 

 

Avgränsning görs till studie av företaget Kimberly Clark eftersom de var först med att lyckas 

sälja engångsbindor, vilket innebär att marknadsföringen var lyckosam trots stor tabu. 

Undersökningstiden är åren 1921 till 1929. Första annonsen publicerades 1921 och för att 

undersöka varufieringen har jag bedömt det första decenniet passande eftersom Kotex under 

den perioden slog igenom med sin försäljning och därmed lyckades att marknadsföra varan 

engångsskydd som en nödvändig produkt. Företaget var först i världen med att framgångsrikt 

etablera engångsskydd som vara med hjälp av reklamen. Undersökngingsområdet är därför 

USA eftersom produkten lanserades samt marknadsfördes i amerikanska tidningar. Under 

1920-talet i USA lanserades många hygienartiklar och kroppslig renlighet blev allt viktigare 

(Sivulka, 2001, 214).  

 

Mina sökord har varit: Kotex, hygienic, sanitary napkin, sanitary pad, beauty, menstrual 

hygiene, immaculate, Feminine hygiene, menstrual hygiene, Kimberly Clark. 

1.4 Material 

138 annonser har studerats varav 82 stycken är unika - ensamma i sitt slag. Med andra ord 

återkommer 56 stycken annonser i arkiven vilket höjer validiteten i studien eftersom 

materialet bekräftar annonsernas autencitet. Annonserna i undersökningen är publicerade av 

Kimberly Clark i ett flertal tidningar under åren 1921 till 1929.  

 

Avsändaren för annonserna är företaget Kimberly Clark och syftet med reklamen är att skapa 

efterfrågan av engångsskydd samt profitering på de överblivna gasbindorna från kriget. 

Källmaterialet är producerat under 1920 -talet i USA vilket innebär en naturlig prägel från 

mellankrigstiden på innehållet, exempelvis genom att referera till det första världskriget med 

sårade soldater för att skapa legitimitet för varans prospektering.  
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Annonserna publicerades i damtidningar såsom Good Housekeeping och True Story. 

Kimberly Clark berättar i en annons riktad mot butiker, med syftet att börja sälja 

engångsbindan, att Kotex ‘idag’ (1930) annonserar deras engångsskydd i 40 stycken 

damtidningar (Annons 10, 1930). Good Housekeeping var den första tidningen att annonsera 

Kotex år 1921 (Marchand, 1997, 21.) Sivulka menar att de båda tidningarna med hjälp av 

annonsering satte en standard för -det goda livet- som dessutom skulle eftersträvas. Syftet 

med tidningarna var ytterligare att befästa en idé om vilken social standard och mobilitet ska 

innefattas i en kvinnas liv. Tilläggningsvis riktades tidningarna till mellanskikt (2001, 179). 

Marchand menar att annonser speglar en attityd igenkännbar hos majoriteten (1997, xviii) 

och att ett vanligt perspektiv i reklamannonser under 1920-talets USA var det retrospektiva - 

vilket anknöt till familjära uppfattningar (1997, xix). En annan trend hos 1920-talets reklam 

var att uppmärksamma åskådaren på ett problem för att sedan erbjuda en lösning med 

produkten i fråga (1997, 14). Jag har valt att studera annonserna jag hittat via de tre digitala 

arkiven istället för att studera annonserna i tidningen Good Housekeeping. Detta eftersom jag 

då kan studera fler annonser från fler tidningar och därmed skapar en helhetsbild av Kimberly 

Clarks försök att skapa en ny vara.  

1.5 Arkiv 

Annonserna är hämtade från Museum of Menstruation and Women’s Health, Duke University 

Library samt från Vintage Ad Browser. Samtliga arkiv är internetbaserade och de flesta 

annonserna återkommer i de tre arkiven.  

 

Museum of Menstruation and Women’s Health är ett museum grundat av privatpersonen 

Harry Finley. Finley är illustratör och har en master i Tysk geologi och filosofi. Museet ligger 

i Boston, USA, där allt material är samlat i Finleys privata hus. Webbsidan innehåller 

information om kultur kring menstruation och är det enda menstruations museet i världen. För 

tillfället är lokalen stängd för allmänheten och därför används webbsidan som portal för 

materialet (mum.org). Genom kontakt med Finley har jag fått tillstånd att använda bilderna 

för återgivning i uppsatsen.  
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Materialet på webbsidan är till stor del svårorienterat eftersom ingen sökfunktion eller 

kategorisering av materialet finns. Därför har jag andvänt sökmotorn Google för att hitta 

specifika annonser på  mum.org, samt klickat vidare på länkar på hemsidan för att komma 

vidare till relaterbara annonser. Syftet med museet uttrycker Finley som: “The main interest 

of the museum is to permanently display to the public - the important word is ‘public’ - items 

showing the history of woman's health and of the culture of menstruation.” 

(http://mum.org/future.htm).  

 

Vintage Ad Browser är en portal med 123 311 reklamannonser syftande till att samla äldre 

annonser. Hemsidan startade 2010 och drivs av privatpersonen Philipp Lenssen i Tyskland. 

Hemsidan har en sökfunktion med fritext och årspecifiering. Annonserna har således hittats 

med hjälp av sökordet Kotex under åren 1920 till 1929. Materialet är dessutom kategoriserat 

och Kotex’s reklamannonser placeras i grupperingen “Beauty & Hygiene” 

(vintageadbrowser.com).  

 

Duke University Library’s arkiv Ad* Access, är ett demokratiseringsprojekt där en stor 

samling tidskrifter, annonser m.m. återfinns. Över 7 000 annonser från åren 1911 till 1955 

finns tillgängliga och är upphovsrättsligt disponibla för användning inom bl.a. forskning. 

Kimberly Clark’s annonser för åren 1921 till 1929 ligger under kategorierna; Feminine 

Hygiene, Beauty and Hygiene, Country of publication, Coupons, Premiums samt Canada. Jag 

har använt mig av sökfunktionen gällande år och företag.  

1.6 Källkritik 

Annonserna är som sagt hämtade från Museum of Menstruation and Women’s Health, från 

Vintage Ad Browser samt Duke University Library. Valet av dessa portaler för inhämtning av 

material har gjorts då jag värderar samtliga trovärdiga i distribuering av annonser, dessutom 

värderas annonserna som äkta då jag funnit samma annons i flera portaler och kunnat se att 

de överensstämmer. Vidare använder fler författare i tidigare forskning sig av annonser 

hämtade från t.ex. mum.org, däribland Vostral (2008) och Kissling (2006). 
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Fortsättningsvis kan jag inte veta vilket bortfall av annonser som finns i min undersökning. 

Kultur- och genusvetaren Roseann M. Mandziuk studerade Kotex’s annonser publicerade i 

tidningen Good Housekeeping från åren 1921 till 1926 vilket enkelt avgränsar studien och 

begränsar bortfall av material (2010). Eftersom jag undersöker de annonser jag kan hitta via 

tre portaler innebär det att det kan finnas andra bilder hos andra portaler som inte fångas upp 

av metoden. Dock är mitt material så pass omfattande - 82 annonser spridda under nio år - 

vilket gör det möjligt att landa i en bredare undersökning med fler annonser än t.ex. en studie 

av en given tidning under samma år. Tilläggningsvis kräver en undersökning av 

varufieringsprocesser ett större material, publicerat i ett större antal tidskrifter. Mitt syfte är 

att studera annonsernas innehåll i form av argument, och inte publiceringen av dem vilket 

innebär att större materialinsamling via ett flertal arkiv möter undersökningen bättre än t.ex. 

tidningsstudier. 

 

Utöver detta kan jag inte veta vilket urval portalerna utför innan publicering av annonserna. 

Vintage Ad Browser uppmanar läsare och privatpersoner att maila reklamkollektioner, med 

andra ord är arkivet och materialet till viss del beroende av publiken. Likaså gäller för 

Museum of Menstruation and Women’s Health. Jag anser att materialet jag har - d.v.s. 82 

annonser - är tillräckligt för att kunna göra en bedömning av företagets argument i 

marknadsföring under given tidsperiod.  

1.7 Teori 

Varufiering  

Jag kommer att studera införandet av varan engångsskydd på den amerikanska marknaden 

utifrån den marxistiska teoribildningen om varufiering.  

 

Varufiering definieras som processen av att göra en kropp, ett ting, en handling e.t.c. till en 

vara vilken i grunden inte bär den karaktären. Med andra ord processen att skapa nya varor i 

syfte att sälja och köpa på en marknad. Varufiering går ibland under termen kommodifiering 

eller varufetishering, jag kommer att använda mig av begreppet varufiering.  
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Karl Marx beskriver varufieringen som maskeringen av arbetsvärdet och bruksvärdet. 

Arbetsvärdet definieras utifrån relationen vara-pengar-vara där en direkt ersättning av arbetet 

görs till den som utför sysslan. Bruksvärdet definieras som värdet av en vara utifrån hur den 

tillgodoser behov hos konsumenten, status och affektionsvärde inkluderas alltså inte i 

bruksvärdet. Istället för att värdera varor utifrån arbete värderas de utifrån pengar 

(pengar-vara-pengar) och bytet där en social relation mellan köpare och tinget konstrueras av 

varuproducenten. Varubytet är en samhällelig process (Kapitalet vol 1, 2013, 72). 

Producenterna skapar ett konstruerat värde istället för att etablera det faktiska bruksvärdet 

vilket sker genom s.k. marknadsvärde. Marknadsvärdet etableras via utbud och efterfrågan 

men främst av varuproducenter vilka har makten att skapa och benämna den sociala 

relationen mellan konsument och ting. Producenterna av varor fastställer produkterna med 

egenvärde (Ibid., 65 f). För att förtydliga - varuproducenten, d.v.s. borgarklassen, exploaterar 

arbetsvärdet och maskerar bruksvärdet genom att tillskriva ting egenskaper som benämns 

med ett konstruerat egenvärde med syfte att skapa profit. Den sociala relationen som tillskrivs 

mellan en människa och en vara -varor och tjänster- utförs bl.a. i reklam. Detta genomförs via 

att tillskriva mänskliga värden till varor för att övertyga konsumenten om köp av varor och 

tjänster (Marx, Kapitalet vol III, 1991, 695).  

 

Ekonomen Thorstein Veblen utvecklade Marx’s teorier, under sent 1800- tidigt 1900-tal, 

rörande konsumtion genom att diskutera varufiering utifrån premisser av social status. Veblen 

menar att bytet och varufieringen baseras på klassmarkörer där konsumenter, eller köpare, 

uppmanas konsumera efter social prestige (2005, 56). Veblen menar att konsumenter - vilket 

innebär potentiellt samtliga - bär på social ångest och skam över sin konsumtion utifrån 

klasstillhörighet och därmed skapar sig identiteter vilka uttrycks i konsumtion av varor och 

tjänster. Skammen menar Veblen kommer från samhällets press på social prestige och strävan 

efter att tillhöra ett högre samhällsskikt. Identiteter och markörer av konsumtion skapar 

istället möjlighet att överta delar av andra klasstillhörigheter vilken han menar kan minska 

ångesten. Slutligen menar Veblen att den åtråvärda klassen som konsumtion uppmanar till är 

den s.k. Leisure klassen - d.v.s. ett samhällsskikt präglat av välstånd, fritid och exklusivitet. 

Leisure klassen särskiljer sig från industriklasserna, vilka Marx talar om, genom att 

sysselsättningen utgörs av fritidsbaserad aktivitet (ibid., 73 ff).  
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I min undersökning blir reklamen den sociala relationen genom dess förhandling i 

argumentation för att konsumera ett ting. Argumentationen illustrerar nya egenskaper vilka 

avses omvärdera tinget till en vara. Reklamen blir således ett exempel på processen att skapa 

varor genom att tillskriva ting en mänsklig funktion, och därmed även konsumenten - en ny 

mänsklig funktion med hjälp av varan. Varufiering som teori avmystifierar, eller avslöjar, 

transformationen från ting till vara och betonar dessutom producenten, företagen eller den 

regerande klassens verksamhet i konstruktionen. Tilläggningsvis är varufieringen är ett sätt 

att expandera marknader och att öppna nya, vilket Marx menar är en grundförutsättning för 

kapitalismens fortsatta hegemoni (Kapitalet vol. III, 2013, 364 f). Varufiering som teori 

möjliggör också diskussion kring vem som skapar varor, vem som blir lidande i processen, 

vad syftet med varufiering är samt vem som gynnas av processen.  

 

Marxistisk teori och genusteori samspelar i mån av att analysera bl.a. strukturer och 

avslöjandet i processen av att skapa hierarkier. Genom att studera varufiering skapas 

förståelse för hur varuproducenten rättfärdigar varan genom att tillskriva denna egenskaper 

vilka syftar till att möta kvinnors behov. Således skapas både konstruerade behov hos kvinnor 

och konstruerade egenskaper hos ting. Varufieringsteorin anses därmed lämplig i denna 

studie - Kimberly Clark marknadsföring av hantering av menstruation - eftersom den skapar 

förståelse för hur, och med vilka medel eller argument, varuproducenten skapar en vara samt 

förmedlar idén om kvinnors behov. 

1.8 Definitioner och begreppsanvändning 

Återkommande benämningar på mensskydd i källmaterialet är: sanitary napkins, sanitary 

pads, disposible pads, disposible napkins samt Kotex. Översättning för begreppen kommer att 

gå under termerna  engångsskydd  eller  engångsbinda . Orden finns inte i Svenska Akademiens 

ordlista, och ordet  engångsskydd  används förvirrande nog i alla möjliga sammanhang. Jag har 

valt att använda begreppet trotts detta, för att lätt skilja mensskydd - som kvinnor använt i 

alla tider i olika former - från de fabrikstillverkade mensskydden som började säljas i slutet 

av 1800 talet - engångsskydden, vilka var avsedda för att användas en gång och därefter 

slängas. Tampongen inkluderas inte i dessa begrepp eftersom den inte såldes i USA förren på 

1930-talet och hamnar därför utanför undersökningsperioden. 
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Klass definieras i enlighet med Marxistisk teori som individens förhållande till 

produktionsmedlen. I undersökningen av annonserna kommer jag att analysera 

klasstillhörighet utifrån klassmarkörer i bild och text. Klass kommer att diskuteras i relation 

till vilken målgrupp som efterfrågas och i vilken mån Veblens teori om konsumtion utifrån 

uppvisad klasstillhörighet förekommer i marknadsföringen. 

 

Medikalisering definieras likt processen då en innefattar sig i, eller blir påtvingad, en 

medicinsk karaktär vid ett problem som i grunden inte betecknas likt en medicinsk företeelse. 

Processen synliggörs i argumentation kring varför mottagaren av argumentet bör konsumera 

och vilket behov varan uppfyller.  

 

Hygien definieras i Svenska akademins ordlista som hälsosam och sund (Svenska akademins 

ordlista, 2015, 351). Mary Douglas skriver i Renhet och fara att renhet kan definieras som 

ordning (1997, 10 f). Jag kommer att diskutera hygien utifrån premisser av renhet och 

hälsosam. Douglas behandlar orenhet i relation till abnormaliteter, relationen dessemellan 

grundas i besmittelse vilket under 1800-talet blev allt mer debatterat efter upptäckten av 

bakterier och spridningen av dem (ibid., 55). Arveda Kissling skriver “It [menstruation] is a 

hygiene crises that one must clean up, in secret, so that one’s public projection of ideal 

femininity is not damaged or polluted” (2006, 12). “Ohygienisk” i den tidigare forskningen 

behandlas utifrån antagande av smuts. Tilläggningsvis definieras sjukdom som 

icke-hälsosamhet och orenlighet. 

 

Den som menstruerar kommer att benämnas som “menstruerande kvinnor” eller 

“menstruerare”.  

1.9 Bakgrund 

Under 1920-talet uppstod som sagt en allt tydligare marknad med målgruppen - kvinnor.  

Sivulka skriver att kvinnor uppskattas stått för ca 80 till 85 % av hushållens konsumtion i 

USA år 1929. Detta eftersom kvinnor i egenskap av mödrar ingick i arbetsdelningen med 

uppdraget och utföra hushållets köp (2001, 179).  
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Först med att sälja engångsskydd var Southall i Storbritannien 1888 (mum.org, 2006a), 

därefter Hartmann i Tyskland omkring 1895 (mum.org, 2006b). Det första engångsskyddet 

för försäljning som kom ut i USA var Johnson & Johnsons binda “Lister’s Towels” år 1896 

(Kissling 2006, 10). De första amerikanska engångsskydden hade en mindre grupp kvinnor 

med sporadiska inkomster som målgrupp (Kissling 2006, 10), men företagen nådde inte ut till 

dessa då det var svårt att marknadsföra mensskydd p.g.a. tabun kring menstruation (Delaney, 

Lupton & Toth 1988, 138-139). Mellan åren 1854 och 1914 togs det ut minst 20 patent på 

olika varianter av mensskydd (Bullough 1985, 615), men efterfrågan på engångsskydd var låg 

och trots att ett flertal företag försökte sälja dem fick de inte genomslag på marknaden 

(Vostral 2005, 243). 

 

Läkaren Clelia Duel Mosher skrev vid sekelskiftet 1900 att, främst manliga-, läkare använde 

termerna “sicktime” och “being unwell” när de talade om menstruationen, vilket hade 

psykologisk inverkan på unga flickor vilket befäste menstruationen som en sjukdom genom 

att överdriva symptom i den grad att t.ex. icke-relaterad magsmärta blev förknippad med 

menstruation (Vostral 2008, 44). Brookes menar att i och med kvinnors intåg i läraryrket 

förändrades även synen på kvinnan som sjuk (2006, 55). Ett flertal kvinnliga läkare hävdade 

att menstruationen inte kunde ses som en återkommande sjukdom samt att kvinnan inte skulle 

ligga till sängs under perioden utan istället skulle utföra aktiviteter, som att idrotta och bada, 

vilket tidigare hade ansetts vara skadligt för henne vid menstruering (Frih 2007, 185). År 

1849 examinerades den första kvinnliga läkaren i Amerika, Elizabeth Blackwell (Lewis u.å.).  

 

När vita kvinnor fick rösträtt och allt fler rättigheter i USA år 1920 förändrades också deras 

levnadssätt; fler kvinnor började studera på college, bodde inte längre med sina familjer och 

identifierade sig som singelkvinnor. Kvinnors självständighet förde också med sig ökad 

konsumtion av tillverkade produkter (Vostral, 2005, 244). Ingenjören och psykologen 

Gilbreth utförde på uppdrag av Kimberly Clark en fältstudie av hanteringen av mensskydd 

bland kvinnor i USA år 1927, vilken kom att bli underlag till Kotex marknadsföring. 

Rapporten visade att engångsbindor användes flitigt bland s.k. moderna college- och 

affärskvinnor, vilket ledde till slutsatsen att flickor tillverkar egna bindor fram till att de 

flyttar hemifrån. Eftersom college- och affärskvinnor ofta bor i små lägenheter och varken 
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har plats, tid eller möjlighet att tillverka egna mensskydd, så köper de mensskydd  - trots att 

de flesta anser att hemmagjorda skydd är både mer bekväma och bättre storlek än de 

massproducerade (Gilbreth 1927, refererad till i Bullough 1985, 619). På uppmaning av 

Gilbreth förändrade Kimberly Clark sin annonsering från att allmänt diskutera engångsskydd 

till att rikta sig till unga kvinnor i reklamen. Detta eftersom Gilbreth’s studie visade att 

mödrar generellt inte var lika benägna att ändra normen och hanteringen av menstruationen. 

1929 började Kimberly Clark med en informationskampanj - “Modernizing Mothers” - där de 

gav ut pamfletter med information kring mens för att bryta normer hos även mödrar och 

vidga marknaden till även denna kundkrets. Tilläggningsvis vittnar studien om kvinnors 

missnöje med komforten Kotex’s bindor medförde, bindorna var till synes bylsiga och 

obekväma vilket innebar att många kläder inte kunde bäras vid menstruering (Vostral, 2005, 

254 f).  

 

Medicinhistoriker och genusvetaren Johannisson skriver om kvinnors sjukdomsidentitet 

vilken präglade det psykiska samt fysiska måendet under det sena 1800- och tidiga 

1900-talet. Vetenskapen och medicinen hade makt att identifiera kvinnokroppen. Johannisson 

menar att läkarnas bedömning av menstruationen som en sjukdom var avgörande i 

medikaliseringen av hennes kropp (1994,50), och att s.k. ekonomiska strukturer tjänade på att 

bibehålla kvinnor i sjukdomstillstånd då läkarbesök, mediciner e.t.c. betalade läkarnas hus 

och forskningslaboratorier under det sena 1800-talet (Ibid., 245). Kvinnor uppmanades vara 

sängliggandes - de som hade råd att vara sjuka hanterade oftast menstruationen på detta sett. 

Arbetarklassens kvinnor lämnade dock sällan arbetet under menstruering trots att blod, lukt 

och fläckar ansågs skamligt (1994, 50). Kvinnor som jobbade i fabriker uppmanades att sluta 

känna sig svaga under menstruationen, medan t.ex. kvinnliga piloter blev tillsagda att inte 

arbeta under menstruering i och med hennes antagna instabilitet skulle kunna utgöra en fara 

för andra. För dessa kvinnor blev engångsskydd ett sätt att dölja blödningarna och undgå 

diskriminering (Vostral 2008, 5). Johannisson menar dock att de som hade råd att vara sjuka - 

d.v.s. övre mellanskikt och överklassen - gjorde sjukdomen till en klassmarkör (1994, 239).  

 

Under 1800-talet kom ny vetskap om att bakterier sprider sjukdomar vilket kom att bidra till 

att genomslaget för hygienartiklar under det tidiga 1900-talet. Samtidigt formades ett nytt 

kvinnoideal som innebar att kvinnor skulle bli moderna genom att konsumera. Vostral skriver 
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att engångsskydden gjorde det möjligt för kvinnor att leva annorlunda, utan att egentligen 

bryta mot normer om sjukdom (2005, 244). Hon skriver: 

 

“Using disposable sanitary pads, and the presumption of activity that went along with their 

use, meant that women were not tethered to the bed for days in a row, swaddled in rags to 

catch their menstrual flow” (2008, 61). 

2. Tidigare forskning 

Inledningsvis är detta område välstuderat. För att inleda en diskussion inom den tidigare 

forskningen väljer jag att dela in den i företagsutveckling, det medicinska samt reklamen. 

Forskningsläget hanterar främst konflikten mellan huruvida engångsskydd innebar en frihet 

för kvinnor och deras livsstil eller ej. I denna uppsats kommer forskningen att komplettera 

olika idéer om varan engångsskydds egenskaper, dess marknadsföring och även uppfattningen 

av medicinens närvaro hos menstruerande kvinnor.  

 

I slutet av första världskriget uttalade sig läkare om att det var ohygieniskt med 

återanvändbara mensskydd. Läkaren William Robinson skrev 1917 boken Sex Knowledge for 

Women and Girls, och argumenterande bl.a. för att orena mensskydd ledde till infektion och 

flytningar, och ansåg att återanvändbara mensskydd inte skulle användas om de inte nyligen 

tvättats och förvarats oåtkomliga för damm (Vostral, 2005, 243). Mandziuk menar å andra 

sidan att Kimberly Clark använde renlighet och hygien för att tvinga menstruerare att hantera 

blödningarna med engångsskydd utan vetenskapliga belägg (2010, 57). Under 1920-talet lyfte 

kvinnliga forskare och pedagoger i idrott och hälsa lyfte under 1920-talet fram belägg utifrån 

vetenskapliga bevis och praktisk erfarenhet för att menstruerande kvinnor inte skulle 

förväntas vara oförmögna att arbeta (Freidenfelds, 2009, 82). Sivulka menar att personlig 

renlighet och hygien var bunden till kroppsliga lukter. För att uppfattas ren skulle alltså 

kroppsliga lukter döljas (2001, 163).  

 

I en artikel om företaget Kimberly-Clark publicerad i Parents’ Magazine i november år 1959 

står det att det till en början var problematiskt att marknadsföra Kotex, på grund av att 

menstuationen var tabubelagd. Tryckbranschen vägrade att publicera reklamannonser och 

handlare dolde förpackningarna under disk. I artikeln står att “Kimberly-Clark realized that 
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the general public had to be educated to recognize that menstruation is a normal function, 

nothing to fear, nothing to be ashamed of” (mum.org). Två år efter att Kotex lanserats på 

marknaden, 1923, gavs en utbildande broschyr ut - i vilken en läkare förklarade fakta om 

menstruation och hur den ska hanteras (McCabe, 2006). Mandziuk menar dock att läkarens 

närvaro i reklamen snarare skapade kulturell tabu (2010, 57).  

 

Kotex fick genomslag 1922 när Cellucotton Products Company, ett dotterbolag till Kimberly 

Clark, uppmanade detaljhandlare att placera Kotexförpackningarna på hyllor som kunderna 

själva kunde plocka från. Att fråga efter Kotex som oftast förvarades bakom disk kunde 

kännas obekvämt för både kunden och expediten. Heinrich och Batchelor skriver att 

medföljande illustrationer till rekommendationerna antydde att säljtekniken huvudsakligen 

passade höginkomstgrupper, som kunde ges förtroendet att betala efter att själva ha tagit en 

box Kotex (Heinrich & Batchelor 2004, 57). En annan marknadsföringsstrategi som 

dominerade 1920-talet, formulerad av Stanley Resor, återfinns i Kimberly Clark’s reklam. 

Strategin avhandlar närvaron av auktoriteter, att skrämma publiken och att illustrera arketyper 

(Silvulka, 2001, 200).  

 

År 1921 lanserade reklamaren Albert Lasker idén att Kimberly Clark’s marknadsföring skulle 

effektiviseras genom att konsumenten inte skulle behöva be om mensskydd i kassan, utan 

istället köpa dem inslagna från automater på apotek (Kissling 2006, 10). 1952 skrev Lasker i 

tidningen Advertising Age: “Just a few of us talked to our wives and asked them if they used 

Kotex, and we found they didn't, and in almost every case it was because they didn't like to 

ask the druggist for it” (Finley, 1999). Sivulka skriver att 1920-talets reklam anspelar på att 

förändra subjektets uppfattning av konsumtion. Reklamen skulle anspela på osäkerhet, med 

varan som lösning på problemet - vilket ofta grundades i bakteriell skrämsel (2001, 183). 

Tilläggningsvis menar Mandziuk att reklamens argument anspelade på frigörelse från 

“menstruationens begränsningar” men genomför detta med premisser av förtryck - såsom att 

poängtera att menstruerande kvinnor är sjuka men med engångsskydd kan dölja åkomman 

(2010, 58).  
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3. Undersökning  

I undersökningen av materialet har jag landat i en indelning av annonserna som följer; köpet, 

hygieniskt problem, sysselsättning, den moderna kvinnan, sjukvårdspersonal och skam. 

Dessa teman var mest förekommande. Undersökningen kommer att vara tematisk, dock med 

en kort inledande kronologisk överblick av materialet. Tilläggningsvis vill jag betona att 

ingen annons nämner menstruation, färgen röd, blod eller antydningar om menstruationens 

utseende - endast att den kan uppstå i form av fläckar.  

 

I Ad Access identifieras 113 annonser vid sökning på “kotex”. 37 stycken hamnar inom tiden 

1921-1929. I arkivet Vintage ad browser finns 160 träffar vid sökning på “kotex”. 39 stycken 

hamnar inom åren 1921-1929. Museum of Menstruation har som sagt ingen sökfunktion. 

Detta innebär att jag har sökt på annonsernas titlar och sedan gått vidare till andra bilder via 

länkar på hemsidan. Utöver det har jag sökt på “kotex”, “mum” och “ad” på sökmotorn 

Google, detta har gett den mest effektiva sökningen för material på mum.org. 62 annonser 

inom åren 1921-1929 återfinns, dock kan jag inte vara säker på bortfallet av annonser i och 

med avsaknad av systematisering av materialet på hemsidan. 82 annonser unika, av de 138 

träffarna, och utgör det totala undersökningsmaterialet. Spridningen av argument presenteras 

med hjälp av två diagram i kapitel sex, bilaga. Det första diagrammet visar förekomsten av 

huvudargument i de olika arkiven. Det andra diagrammet visar förekomsten av samtliga 

argument, d.v.s. både huvudargument och bi-argument, i arkiven.  

 

Argumenten i annonserna är främst tematiska och sällan tidsbundna. Kronologin i förändring 

av argument är i få fall märkvärdig eftersom argument från första annonsen 1921 återkommer 

löpande fram till 1929 som t.ex.; “Simplify the laundress problem” (Annons 7, 1921). 

Argumenten som tillkommer tas sällan bort vilket gör att de återkommer under hela 

decenniet. Skam bl.a. upprepas löpande som premiss i samtliga annonser under 1920-talet, 

troligen eftersom menstruationen redan innan Kimberly Clark’s marknadsföring varit 

tabubelagd och skamlig. 
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De första annonserna från 1921 hanterar främst uppkomsten av varan engångsskydd och en 

etablering i dess förtroende med hjälp av sjuksköterskors närvaro. Annonserna präglas 

dessutom av första världskriget och anspelar på patriotism i avseende av att samma ting 

-gasbindan- användes för att rädda tappra amerikanska soldater i krig vilket gör den nya 

varan -engångsskydd- till en pålitlig vara, dock med nya egenskaper. Under 1921 och 1922 

berättar annonserna ofta om köpet, hur konsumenten bör gå tillväga och självklar varan är för 

ett lättare och bättre liv. 

 

Vid 1922 förekommer allt fler annonser innehållande kvinnliga studenter, dessa fortsätter 

illustreras i text och bild genom hela decenniet och är mest förekommande under 1923. 

Sysselsättning i termer av fritid blir vanligare efter 1924. Arbete som sysselsättning 

förekommer främst under 1929. Den moderna kvinnan förekom oftare efter 1925. 1927 fick 

annonserna en mer enhetlig illustrering där hygieniska problemet i nästan samtliga annonser 

nämns i rubriken. Premissen “sjukdomsidentitetens inverkan på menstruationen” återkommer 

dock löpande samtliga annonser under 1920-talet. Annonserna från 1927 innehåller dessutom 

en instruktion i hantering av engångsskydd.  

 

1928 förekommer allt fler argumentet rörande förbättringen av varan. Samtliga annonser med 

argumentet i arkivet Ad Access är publicerade året 1928. “Two exclusive new features in the 

new Improved Kotex” (Annons 16, 1928). Informativa argument blev allt mer förekommande 

vid 1929, såsom; “It is trying - but women must face this fact” (Annons 17, 1929).  

3.1 Sjukvårdspersonal 

Bilden visar två kvinnor med ljus hy och dyra kläder som sitter ner. Kvinnan till höger läser 

något som i texten förklaras som "a new booklet for women on this subject, written by a 

doctor." Med andra ord en manual i hanteringen av menstruationen, skriven av en läkare. 

Manualen ges ut av Kimberly Clark.  

 

Sjuksköterskan Ellen J. Buckland nämns i texten som avsändare. Buckland används löpande i 

annonserna under 1920-talet som auktoritet och avsändare, endast en annan 

sjukvårdspersonal nämns vid namn i de annonser jag studerat. Texten är skriven utifrån olika 
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identiteter - sjuksköterska och kvinna. "As a nurse, I recommend it to you for better health's 

sake. As a women for the comfort it provides". Här blir både identiteten kvinna och 

sjukvårdspersonal auktoritära. Vidare blir argumentationen präglad av intellektualitet och 

trovärdighet genom att sjukvårdspersonal uppmuntrar köpet med bättre hälsa som orsak. 

 

Bilden fokuserar på information om hantering av menstruation. Argumentationen i text lyder 

som i många fall "It offers, too charm, immaculacy and peace of mind impossible under old 

conditions". Renhet och lugn under s.k. omöjliga omständigheter - d.v.s. vid användning av 

engångsskydd istället för återanvändbara-. Annonserna med fokus på sjukvårdspersonal 

skriver i större utsträckning om bakterier; "It is hygienically treated. Hence does not invite 

dangerous germ life to increase and multiply - the cause of many ailments." Argumenten 

rörande det hygieniska problemet och renligheten förstärks med närvaron av 

sjukvårdspersonal. Ytterligare argument som förekommer är känslopräglade med skam såsom 

"You dispose of it easily without embarrassment".  

 

I en annan annons från 1921, den första publicerade, står det “it started as Cellucotton - a 

wonderful sanitary absorbent which science perfected for use of our men and allied soldiers 

wounded in France” (Annons 6, 1921). Bilden visar en soldat som blir omhändertagen av en 

kvinnlig sjuksköterska. Att Kimberly Clark använde sig av sjuksköterskor i sin reklam skulle 

kunna tyda på sjukvårdspersonalens auktoritet inom vetenskapen, eller å andra sidan 

uppfattningen att menstruerande kvinnor är i behov av vård. Trots att det är den hemkomne 

soldaten som vårdas på bilden är kvinnan tänkt att använda i princip samma produkt som han 

- vid öppna sår under krig. Brookes menar som sagt att sjuksköterskorna symboliserade en 

sjukhusmiljö och renhet (2006, 54).  

 

Många annonser med sjukvårdspersonal förklarar i text hur Kimberly Clark’s engångsbinda 

kom till - genom att sjuksköterskor i Frankrike under första världskriget använde gasbindor 

som mensskydd när de jobbade. Kotex användning av medicinkorset och sjukvårdspersonal 

blir således inte bara en auktoritet eller omskrivning av det hygieniska problemet utan även 

en symbol för företaget. Närvaron av medicinska symboler i vissa annonser kan med andra 

ord grundas i traditionen inom uppkomsten.  
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Annons 5: “You dispose of it easily without embarrassment” (1921) 
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3.2 Skam     

Reklamannonsen från november 1921, med rubriken “Simplify the laundress problem”, har 

en illustration som föreställer två ljushyade kvinnor. Kvinnan till vänster i bilden är klädd i 

ett enkelt linne, står med händerna i fickorna och blickar ilsket mot den andra. Kvinnan till 

höger är  klädd i mer påkostade kläder med en dammvippa under armen och ser med 

förtvivlad blick på kvinnan till vänster. En tolkning är att kvinnan till vänster är tvätterska åt 

kvinnan till höger som är  hemmafru. Annonsens rubrik konstaterar att tvätterskan har ett 

problem, vilket uppfattas som att tvätterskan är upprörd över att hon tvingas tvätta 

hemmafruns återanvändbara mensskydd. Man kan likväl tolka tvätterskan som hembiträde 

och som konsekvens av att tvättning av trasor upptar mycket tid, kan hon inte utföra sitt 

övriga arbete och därför måste husfrun överta städningen.  Därav står kvinnan till höger med 

en damvipa. Bilden ger upphov till en uppfattning av återanvändbara mensskydd som 

skamliga, och i sin förlängning påvisar illustrationen att hemmafrun nu kan dölja sig 

menstruation för hemhjälpen. Argumentationen anspelar på känslor vilket utmynnar i det 

rationella beslutet att köpa engångsskydd för att dölja skammen. 

 

Längst ner i annonsen står det “Inexpensive. Comfortable. Hygienic and Safe - Kotex”. 

Texten skapar en negation till andra mensskydd genom att profilera sig som bättre, vilket 

framställer återanvändbara mensskydd som sämre. Textens användning av ordet hygienisk 

anspelar på att återanvändbara skydd inte är renliga. Likt bild 2, 3 och 5 skrivs det att varan är 

hygienisk. Argumentet anspelar på förtroendet hos varan - att vara hygienisk.  

 

“No embarrassing counter conversation. Ask for them by name; say ‘A box of Kotex’, and 

you will be served in nearly every drug, dry goods and department store”, säger ett parti av 

texten. Här initieras det att man inte behöver ha någon konversation över butiksdisken, vilket 

indikerar att det det är pinsamt att fråga efter mensskydd. Med andra ord antyds det att 

konsumenten förväntas skämmas över sin menstruation eftersom hon uppmanas skämmas 

över köpet.  

 

Argumenten i text uppfattas som att den rika kvinnan skäms inför andra kvinnor - som 

hemhjälpen. Texten berättar dessutom att varan är billig och lätt att slänga utan att någon ser. 

Argumentet anspelande på varan som en lösning till att undgå skammen att menstruera. “Ask 
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for them by name” avslöjar dessutom känslobaserade premisser av skam i argumentationen 

av konsumtion. En annan annons från 1922 rörande tvätten av återanvändbara mensskydd 

skriver “Lessens the Laundry Problem” (Annons 18, 1922). Till skillnad från den bifogade 

annonsen tilltalar denna den enskilda kvinnans problem med arbetsbördan att tvätta sina 

mensskydd istället för skam. Med andra ord bemöts dessutom kvinnor utan tjänstefolk i 

reklamen. 

 

Fortsättningsvis har Kotex’s förpackning ett tyckt kors på kortsidan. Korset påminner om ett 

medicin-kors och antas bära egenskapen att påminna om medicinens närvaro inom 

menstruationen samt att ge varan auktoritet. Korset förekommer i annonserna 1, 2, 3 och 5. 

Symbolen signalerar förtroende och intellektualitet i och med medicinens närvaro.  

21 



  

Annons 7: “Simplify the laundress problem” (1921) 

3.3 Köpet  

“Ask for them by name. No embarrassment. The words ‘sanitary pads’ do not even appear on 

the box. Only the word Kotex.” Annonsen förklarar hur köpet går till genom att skriva att 

konsumenten kan undvika att avslöja sin menstruering eller kommande menstruering. Texten 

berättar att engångsskydden finns att köpa i både varuhus och apotek. Distributionen av 

mensskydd från apotek betonar en medicinsk närvaro. “A new comfort”, “a new economy” 

samt en lösning på det “age-old laundry problem because they are cheap enough to thorough 

away” utlovas som effekt av konsumtionen.  
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Bilden visar fem kvinnor med ljus hy och uppskattningsvis dyra kläder. Illustrationen är 

svartvit men förpackningen med mensskydd är blå med vit text. En kvinna i bakgrunden 

tolkas arbeta bakom en disk medan de andra porträtteras som konsumenter i och med dess 

positionering framför försäljningsdiskarna. Kvinnan i förgrunden uppfattas överväga, eller 

vara på väg att, köpa engångsbindor. Hon har ena handen i sin portmonnä vilket indikerar att 

hon är på väg att ta fram pengar för att genomföra köpet. Förpackningarna bär ett kors och är 

framställda ovanpå en affärsdisk med en bild av en kvinna, som bedöms vara sjuksköterska, 

ovanpå dem. Sjuksköterskan är placerad likt en auktoritet i bilden i och med positionen över 

varan. Positioneringen anspelar på förtroende och intellektualitet. Att sjukvårdspersonalen 

som bärare av vetenskap och förnuft leder till den rationella konsumtionen. Vidare syns ingen 

butikspersonal i närheten av Kotex-förpackningarna. De andra fyra kvinnorna i bakgrunden 

tittar inte mot frontfiguren. Dessa element antyder att köpet sker i ostördhet och anonymitet. 

En annan tolkning av bilden kan vara att kvinnorna som illustreras kan befinna sig offentligt 

eftersom de använder engångsskydd. Med andra ord hanteras både starten i processen - att bli 

konsument, och att redan vara konsument.  

 

De övergripande motivationsargumentet i annonsens text landar i att kvinnor bör konsumera 

för att slippa problemet med tvättning, att få uppleva en ny bekvämlighet vid menstruering, 

en ny ekonomi av konsumtionen - utan att påpeka vilken förändring i ekonomin 

engångsskydden kan leda till; att inte vara sängliggandes utan kunna arbeta under blödningar, 

eller att slippa köpa trasor, eller att undvika att blöda ner kläder, eller rent av att lägga mer 

pengar på engångsskydd istället för återanvändbara skydd. Bilden gestaltar argument såsom 

att menstruerare inte behöver skämmas vid köpet då det kan vara privat samt att auktoriteter 

som sjukvårdspersonal rekommenderar varan. Sjuksköterskans närvaro, försäljningen av 

skydden i apotek, samt orden “sanitary” och “hygienic” anspelar på renhet, hygien samt 

medicinens närvaro. Argumenten kring köpet betonas således av egenskaper som 

sjukvårdspersonal bär på - förtroende. Argumenten kring köpet accentueras dessutom av att 

skamkänslor kan undvikas genom det anonyma köpet. 

 

Representering av kvinnor i bild kan tolkas berätta om vilka kvinnokroppar som inkluderas i 

målgruppen - d.v.s. vita mellanskiktet- eller borgerliga kvinnor. 
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Annons 1: “A Suggestion - buy Kotex before leaving the store” (1923) 

3.4 Hygieniskt problem 

I illustrationen bär samtliga kvinnor påkostade kläder och har ljus hy. Tolkning av rummet 
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görs till att den sittande kvinnan till vänster är på läkarbesök, i och med hennes hand på 

bröstet och lutande huvud, vilket anspelar på att hon skulle känna sig sjuk. Illustrationen leder 

således till uppfattningen om att den menstruerande kvinnan som sjuk och i behov av vård. 

Argumentet för konsumtion gör med andra ord anspråk på förnuft och rationalitet genom 

sjukvårdspersonalens närvaro. Benämningen av förbättrad hälsa tyder dessutom på 

rationalitet i mening av att få kontroll över kroppen - eller blödningarna.  

 

Annonsen har rubriken “Women’s Greatest Hygienic Handicap As Your Daughter's Doctor 

Views It”. Annonsen uttrycks vara författad av en sjuksköterska, hon använder sig utav 

uttryck och ord som - “hygiene problem”, “medical advice”, “health’s sake and immaculacy”, 

“hygienic handicap” och “no embarrassment of disposal”. Uttrycken spelar på kvinnor som 

orena under menstruering men att engångsskydd är en medicinsk lösning på kvinnors största 

hygieniska handikapp. Smuts eller orenhet uppfattas som en grund till skam i 

reklamannonserna och att blodet ger intryck av fara - d.v.s. om hon inte använder den ‘säkra 

lösningen till hennes hygieniska problem’. Avsaknaden av kontroll över kroppen vittnar om 

uppmaning till rationalitet genom köp av varan som innebär förtroende genom kontroll. 

 

Ordet “security” återkommer i texten och porträtteras som likställt med Kotex engångsskydd. 

“Absolute security and freedom forever from embarrassing problem of disposal”. Säkerhet 

från skammen som tvättningen innebär nämns dessutom. En annons från 1927 skriver om 

säkerheten i det offentliga rummet, att kvinnor nu kan leva ett fortsatt liv och bära sina finaste 

klänningar trots blödningar. Kläder i bild och text används löpande för att betona att blodet 

nu inte kommer förstöra deras kläder då den menstruerande bär Kotex engångsskydd. “The 

Filmy Gowns That Women Now Wear : You wear them in security, under the most trying of 

hygienic handicap” (Annons 19, 1927). Benämningen av “säkerhet” tyder på skamkänslor 

som kan behandlas, och minimeras, med hjälp av varan. 

 

I texten står det “Modern mothers thus advice their daughters - for health’s sake and 

immaculacy”. Annonsen riktas alltså till moderna mödrar som värnar om sina döttrar. På 

detta sätt likställs engångsskydd med modernitet, och ordvalet moderna mödrar understryker 

idén om ett nytt kvinnoideal som resulterar i en ny livsstil. “Because of the utter security this 

new way provides, it is widely urged by physicians.” Både text och bild betonar således 
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läkarens roll i hanteringen av menstruation och befäster medicinens inblandning. Vidare är 

doktorn i bild kvinna vilket betonar kvinnliga läkare som auktoriteter samt att även dessa 

anser menstruationen vara relaterad till medicinen.  

 

Ett stycke säger “Unknown a few years ago, 8 in 10 women in the better walks of life have 

discarded the insecure ‘sanitary pads’ of yesterday and adopted.” Man vill alltså skilja Kotex 

från “sanitary pads”, trots att “sanitary pad” betyder binda, liksom uttrycket “sanitary napkin” 

vilket man kallar Kotex’s engångsskydd senare i texten. Uttrycket “in the better walks of life” 

kan syfta på kvinnor med en mer disponibel ekonomi, med andra ord kvinnor tillhörande 

mellanskikt eller borgarklassen. Uttrycket är frekvent använt i annonserna och tilltalar 

konsumenten med socioekonomiska argument där konsumentens sociala status överförs till 

varan i form av sociala och ekonomiska attribut. Diskussionen kring klass uppfattas likt 

Veblens Leisure klass eftersom annonsen utpekar klassen likt en förebild för andra 

konsumenter samt genom anspelningar på att konsumtion kan stilla ångesten. Detta leder till 

att klassargumentationen blir känslobaserad trots den egentliga ekonomiska grunden. 

Annonserna hanterar med andra ord ingen materialistisk klassdiskussion utan snarare en 

känslobaserad och socioekonomisk definition.  

 

I det högra nedre hörnet förklarar annonsen konsumentens möte med Kotex; (1) “Disposed of 

as easily as tissues. No laundry. (2) True protection - 5 times as absorbent as the ordinary 

cotton ‘pads’ (3) Obtain without embarrassment at any store,* simply by saying Kotex”. 

Denna guide till hantering av engångsskydd förekommer i de flesta annonser från 1927.  
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Annons 2: “Women’s Greatest Hygienic Handicap : As Your Daughter’s Doctor Views It” 

(1927) 

3.5 Sysselsättning 

Med kategorin sysselsättning syftar jag på annonser som diskuterar konsumenternas fritid 

och, eller, arbete. 
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Bilden illustrerar två kvinnor varav kvinnan till höger är iklädd ridkläder. Den vänstra 

kvinnan uppskattas sitta i en fåtölj med en bok, eller tidning. Kläderna estimeras vara 

påkostade, och likaså rummet de befinner sig. Annonsen har ingen bild på förpackningen för 

Kotex’s engångsbindor. Annonsen inleds med texten; “Women of today find mental as well 

as physical relief with this latest discovery of Kotex Laboratories… fleecy soft protection, 

scientifically deodorized.” Annonsen nämner “laboratorier”, “de ledande sjukhusen” och 

“vetenskapliga metoder” vilket landar i premisser av förtroende eftersom den medicinska 

närvaron uppmanar om trygghet, kontroll och intellektualitet. Argument som uppmanar till 

konsumtion grundas dessutom på att menstruerare uppnår psykisk och fysisk frihet med 

engångsbindan vilket i samband med bilden anspelar på att kvinnor nu kan utföra aktiviteter 

såsom ridning t.o.m. vid menstruering. Argumentet signalerar därmed att återanvändbara 

skydd är isolerande för kvinnors offentliga och aktiva liv, vilket anspelar på frihetskänslor.  

 

Den arbetsfria klassen porträtteras likt ett konsumtionsideal, eller livsstilsideal (Veblen, 2005, 

56), vilket tar uttryck i reklamen. Porträtteringen av kvinnor i kläder anpassade för 

fritidssysslor är övervägande i Kimberly Clark’s reklam. Argument för konsumtion är att 

uppnå en fritid baserad på premisser av psykiskt och fysisk frihet med hjälp av 

engångsbindan. En annons från 1927 bär rubriken ”Active Women of Today Are Free.”. 

Bilden illustrerar tre kvinnor i förgrunden och en bil i bakgrunden (Annons 10, 1927). Bilen 

förekom ofta i bild i de senare annonserna från 1920-talet. Reklamhistorikern Merchander 

menar att bilen var en symbol för modernitet och fritid, lyxkonsumtion (1997, 172).  

 

Rubriken ”Indispensable for Women away from home” tillsammans med en bild av två 

kvinnor i en bil anspelar på menstruerare på semester, men även på de som arbetar utanför 

hemmet samt som studerar (Annons 11, 1924). Argumenten rörande menstruerares vistelse 

utanför hemmet anspelar dessutom på en livsstil som alltmer kom att inkludera förvärvsarbete 

samt universitetsstudier, en livsstil som utmålas i enlighet med den moderna kvinnan, vilket 

bl.a. Gilbreth’s studie bekräftar genom att påpeka universitetsstudenters ökade förbrukning av 

engångsskydd (Gilbreth 1927, refererad till Bullough 1985, 619).  

  

De flesta annonser, nästan uteslutande alla, hanterar fritid som sysselsättning. I vissa fall har 

kvinnor figurerat i bakgrunden arbetandes, men ytterst sällan. En annons skriver uttryckligen 
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om kvinnor som förvärvsarbetar;  ’If only I could tell this to every business girl’ Says an 

Office Manager”. Samma annons skriver: ”Women in business find that this modern sanitary 

protection means better health, greater opportunity for accomplishment.” (Annons 12, 1929). 

I detta fall är motivationsargumentet för varan - att underlätta arbetet genom bättre hälsa samt 

att prestera bättre på jobbet. Att kunna arbeta och inte vara sängliggandes under 

menstruationen, eller att blöda ner kläder under arbetstid nämns inte som motivation till 

möjlighet att befinna sig på en arbetsplats. Arbetet som diskuteras i annonserna är dessutom 

affärs-, kontors-, eller företags yrken - “business” - vilket domineras av mellanskikt och inte 

yrken tillhörande arbetarklassen. 

  

Argument baserade på hälsoskäl, sanitär säkerhet och modernitet tilltalande känslor 

återkommer. “It has brought better health, greater peace-of-mind under trying conditions. [...] 

Kotex scientist have discovered (and patented)* a process that deodorizes, safely and 

completely.” Även denna annons argumenterar för köp av varan på premissen att 

menstruerare har sämre hälsa. Argumentet - komfort, illustreras ofta i annonserna om fritid 

och sysselsättning. Att mensskyddet är bekvämt framställs som en essentiell utgångspunkt för 

att kunna vara aktiv. Gilbreth’s studie visar dock som nämnt att majoriteten av 

konsumenterna inte var nöjda med komforten (Vostral, 2005, 254). Komforten illustreras i 

bilden genom att porträttera en kvinna i ridkläder vilken uppfattas menstruera. 

 

Trots argument om aktiva menstruerare är det få annonser som porträtterar aktiva kvinnor i 

bild. Oftast är de stilla och passiva men bär kläder som indikerar olika aktiviteter såsom att 

åka skidor, rida, skridskoåkande, deltagande på fester e.t.c.. Argumenten i annonserna baseras 

på att kunna vistas utomhus, eller offentligt, bland folk - trots menstruering - med försäkring 

om komfort och säkerhet.  
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Annons 3: “ ‘Marvelous… the freedom thits this new sanitary protection’ -says an outdoor 

girl” (1929) 
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3.6 Den moderna kvinnan 

Rubriken ”What the World Expects of Women to-day” berättar om nya förväntningar på 

kvinnor utan att i text eller bild specificera vilka. Bilden illustrerar 27 stycken kvinnor med 

ljus hy. Klädseln är svår att generalisera men de två kvinnorna i förgrunden uppfattas 

välbärgade. 

  

Argumentet om den moderna kvinnan uttrycks med rubriken samt ”There is a new way. A 

way that supplants the uncertainty of the old-time methods with scientific security.” och ”The 

lives of women to-day are different from those of yesterday. More is accomplished, more is 

expected. The modern woman, unlike her predoccessors, cannot afford to lose precious 

days.”. Det senare citatet berättar om ett generations- och samhällsskift där kvinnor förväntas 

vara aktiva och delta i offentligheten under menstruationen. 

  

Annonsen benämner dessutom problem som stått i vägen för den moderna kvinnan – 

återanvändbara mensskydd ledde till sjukdomar. ”Many ills, according to many leading 

medical authorities, are traced to the use of unsafe and unsanitary makeshift methods.” 

Engångsskydden blir i detta sammanhang inte ett medicinsk redskap utan snarare en lösning 

på problemet att många kvinnor fick sjukdomar – d.v.s. infektioner, i underlivet vilket 

Vostral dessutom påpekar (2005, 243). Den moderna kvinnan blir inte friskförklarad men 

Kotex offentliggör och avmystifierar konsekvenser av återanvändbara skydd. 

  

Motivationsargumentet för den moderna kvinnan i reklamen för engångsskydd blir kvinnors 

ökade deltagande i samhället då det nu delges förväntningar på konsumtion. Den moderna 

kvinnan blir den nya och åtråvärda konsumenten. De Grazia menar att den moderna kvinnan 

blir en identitet, en symbol för borgerlighet, “the leisure class” eller i vissa fall den arbetande, 

eller en samhällsnyttig aktör som bidrar till ekonomin genom konsumtion (1996, 12 f). Denna 

moderna kvinnan konceptualiseras i Kimberly Clark’s reklamannonser; “Charming, 

Immaculate, Exquisite : Under all circumstances : How the modern woman uses every day of 

a life filled with social, business activities” (Annons 13, 1924). 

  

31 



 

Annons 4: “What the World Expects of Women to-day” (1928) 
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4. Slutsats och diskussion  

Undersökningen landade som sagt i sex stycken kategorier. Dessa kategorier har jag tolkat 

som olika typer av utgångspunkter för argument vilka lagt basen för processen av att skapa en 

vara. Skam, köpet, det hygieniska problemet, sysselsättning, den moderna kvinnan och 

sjukvårdspersonal är beståndsdelar i etableringen av egenskaper hos den tidigare varan 

gasbinda som sedan görs till mensskydd. Mest förekommande är skam som argument då 

skamkänslor är förutsättningar för de resterande argumenten. Hygieniskt problem förutsätts 

bl.a. av skam. Sysselsättningen och den moderna kvinnan går hand i hand eftersom reklamen 

ofta anspelar på förändrad sysselsättning via att anamma konceptet modernitet. Köpet 

uppmanas av samtliga argument. Sjukvårdspersonalens närvaro som förtroendeingivande 

argument förutsätter det hygieniska problemet och skam. Varufieringen som porträtteras i 

Kimberly Clark’s reklamannonser är som nämnts processen av att hantera menstruationen.  

 

De olika kategorierna i annonserna som presenteras i undersökningen anspelar på egenskaper 

hos bindan vilka uttrycks i argument såsom; “Ask for them by name. No embarrassment. The 

words ‘sanitary pads’ do not even appear on the box. Only the word Kotex.” (Annons 7, 

1921). I detta fall får bindan egenskapen att dölja skammen som menstruationen innebär. 

Premisserna i argumenten är dock ofta desamma - att den menstruerandes sjukdomsidentitet 

är i behov av vård, eller att hon bör dölja blodet, eller att hon ska få kontroll över kroppen 

och menstruationen. Det orena som porträtteras är stundtals kroppen - “for health’s sake and 

immaculacy” (Annons 2, 1927) - men främst hanteringen av menstruation, men inte 

nödvändigtvis själva blödningarna. De återanvändbara mensskydden porträtteras som 

ohygieniska och bakteriella medan engångsbindan framställs som sanitär, renlig och modern. 

Genom argument som uppmanar till konsumtion definierar företaget hur menstruerande 

kvinnor bör hantera blödningar, varför de bör hanteras samt varför de bör hanteras med hjälp 

av engångsskydd istället för med återanvändbara skydd.  

 

Kimberly Clark’s annonser berättar ofta hur varan skapades av sjuksköterskor i Frankrike 

under första världskriget. Kimberly Clark förklarar hur varan gasbinda har ändra dess sociala 

egenskap - från att behandla öppna sår till att behandla månatliga blödningar från det 
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kvinnliga underlivet. Annonserna uppmanar kvinnor att anamma denna nya sociala relation 

till varan vilket gör läsaren till medskapare, eller kanske snarare bärare, av den nya 

relationen. Argumenten blir informativa och performativa i mening av att de på ett tydligt sätt 

syftar till att bevisa för publiken att den nya relationen har etablerats. Den första publicerade 

annonsen 1921 handlade om den nya relationen till gasbindan. Annonsen illustrerade som 

nämnts en sjuksköterska och en krigsveteran. Närvaron av sjuksköterskan blir nästintill en 

symbol för förändringen av egenskaper hos varan. Kommande annonser under 1920-talet 

nämner löpande sjuksköterskor vid namn och illustrerar dem i bild - i många fall utan att 

nämna uppkomsten. Den fortsatta närvaron av sjukvårdspersonal kan därmed bära funktionen 

av auktoritet, medikalisering men även som en påminnelse för varans nya sociala egenskap. 

 

Mest förekommande huvudargument i marknadsföringen under 1920-talet är uppmaning till 

konsumtion p.g.a. konsumentens hygieniska problem. Minst förekommande var 

sjukvårdspersonal som huvudargument (Diagram 1). Dock förekommer personalen ofta i bild 

och text som biargument (Diagram 2), likaså gällande köpet. Skillnader mellan 

sammanställningen av huvudargument och samtliga argument blir påtagliga i fall av ‘skam’ 

och ‘köpet’ då dessa nästintill uteslutande är närvarande i annonserna men företräder oftast 

huvudargumentet.  

 

Egenskaper som varan laddas med är många. Bl.a. möjligheten att dölja menstruationen för 

andras kännedom, att skydda kläder från blodfläckar, att behandla sin sjukdom eller 

orenlighet med ett medicinskt verktyg, att undvika infektioner i underlivet, att p.g.a. tidsbrist 

slippa rengöra och torka återanvändbara skydd, att ha tillträde till det offentliga rummet och 

utföra aktiviteter under blödningar samt slutligen att få kontroll över sin kropp. 

Marknadsföringen argumenterar med andra ord för dessa egenskaper utifrån affektionsvärde 

istället för bruksvärdet. Trots att annonserna nämner bruksvärdet i mån av vilka behov varan 

tillgodoser hos konsumenten, såsom att undvika infektioner och att uppfånga blod, motiveras 

dessa med premisser av skamkänslor över kropp och blödningar. Varan marknadsförs alltså 

med hjälp av affektionsvärde och status genom dess uppmaning att eftersträva en livsstil 

tillhörande den arbetsfria klassen. Marknadsvärdet etableras genom att definiera relationen 

mellan vara och konsument (Marx, Kapitalet vol 1, 65).  
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Som nämnts hävdar Veblen att varans sociala status tillkännages genom klassmarkörer vilka 

uppmanar konsumenter till att eftersträva social prestige. Reklamens för Kotex visar å andra 

sidan inte en iögonfallande konsumtion, utan en dold - vilket uppmanas till. Dock besitter 

reklamen klassmarkörer i både text och bild som uppmanar till konsumtion. Klassmarkörerna 

består av kläder, sysselsättning, sjukvård, lyxkonsumtion och aktiviteter. Dessa markörer 

präglas främst av borgarklassen, övre mellanskikt samt den arbetsfria klassen i både bild och 

text. Genom att berätta om engångsskyddens inverkan på livsstilen - att kunna uppfylla dessa 

klassmörkörer trots menstruering - porträtteras detta som eftersträvansvärt. Genom att 

illustrera “Better-Class Women” (annons 3) i samband med Kotex associeras produkten med 

exklusivitet, vilket med stor sannolikhet hade syftet att sporra konsumtionen. 

 

Reklamen visar inte uttryckligen kvinnor som använder bindor, eller som menstruerar, utan 

antyder endast användningen av mensskydd. Reklamen gestaltar snarare kvinnor som utför 

sysslor vilka förutsätter eller möjliggör konsumtion. Arketypen som skildras är en vit kvinna 

från övre mellanskikt, borgarklassen eller den arbetsfria klassen som umgås med andra 

kvinnor under förhållanden såsom att shopping, fysiska aktiviteter -vilka ofta förutsätter 

konsumtion-, eller arbete -vilket möjliggör konsumtion-. Engångsbindan gestaltas som medel 

för kontroll av blod samt kontroll över skammen. Genom att kontrollera blodet erbjuds 

kvinnor psykisk och fysisk frihet. Som Douglas menar blir kontroll, eller ordning, över 

kroppsliga funktioner vägen till renlighet och lugn.  "It offers, too charm, immaculacy and 

peace of mind impossible under old conditions" (Annons 5, 1921). 

 

Processen av varufiering använder sig av auktoriteter, sjukvårdspersonal, i mån av att 

rationalisera, inge förtroende och intellektualisera varan engångsskydd. Sjukvårdspersonalen 

och egenskapen att vara kvinna är  auktoriteten . Tillsammans med arketypen används 

skrämsel som strategi. Som tidigare nämnt menar Marchand att det ofta användes 

skrämseltaktik i reklam under 1920-talet för att legitimera produkter, vilket överensstämmer 

med rubrikerna “Simplify the laundress problem” (Annons 7, 1921), “Women’s Greatest 

Hygienic Handicap” (Annons 2, 1927) samt “The Safe Solution of Women’s Greatest 

Hygienic Problem” (Annons 14, 1927). Avsaknad av kontroll och skräcken för sjukdomar 

från återanvändbara skydd leder till skrämsel, och oro. Å andra sidan behöver inte 

återanvändbara mensskydd innebära dålig hygien, vilket det kontinuerligt argumenteras för i 
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annonserna. Skrämseln formuleras främst i språket. Ett fåtal bilder (Annons 7, 1, 2) antyder 

oro genom bl.a. kroppsspråk, plats, händelse. Exempelvis annons 2 illustrerar ett läkarmöte 

vilket  antyder oro över välmåendet, samt kvinnan som är i behov av vård. Själva platsen - att 

kvinnan sökt sig till en läkare - vittnar om avsaknad av kroppslig kontroll.  

 

Porträtteringen av den arbetsfria klassen etablerar ett ideal för identiterna kvinna och 

konsument vilket bidrar till idén om den moderna kvinnan. Mensskydden marknadsfördes 

ofta med en fabricering av konsumenter - via identitetsskapande. Som Johannisson skriver 

blev hanteringen av sjukdom en klassmarkör. Annonsernas porträttering och representation 

av kvinnor formar målgruppen - de som har råd att anamma sjukdomsidentiteten vid 

blödningar och därefter “behandla” denna sjukdom, eller smuts, med engångsskydd.  

Arbetarklassens kvinnor syns inte i text eller bild. Tilläggningsvis berättar materialet om 

åldern på målgruppen. De kvinnor som förväntas konsumera Kotex är främst unga kvinnor, 

studenter, de aktiva samt i vissa fall de arbetande från mellanskiktet och under senare delen 

av 1920-talet även mödrar som uppmanas föregå med gott exempel inför sina döttrar. I 

processen att skapa efterfrågan på varan engångsskydd använder sig reklamen dessutom av 

åldern hos kvinnor som argument där det nya och moderna ska anammas av de unga, och att 

de unga kvinnorna ska låta de återanvändbara mensskydden dö ut med de äldre. En egenskap 

hos varan blir således ungdomlighet samt modernitet. 

 

Mensskydden marknadsfördes ofta med undertoner av frihet från att vara instängd, -från 

skammen, -från lukten, frihet att ha tillträde till det offentliga rummet, och i ytterst få fall - 

frihet att kunna arbeta. Engångsskydden illustreras som vägen till befrielsen från sjukdomens 

isolering, dock utan friskförklaring. Kimberly Clark profiterar alltså på att bibehålla 

sjukdomsidentiteten i mening att rättfärdiga varans nya egenskaper. Egenskaperna 

konstrueras med syfte att möta kvinnors påstådda ohygieniska hantering av menstruationen 

och hennes sjukdomsidentitet. Annonser betonar den medikaliserade menstruationen 

-kvinnors hygieniska problem- i nästan uteslutande alla annonser. Varufieringen av 

menstruationens hantering bibehåller tabun kring blödningarna och rekonstruerar denna. 

Engångsbindan blir ett verktyg för att osynliggöra kvinnors tillstånd, vilket bl.a. 

exemplifieras i annons 3 där endast ‘vistelse i det offentliga rummet’ är en illustrering av 

maskeringen i kontrast till den tidigare isoleringen i sovrummet. Varan skapas utifrån 
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premisser av sjukdom och tillförandet av egenskaperna ‘botande’ och ‘medicinskt verktyg’: 

“4 Reasons the Doctor Says ‘Use Kotex’ : The Scientific Sanitary Napkin” (Annons 15, 

1928).  

 

Avslutningsvis nämns varken ordet menstruation, blod eller annan synonym för menstruella 

blödningar nämns i annonserna - vilket tabun kring menstruationen omöjliggjorde. Kimberly 

Clark’s marknadsföring argumenterar för att menstruerande kvinnor bör sträva efter en ny 

livsstil under blödningarna - vilket endast kan genomföras med Kotex engångsskydd. 

Förändring i hantering av menstruationen uttrycks oftast i känsloargument med premisser av 

skam, vilket uttyds genom det osagda i både bild och text. Faktumet att många kvinnor bär 

dyra kläder samt kläder anpassade för sport och utomhusaktiviteter illustrerar argumentet - att 

kvinnor nu kan bära vilka kläder de behagar eftersom Kotex erbjuder en lösning på problemet 

med blodfläckar. Skammen tar uttryck i sjukdomsidentitet, kroppslukter, fläckar - med andra 

ord avsaknad av kroppslig kontroll.  

 

Annonserna berättar om materiella och fysiska friheter som engångsskydd skapar, 

sjukdomsidentiteten består dock då bindan endast innebär förbättrade möjligheter att 

osynliggöra tillståndet. Den psykiska isoleringen består. Varufieringsprocessen skapar alltså 

egenskaper och sociala relationer till tinget baserade på premissen att kvinnor är sjuka under 

menstruering. Argumenten som framförs i annonserna är i första hand grundade på känslor 

och förtroendeskapande. Saknaden av intellektualitet och rationalitet i reklamen skulle kunna 

tyda på en könsdelning av argument. D.v.s. att reklam med målgruppen kvinnor anspelar mer 

på känslor och förtroende, medan reklam riktad mot män initierar intellektualitet och 

rationalitet.  

 

Denna studie bidrar till förståelse för processen att skapa en vara och med vilka argument 

samt egenskaper Kimberly Clark lyckades marknadsföra engångsbindan. Detta är en studie 

av engångsbindans genomslag och hur medikaliseringen av menstruationen innebar en 

möjlighet till försäljning.  
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6. Bilaga 

Frekvensen av argument som förekommer i annonserna kan inte endast presenteras med 

representation eftersom samtliga teman återkommer i annonserna men utan att vara 

huvudargument. Undersökningen har gjorts tematiskt vilket innebär att annonserna som 

domineras av ett argument presenteras och analyseras. För att stärka mitt resultat och visa 

fördelningen av marknadsföringens argumentation krävs dessutom presentering av 

spridningen av samtliga argument. Jag har därför utfört en kvantitativ översikt av både 

representativitet - genom dominans av huvudargument hos annonserna - och förekomsten av 

samtliga argument (huvudargument och biargument) i annonserna.  

 

Diagram 1  
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Diagram 2  
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