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Abstract 

The goal in doing this study has been studying public interpretations of media content in the 

commercials that this study uses. The analysis was based on two TV commercials for 

feminine hygiene products. Initially, they seemed to differ from each other, but soon the 

question whether or not they in fact did convey the same underlying message was raised. The 

theoretical premises on which the study was founded on are the gender perspective in 

advertising and the social construction of gender. To reveal the hidden signs appearing in 

these commercials and to find out their meanings, we used the method of semiotic analysis. 

To further find out how the audience interpreted the films and their possible messages, we 

performed qualitative interviews, followed by a reception analysis of these. The result we 

reached using the latter method is not unambiguous, but we were able to highlight the 

differences as well as to what degree personal interpretation influences people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................... 4 

1.2 Frågeställningar ............................................................................................................................. 4 

1.3 Material och avgränsning .............................................................................................................. 4 

1.4 Bakgrund - menstruation genom tiderna ...................................................................................... 5 

2. Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................................. 7 

2.1 Det socialt konstruerade könet ..................................................................................................... 7 

2.2 Genus & reklam ............................................................................................................................. 8 

3. Metod ................................................................................................................................................ 10 

3.1 Urval ............................................................................................................................................ 10 

3.2 Metodbeskrivning semiotik ......................................................................................................... 12 

3.3 Metodbeskrivning receptionsanalys ........................................................................................... 15 

3.4 Metodbeskrivning intervjuer ....................................................................................................... 18 

4. Resultat och analys ............................................................................................................................ 21 

4.1 Semiotisk analys .......................................................................................................................... 22 

4.1.1 Semiotisk analys av OB Fleur ................................................................................................ 22 

4.1.2 Semiotisk analys av Bodyform Liners ................................................................................... 24 

4.2 Analys intervjuer ......................................................................................................................... 27 

4.2.1 Analys av reklamfilm för OB Fleur ........................................................................................ 28 

4.2.2 Analys av reklamfilm för Bodyform Liners ........................................................................... 32 

4.2.3 Gemensamt kring de båda reklamfilmerna .......................................................................... 34 

4.2.4 De sex dimensionerna .......................................................................................................... 35 

5. Diskussion och slutsats ...................................................................................................................... 38 

6. Litteratur- och källförteckning ........................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Inledning 

All media vi tar del av har någon form av budskap oavsett om det är öppet eller dolt. Vissa 

människor har en mer tolkande blick än andra, men generellt sett blir det oftast så att folk 

omedvetet tar till sig de budskap som avsändaren vill förmedla. I den här uppsatsen 

presenterar vi två reklamfilmer för menstruationsskydd, studerar deras underliggande 

betydelser och låter sex personer ta del av materialet för att sedan höra deras tolkningar av 

det. Vi har valt två filmer som på många plan är olika, men ändå har flertalet gemensamma 

nämnare.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur publiken tolkar medieinnehållet i de reklamfilmer för 

menstruationsskydd som den här studien berör. Detta för att diskutera och problematisera 

synen på kvinnokroppen och föreställningen om kvinnoideal i reklam. Vi avser undersöka hur 

kvinnokroppen och kvinnoideal produceras och reproduceras i reklamfilmerna, samt om den 

bild som ges är realistisk.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur konstrueras bilden av kvinnan i reklamfilmerna? 

 Hur framställs menstruation i reklamfilmerna och hur tolkas detta av respondenterna? 

 På vilket sätt tolkar och förhåller sig publiken till skönhets- och kvinnoidealen i 

reklamfilmerna? 

 Finns det skillnader mellan kvinnor och män gällande synen på reklamfilmerna och 

dess realism och i så fall hur yttrar sig denna skillnad? 

 

1.3 Material och avgränsning 

Flera reklamfilmer har setts igenom inom samma produktområde och två har valts ut. En är 

reklam för Bodyform Liners bindor och en är reklam för OB Fleur tamponger. Sökområdet 
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för de båda filmerna har varit www.youtube.com. De här två filmerna har valts för att de har 

med många av de typiska elementen från liknande reklamfilmer. Mönster som går att urskilja 

efter att ha sett ett antal filmer inom samma produktområde. Däribland mycket naket, glada 

färger, smala och snygga tjejer. Det finns dock vissa skillnader mellan filmerna. Den första är 

tio år gammal och den andra är relativt nygjord. Den första filmen är mer naken och intim, 

medan den andra fokuserar på hur lycklig kvinnan är när hon menstruerar. Reklamfilmen för 

OB Fleur fokuserar på den effekt tampongen tillför kvinnans liv och reklamfilmen för 

Bodyform Liners hänvisar till den höga livskvalité som användandet av bindorna möjliggör.  

 

Länk till reklamfilm 1: 

http://www.youtube.com/watch?v=E4spn0BQbjY 

Länk till reklamfilm 2: 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=nWYnZs7vJ9A 

Med tanke på uppsatsens tidsbegränsning, har en relativt likartad grupp av respondenter 

eftersökts. Det är lika delar kvinnor och män, alla med svenskt ursprung. Respondenterna har 

i stort sett samma geografiska bakgrund. De bor i Stockholmsområdet.  

Den litteratur som använts berör områden som semiotik, receptionsanalys, genusteori, reklam 

och kvalitativa intervjuer.  

 

1.4 Bakgrund - menstruation genom tiderna 

Lingonveckan, tant röd, röda faran, faludagarna och julafton. Kärt barn har många namn, men 

menstruation är något som inte är helt naturligt att prata om för alla. Kvinnans menstruation 

har länge varit ett ämne belagt med tabu. I en del länder får kvinnan inte vistas på vissa platser 

i hemmet eller ens röra någonting under sin menstruation. Inte ens i Sverige, som är ett 

modernt land, är det riktigt okej att visa upp menstruation. Till exempel i reklam för 

menstruationsskydd är det vanligt att blodet ersätts med en blå och i vissa fall rosa vätska. 

Kanske som ett lättsammare alternativ till den mer kliniska benämningen ”menstruation”, 

används ofta termen ”mens”. Det kan tänkas att menstruationens alla smeknamn har sin 

funktion i att skapa distans till den naturliga men mycket skambelagda kroppsvätskan och 

processen.  I tredje moseboken i Bibeln står det beskrivet hur smutsig kvinnan är under sin 

menstruation. ”När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=E4spn0BQbjY
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=nWYnZs7vJ9A
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varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen. Allt hon ligger på 

medan hon har sin menstruation blir orent, och allt som hon sitter på blir orent. Den som rör 

vid hennes bädd ska tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Om det ligger något 

på bädden eller där hon har suttit och någon rör vid detta, är denne oren till kvällen. Om en 

man har samlag med henne, blir han oren av hennes menstruation i sju dagar. Allt han ligger 

på blir också orent. När kvinnan renas efter blödningen ska hon låta det gå sju dagar. Sedan 

är hon ren”.
1
  

Under 1800-talet och bondesamhället ansågs total nakenhet vara skamlig och ofta visade sig 

inte ens äkta makar helnakna inför varandra. Bondekulturens syn på kroppsvätskor var dock 

en annan. Först på denna tid blev menstruationsskydd allt vanligare. Kvinnans menstruation 

sågs som rening och det fanns ingen skam förknippad med menstruationsskydden. Trots detta 

betraktades kvinnorna som orena under blödningen eftersom folk trodde att det medförde 

otur, exempelvis vid jakt. Det var alltså inte frågan om en hygienisk orenhet.
2
  

Fortfarande är det så att menstruation på många håll ses som någonting orent och är 

tabubelagt. I vissa delar av världen talas det överhuvudtaget inte om menstruation och 

menstruationsskydd säljs bakom disk. Att en kvinna har menstruation ska inte märkas eller 

pratas om; det ska ske i det tysta. Ironiskt med tanke på att menstruation är något som nästan 

alla kvinnor har. Evie Eyld har skrivit en artikel som beskriver menstruation som en slags 

passage att gå igenom i övergången från flicka till kvinna. En kvinnlig löpare vann för ett par 

år sedan Boston maraton – med menstruationsblod rinnandes nerför benen. Trots att det var 

tydligt vad det var som rann valde de manliga sportkommentatorerna att beskriva det som 

diarré. En kvinnlig journalist skrev en artikel om händelsen, ”Hon blödde hela vägen från 

Hopkinton till Boston”. Detta väckte starka reaktioner och folk uttryckte avsky. Detta visar att 

det inte bara är inom religion som ämnet i fråga är tabubelagt. Historiskt sett har menstruation 

ofta förknippats med kvinnlig galenskap. En diagnos som ofta sattes på mentalsjukhusen förr i 

tiden är ”epileptiskt menstruationsvansinne”. Populärkulturen fortsätter att spä på bilden av 

kvinnor som aggressiva och nästintill psykotiska under denna tid på månaden. I de 

                                                           
1
 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet & Verbum Förlag (1999). ”Bibel 2000”. Stockholm: Verbum 

Förlag, 3:e Moseboken 15:19-24,28 

2
 Frykman Jonas & Löfgren Orvar (1979). ”Den kultiverade människan”. Stockholm: Liber AB, s 145-147, 173-

174, 187 
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sammanhang som menstruation överhuvudtaget nämns handlar det ofta om att försöka 

förklara varför kvinnor beter sig ilsket och instabilt.
3
 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas de teorier som valts som utgångspunkt för analysen av reklamfilmer 

för menstruationsskydd, nämligen genusperspektiv i reklam samt den sociala konstruktionen 

av kön.  

2.1 Det socialt konstruerade könet 

Gällande könsrelateringar så är dessa socialt konstruerade. Det finns en biologisk skillnad 

mellan det manliga och kvinnliga könet, men att det skulle finnas fler skillnader mellan män 

och kvinnor än enbart anatomin är en tanke som är så djupt rotad hos allmänheten att den tas 

för en självklar sanning. Enligt socialkonstruktionismen är verkligheten och människors 

världsbilder under ständig förändring. Skönhetsideal är socialt konstruerade och detta går 

tydligt att se genom att titta på dess förändringar under historiens gång. Skönhetsidealen 

medierna skapar speglar endast ett sätt att representera världen. Människors sätt att uppfatta 

världen upprätthålls genom sociala processer och maktbetonade skeenden. Den egna 

vardagliga verkligheten delas med andra och meningsinnehållet i vardagen får med tiden olika 

materiella uttryck, som så småningom blir permanenta. Skönhetsideal är i ständig förändring.
4
 

När det kommer till människors sociala kunskap är uppbyggnaden av vilka rutiner folk 

använder sig av i olika situationer relevant. Det är vad som kommer att styra deras handlande. 

Även den subjektiva meningen av sociala handlingar väger in när det kommer till tolkning. 

Det är alltså av stor vikt att tänka på hur saker och ting sägs.
5
 Inom reklam framställs ofta 

människor som objekt, med fixering på utseendedrag och kropp. De objektifierade är 

vanligtvis kvinnor. Objektifiering är till för åskådaren, den som ser på, granskar och bedömer 

samt värderar en annan människa enbart utifrån dennes yttre.
6
 

                                                           
3
 Heberlein Ann (Publicerad 7 augusti 2010, Uppdaterad 9 augusti 2010) ”Mens – en befläckad historia”, 

Sydsvenskan http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/mens-ndash-en-beflackad-historia/ 

4
 Alvesson Mats & Sköldberg Kaj (2008) 2:a uppl. ”Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod”. Lund: Studentlitteratur AB, s 82, 84-85 
5
 Lindgren Simon (2009) ”Populärkultur – teorier, metoder och analyser”. Malmö: Liber AB, s. 56 

6
 Kjellberg Karin (2005)”Snacka om jämställdhet”. Stockholm: Rädda Barnen, s.81 

http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Ann+Heberlein,+doktor+i+etik
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2.2 Genus & reklam  

För att förklara hur manlig och kvinnlig underordning hänger samman, utvecklade historikern 

Yvonne Hirdman det så kallade genussystemet. Teorin går ut på att dela in människor i alla 

sammanhang efter kön. Könen, handlingar och värderingar hålls isär. Männens agerande 

utgör normen för alla. Med föreställningar om maskulint och feminint som bakgrund, avtalar 

kvinnor och män ett dolt kontrakt, och detta är genussystemets grund. På ett enkelt sätt 

beskriver denna teori hur könsåtskillnad bidrar till ojämn maktbalans. Teorin förklarar även 

hur människan formas utifrån genus. Den manliga normen är en självklarhet och en 

normalitetsmall. Det kvinnliga blir en avvikelse från denna. Mestadels används genusteori för 

att belysa maktaspekterna mellan kvinnligt och manligt. Olika maktprocesser inom 

genussystemet gör att könstrukturer där kvinnor underordnas kan upprätthållas och 

reproduceras. Genussystemet innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas och att 

männen utgör normen för det normala typiska och generella.
7
 

 

Uppdelningen mellan feminint och maskulint är en definition av vad genus innebär. 

Människor behandlas olika beroende på kön. Därför går det att säga att genus fungerar som en 

självuppfyllande profetia. Manlighet och kvinnlighet är en inlärningsprocess, det är helt enkelt 

någonting människor lär sig. Omvärlden hjälper även till att förstärka den uppfattningen.
8
 

 

Dagens sexualiserade representationer av kvinnors kroppar är inte lika oskyldiga som de varit 

tidigare. Nuförtiden kan kvinnor få ”allt” och klarar sig bättre än någonsin, exempelvis i 

skolan och på arbetsplatser. Å ena sidan kan objektifieringen av kvinnor ses som ett sätt att 

fira kvinnors framgång och påvisa ”girlpower”. Å andra sidan kan det ses som en motreaktion 

mot feminismen, som en typ av angrepp mot kvinnor, i syftet att sätta tillbaka dem på sin 

plats.
9
 Om för mycket fokus läggs på återblickar av kvinnoskildringar, är risken stor att det 

som är nytt i nutida sexualiserade skildringar av kvinnor missas. Det är möjligt att det är en ny 

kvinnlighet som byggs, där fokus ligger på sexuellt självförtroende och självständighet. Enligt 

Rosalind Gill har reklamen tydliggjort detta genom att visa upp en bild av kvinnor, där deras 

sexuella kraft framhävs. Hon menar på att kvinnor ska våga vara sig själva och visa att de är 

                                                           
7
 Hirdman Yvonne (1988) ”Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordningar”. 

Rapport/Maktordningen 99-0573888-6 ; 23 

8
 Josefson Helena (2005) ”Genus – hur påverkar det dig”. Kristianstad: Kristianstads boktryckeri AB, s39 

9
 Gill Rosalind (2007) ”Gender and the media”. Cambridge: Polity Press, s 84, 89-91 
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sexuella varelser.
10

 Inom reklamens värld florerar det väldigt mycket kvinnor. Något som det 

inte går att påstå att det gör i övriga nyhetsmedier. Framförallt är det unga kvinnor som syns 

inom reklamen och ofta går det ut på att de ska vara behagliga att se på. Männen å sin sida 

skall vara välbyggda och självständiga. Reklamen ska ge intryck av att spegla samhället och 

på så sätt menas det att dess roll inte har någon påverkan av utvecklingen i samhället. På detta 

vis bibehålls genusföreställningar och det ges en felaktig bild av samhället.
11

 

 

Synen på hur kvinnor och män bör agera och vara förstärks av reklamfilmer. Allt som oftast 

är män betydligt aktivare än kvinnor i reklam. Ofta utför män någonting fysiskt inom 

reklamsammanhang, medan kvinnor framställs som passiva i och med att de sidor som 

framställs hos dem är sexighet, sensualism och känslosamhet.
12

 

 

Stereotyper används ständigt inom reklambranschen. När reklammakarna vill sälja 

kroppsprodukter använder de sig av kvinnliga stereotyper. Ofta framställs kvinnorna som att 

de är ett med sin kropp och att de känner samt utnyttjar produkten till fullo. Männen däremot 

framställs som att de alltid vill ha vetenskapliga förklaringar till varför de ska köpa produkten. 

Det är inte unikt inom just reklambranschen att kvinnan framställs som kropp och mannen 

som hjärna. På så vis speglas samhällets uppfattning av vad som är feminint och maskulint.  

Maktförhållandena som finns i samhället återspeglas i reklamen. Kvinnan är i princip alltid 

objektifierad och hennes sexualitet används för att framställa en vara i god dager. Kvinnan är 

vanligtvis den som syns i reklamen, samtidigt som mannens roll ofta blir att övertyga 

konsumenten om att köpa produkten.
13

  

 

                                                           
10

 Gill Rosalind (2007) ”Gender and the media”, s 89-91 

11
 Jarlbro Gunilla (2006) ”Medier, genus och makt”.  Lund: Studentlitteratur, s 147 

12
 Josefson Helena (2005) ”Genus – hur påverkar det dig”, s 20 

13
 Ekman Karin (1998) ”Var så god – makt kön media”. Uddevalla: Mediaprint, s 91-95 
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3. Metod 

Som angreppssätt för att analysera reklamfilmerna har valet fallit på att utföra en semiotisk 

analys av text, ljud, bild och tal. Undersökningen handlar om en publikundersökning, där 

intervjuer har genomförts samt analys av dessa. 

3.1 Urval 

När det kommer till urvalet av respondenter, hade det ultimata varit att intervjua fler personer 

för att kunna generalisera hur reklamfilmerna tolkas av gemene man. Med tanke på den 

knappa tiden föll istället valet på att göra djupgående intervjuer med sex respondenter. 

Urvalet av respondenterna skapades genom ett stratifierat bekvämlighetsurval. Med detta 

menas att det medvetet har valts respondenter utifrån förutbestämda åldersspann och kön. 

Därefter riktades sökandet mot de personer av dessa som har varit mest lättillgängliga. 

Personer i den direkta närheten, såsom familj och vänner, har valts bort. Detta för att kunna 

utföra en så professionell och objektiv intervju som möjligt. För att minska den kulturella 

variationen intervjuas endast personer som har växt upp i Sverige. Vi frågade våra vänner om 

de hade någon i sin närhet som vi aldrig träffat och som passade in på de ålders- och 

könsspann som vi letade efter. På så sätt fick vi kontakt med respondenterna.
14

 

Inledningsvis under intervjuerna har respondenterna fått beskriva sig själva och sitt liv genom 

att besvara öppningsfrågor. Detta i syfte att försöka få en övergripande bild och förståelse för 

vilka dessa individer är, hur deras självbild och självuppfattning ser ut samt för att se till 

vilken grad de är öppna att dela med sig av sina tankar. Alla namn är fiktiva, dels för att 

respondenterna våga svara så ärligt som möjligt och dels för att de egentliga namnen är 

oviktiga för studien. 

Lena är 63 år. Hon har fyra barn som alla är utflugna och bor därför ensam i en stor 

fyrarummare i centrala Stockholm. Hon är utbildad och tidigare yrkesverksam inom textil och 

konst, men är idag pensionär. På kvällarna sätter Lena på Tv:n som sällskap. Hon ser helst på 

dokumentärer och serien ”Sex and the city”. När det är reklam passar hon på att göra 

någonting annat, men hon känner ändå igen reklamerna, då hon ser lite på dem precis i 

anslutning till att reklampauserna skall börja eller sluta. Lena anser att det bör göras skillnad 

                                                           
14

 Ekström Mats & Larsson Larsåke (2010) 2:a uppl. ”Metoder i kommunikationsvetenskap”. Lund: 

Studentlitteratur AB, s 92 



11 
 

på män och kvinnor. Hon menar att de är till för att komplettera varandra och mannen har sin 

roll i att passa upp på kvinnan.  

Dan är 42 år. Han arbetar som fastighetsskötare och lever tillsammans med sin fru och deras 

två barn i en lägenhet i centrala Stockholm. På fritiden brukar Dan hålla på med musik och 

titta på sport. Han tittar på TV så gott som varje dag, men mängden och intensiteten varierar. 

Förutom sport ser han gärna på film och när det är reklampaus byter han kanal eller 

sysselsätter sig med någonting annat. Dan anser att det finns tydliga skillnader på kvinnor och 

män. Dels fysiska skillnader och dels skillnader framodlade genom olika sorters yttre 

påverkan. Exempelvis från media, reklam samt annat från en tidig ålder och som säkert skulle 

gå att neutralisera så att det bildas ett könlöst förhållningssätt. Däremot så ser han inget behov 

av detta och menar på att det vore galet skapa ett samhälle som är helt könsneutralt med tanke 

på att det finns två kön. 

Jonna är 25 år och bor i en villa i Vaxholm utanför Stockholm. Hon studerar på en 

konstskola. Förutom konst tycker Jonna om träning och håller på med yoga. Varje kväll 

spenderar hon någon timme med att se på TV och då även på reklamen. Hon beskriver det 

som att den bara ”slinker med”. Intresset för reklamerna varierar. Handlar det om bilar till 

exempel är det inte intressant och reklam för menstruationsskydd upplever hon som tjatiga. 

Helst ser hon på inredningsprogram såsom ”Bygglov” och ”Äntligen hemma”.  

Magnus är 31 år och har en kandidatexamen i filosofi och musikvetenskap. Han bor i en trea i 

Bredäng utanför Stockholm. Spontant känner han att det inte ska göras skillnad på kvinnor 

och män, men ibland kan det finnas saker där det skall göras ändå. När det kommer till att se 

på TV är detta egentligen ingenting han ägnar sig åt. Han sätter på den någon gång per dag, 

men oftast bara i bakgrunden när han stretchar efter ett joggingpass eller för att se nyheterna 

och han ser sällan på reklam.  

Mia är 47 år och arbetar inom äldreomsorgen. Hon bor själv med sin hund i ett radhus på 

Resarö utanför Stockholm. Sedan hennes dotter flyttade hemifrån ser hon betydligt mycket 

mer på TV än tidigare. Egentligen avskyr Mia reklam, men det händer att hon ändå tittar om 

hon tycker att den är fyndig på något sätt eller om produkten verkar intressant. I övrigt ser 

Mia helst på matlagningsprogram, debatter och deckare. På frågan om det skall göras en 

skillnad på kvinnor och män svarar Mia att det absolut bör vara så inom vissa områden, dock 
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inte inom löner och arbetsliv. Hon säger att omdiskuterade ”hen” är det dummaste hon har 

hört. 

 

Mattias är 58 år och bor i en tvårummare i Vasastan i Stockholm. Han har ett brinnande 

intresse för film och rörlig media och har gått utbildningar inom bland annat layout. Men till 

vardags arbetar han på bank. Han ser på TV någon timme per dag, men mestadels är det film 

som lockar. Han försöker undvika Tv-reklamen och passar ofta på att fixa i köket när denna 

kommer. Ibland händer det dock att han ser på reklamen i alla fall för att studera hur den är 

uppbyggd, då detta intresserar honom. Han påpekar att inom reklam kan en man vara mer 

lättklädd än en kvinna och lättare bli accepterad.  

 

3.2 Metodbeskrivning semiotik 

Semiotik är läran om tecknens sociala och kulturella betydelse. Denna metod inriktar sig på 

att finna underliggande meningsstrukturer som är meningsskapande.
15

 Det går att använda sig 

av denna metod för analys av texter och vardagssymboler. Semiotikteoretiker betraktar alla 

människor som teckenskapande och teckentolkande individer. Ofta används semiotiken för att 

kritiskt granska kulturella och mediala verk. Inom semiotikens värld analyseras tre områden. 

Dessa områden är tecknet, de system där tecknen organiseras samt den kultur där dessa tecken 

och koder existerar. Kommunikation ses inom semiotiken som betydelseskapande. Gällande 

meningsskapandet av tecknen har mottagaren en aktiv roll. Tidigare erfarenheter, känslor och 

attityd spelar stor roll i detta.
16

 Människor uppfattar tecken med sina sinnen. De är beroende 

av att användaren uppfattar att det är ett tecken och de hänvisar till något annat än sig självt.
17

 

 

Semiotikens grundare var Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Peirce. Vid 

teckentolkning spelar olika faktorer in, däribland den mentala föreställning som upplevs av 

tecknet. Tecknets relation till verkligheten är beroende av hur användarens mentala bild av 

verkligheten ter sig. Saussure uppmärksammade att det sätt som tecken relaterar till varandra 

på grundar sig i tecknens olika delar och deras inneboende betydelse. Begreppen betecknad 

och betecknande myntades av Saussure för att förklara de grundläggande komponenterna 

                                                           
15

 Bryman Alan (2002)”Samhällsvetenskapliga metoder”. Malmö: Liber AB, s 192 

16
 Fiske John (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”. Finland: Wahlström & Widstrand, s 60 

17
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inom sin teori. Det betecknade och det betecknande betyder ingenting i sig, de får sin mening 

i relation till varandra.
18

  

 

Peirce skiljer sig från Saussure gällande synen på tecknet. Han menar att tecknet, det 

betecknade och dess användare enbart går att förstå när de sätts i relation till varandra. Tecken 

som förekommer i många olika sammanhang har större chans att tolkas på liknande vis av 

flera människor.
19

 En bild är aldrig enbart en avbildning av något, utan bilder tolkas alltid i ett 

sammanhang, där valet av inramning och vinkel spelar in. Alla tecken betyder någonting och 

detta är utmärkande inom semiotiken. När betraktaren skapar mening av en bild ses 

teckensystemen som koder.
20

 

 

Saussure var inte intresserad av hur samma mening kan ge olika betydelser beroende på 

personer och sammanhang. Hans fokus låg på texten och inte på det sätt som tecknen 

samverkar med användaren. Roland Barthes däremot konstruerade en modell som går ut på en 

förhandlande process mellan läsaren, författaren och texten. Vad Barthes belyser i sin metod 

är denna samverkan och föreställningen om två ordningar av beteckning. Saussure beskriver 

relationen mellan det betecknade och betecknande och denna ordning kallar Barthes 

denotation. Den avser tecknets uppenbara och bokstavliga innebörd, samt pekar mot dess 

funktioner.
21

 

 

Det går att fotografera samma park på olika sätt. Det går att använda färgfilm, fota i olika 

väder och så vidare. Fotografier som har tagits vid samma ögonblick har samma denotativa 

betydelse. Skillnaden ligger i deras konnotation.
22

 

Konnotativ mening är den mening eller innebörd som förknippas med en viss social kontext; 

den konnotativa meningen återfinns tillsammans med den denotativa meningen.
23

 Barthes 

använder termen konnotation för att beskriva ett av sätten som tecken fungerar på i 

beteckning av andra ordningen. Enligt Barthes är det avgörande inom konnotation det 

betecknande av den första ordningen. Vidare menar han att denotation är en mekanisk 

                                                           
18

 Fiske John (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”, s 63-67 
19

 Ibid, s 63-68 

20
 Ekström Mats & Larsson Larsåke (2010) 2:a uppl. ”Metoder i kommunikationsvetenskap”, s 179-183 

21
 Bryman Alan (2002)”Samhällsvetenskapliga metoder”, s 368-369 

22
 Fiske John (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”, s 117-118 

23
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återgivning av exempelvis ett fotografi. Konnotation är den mänskliga delen av processen, det 

vill säga val av skärpa, kameravinkel, bländare och så vidare. Denotation är vad som 

fotograferas och konnotation är hur det fotograferas. Hur en person talar konnoterar till 

dennes känslor eller värderingar gällande vad denne säger. Det som är relevant är vilka 

känslomässiga eller konnotativa värden som förmedlas. Valet av ord har en stor innebörd. 

Konnotation verkar inom den subjektiva nivån, vilket innebär att folk oftast inte är medvetna 

om den. Med tanke på detta är det lätt att tolka konnotativa värden som denotativa fakta.
24

 

 

Myter - En myt är en sorts berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon 

aspekt av verkligheten. Det finns olika typer av myter. Primitiva myter handlar exempelvis 

om döden, gudar, gott och ont med mera. Sofistikerade myter handlar till exempel om 

vetenskap, familjeliv, manligt och kvinnligt. Myter används för att förstå eller 

begreppsliggöra något.
25

 

Begreppet myt syftar till hur det finns ständigt återkommande språkliga mönster, styrda av 

underliggande regler som uttrycks inom olika kulturer. Myter har en ideologisk funktion och 

är alltså relaterade till bakomliggande intressen och syften. Dessa går att uttrycka medvetet 

eller omedvetet. Ofta legitimerar de olika typer av maktordningar i samhället och framställer 

dem som självklara. Det är lätt att se på dessa semiotiska system som faktasystem trots att de 

inte är det.
26

 

 

Myter fungerar i första hand, enligt Barthes, så att de framställer historien som naturlig. Enligt 

Barthes är myter produkter av en samhällsklass som blivit dominerande. I sin funktion som 

myter försöker de förneka detta och vill inte påskina att betydelserna är socialt och historiskt 

betingade. Myter har för vana att undanskymma sitt ursprung. Myter gör betydelser 

allmängiltiga och får dem att framstå som rättvisa och oföränderliga. För att olika betydelser 

ska kunna göras naturliga, fungerar myter bäst när de visar på ett samband med något annat 

som verkar vara naturligt. Exempelvis det faktum att kvinnor föder barn. Barthes menar på att 

myter har en dynamisk kraft. De förändras ibland för att möta värderingar inom tillhörande 

kultur. Både myter och konnotation är viktiga och visar på hur tecken verkar i beteckningen 
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av andra ordningen. Det är alltså här samverkan mellan tecknet och användaren är som mest 

aktiv.
27

 

 

Myter kan användas för att förstärka könsroller genom olika teckenkombinationer. 

Exempelvis myten om den glada hemmafrun och rosaklädda flickor som leker med dockor är 

typiska könsroller som bibehålls med hjälp av myters kraft.
28

 Historiskt sett har 

kvinnokroppen alltid försetts med kraftfulla tecken. Frihetsgudinnan är ett exempel på en 

stark kvinnosymbol. Kvinnor har genom tiderna fått symbolisera mindre ädla idéer, som inom 

kristendomen då Eva smakade på äpplet.
29

 

 

Semiotik inom reklam - Något som är extra lämpligt att utgå ifrån när det kommer till att 

illustrera bilders betydelser är enligt Barthes reklambilder. Detta för att bildens signifikation 

alltid har en intention. Det betecknade inom reklambudskap är kopplade till produkten i fråga 

och dess attribut. Dessa måste kommuniceras så tydligt som möjligt. Innehåller reklamen 

tecken, är de utformade för att kunna läsas på vad som för reklammakarna är ett optimalt sätt. 

Även bildtexter gör att folk tänker i bestämda banor. Dessa styr betraktaren att ta till vara på 

vissa av bildens innebörder och undvika andra.
30

 

3.3 Metodbeskrivning receptionsanalys 

Reception betyder ”att ta emot”. Receptionsanalys koncentrerar sin forskning kring hur folk 

tar emot och upplever mediernas utbud, samt hur de använder sig av det. Det kan vara svårt 

att ge någon direkt klarhet i exakt vad folk får för effekt av sitt medieanvändande eftersom 

varje persons upplevelse är individuell. Många aspekter spelar in, såsom etnicitet, ålder, kön 

och klasstillhörighet. Folk upplever medieupplevelserna utifrån sina egna tolkningsscheman. 

Receptionsanalys brukar förknippas med kvalitativa metoder. År 1980 brukar anges som 

startpunkt för receptionsforskningen, men den förekom i andra former långt tidigare. Det sägs 

att det finns lika många tolkningar av en text som det finns läsare. Medieanvändning och 

känslor är starkt förknippade med varandra. Någonting som är relevant att tänka på inom 

receptionsforskning är att undersökningen ofta grundar sig på en specifik situation. Detta 

innebär att det är ett medieutbud och publikens åsikter och tankar kring just detta som är i 
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fokus för undersökningen. En inspirationskälla till receptionsforskningen är Stuart Halls 

modell ”encoding/decoding”. Modellen är en semiotisk variant av den klassiska 

kommunikationsmodellen där sändare, budskap och mottagare ligger i fokus. Halls modell 

fokuserar dock mer på den betydelse som mottagaren konstruerar utifrån meddelandet, 

snarare än att det budskap som överförs redan är färdigt. Han problematiserade den 

ideologiska processen. Det är troligtvis på grund av sin simpelhet som denna modell har fått 

så pass stor genomslagskraft när det kommer till att tolka meddelanden. Hall menar på att 

meddelanden måste tolkas som en meningsfull diskurs för att kunna ha någon effekt. I sin 

modell använder han sig av begreppen encoding och decoding. Encoding syftar på de 

definitioner, betydelser och antaganden som ligger bakom skapandet av en text. Decoding 

avser att visa de betydelser som mottagaren skapar, tolkar och konstruerar utifrån texten. Till 

skillnad från semiotiken där tecken alltid går att tolka utifrån en förutbestämd betydelse, 

menar Hall att det ej finns något tvunget samband mellan tecken och referent eller mellan text 

och tolkning. Tolkningar görs inom ramen för dominerande ideologi, vilket gör att det i 

praktiken finns vissa meningar som är dominerande.
31

 

 

Kim Schröders tolkningsteori är en utveckling av Stuart Halls. Han har utvecklat tre begrepp 

som påminner om Halls, men skiljer sig från Hall som fokuserar mycket på hur ideologiskt 

tänkande utformas och reproduceras. Hall har formulerat en typologi som består av tre 

åskådarpositioner. Den avkodningsposition som kommer först kallas dominant-hegemonisk. 

Den innebär att ett meddelande tolkas utifrån den kod som det har blivit inkodat i. Hall 

förutsätter här att exempelvis att nyheter är producerade utifrån en hegemonisk kod. Position 

nummer två kallas för förhandlad kod. Denna tolkning innebär acceptans för den 

dominerande definitionen av världen rent allmänt, men ställer sig kritisk på en mer 

utmärkande nivå. Den sista avkodningspositionen är den oppositionella koden. Den innebär 

att mottagaren tolkar meddelanden utifrån någon radikalt annorlunda meningsram. I detta fall 

skulle det exempelvis kunna tolkas som att reklamfilmernas budskap som helt orealistiskt. 

Dessa tre avkodningspositioner kan dels uppfattas som ideologiska och dels kan de ses som 

olika sätt att ta till sig den inkodade meningen.
32
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De modeller som har tillkommit skiljer sig från Halls endimensionella modell med 

encoding/decoding. Schröder framhåller en multidimensionell modell som han menar är att 

föredra som analys- och receptionstolkningsredskap. Modellen tar hänsyn till kulturella teman 

och dimensionerna ger en guide till att analysera receptionsdata. Modellen belyser även hur 

tolkande och aktiv publiken är och under vilka omständigheter. Schröder menar på att det 

möjliggör att på ett mer upplyst sätt diskutera dimensioner av mening i de vardagliga mötena 

med medierna. Vidare menar han på att modellen på ett smidigt sätt lyfter fram komplexa 

processer. Denna kognitionsmodell används i denna studie som komplement till Halls enkla 

syn på läsning.
33

 

 

Motivation – Är människor inte på något sätt motiverade att läsa eller se material de möts av, 

stannar processen upp redan här. Detta gäller all typ av konsumtion. Motivation står för själva 

mötet som sker mellan mottagaren och mediematerialet i fråga. Det handlar om materialets 

relevans i relation till läsarnas universum och det universum som framställs i materialet. Det 

faktum att människor ofta har en bestämd åsikt gällande olika medier och genrer sedan innan 

spelar in. 

Förståelse – sker på en grundläggande nivå och genererar mening mellan tecknens betydelse 

och placerar meningen i ett socialt sammanhang. Användarens mentala bilder av olika tecken 

gör att varje individ tolkar och förstår olika och tecknen får olika betydelse för alla. 

Exempelvis klass, kön, etnicitet och religion spelar in. Förståelse enligt denna dimension bör 

betraktas som en avkodning. Många publiker har en tendens att återge TV-program så att de 

genererar en egen identifikation med programmaterialet.  

Konstruktion – De sätt som informanterna visar sin medvetenhet om konstruktionerna i 

medietexternas struktur. Publiken kan uppfatta mediernas meddelanden som en direkt bild av 

den sociala verkligheten, men de kan även vara väl medvetna om den mänskliga faktorn i 

produktionen av meddelandet. Det föreslås att läsningsmodeller bör inkludera en dimension 

av estetisk diskriminering.  

Inställning/attityd – Begreppet position i den dimensionella modellen har tillkommit för att 

försöka skilja mellan subjektiva och objektiva ideologiska nivåer. Det handlar till viss del om 
                                                           
33 Schrøder, Kim Christian (2000) “Making sense of audience discourses - Towards a multidimensional model of 

mass media reception”, European Journal of Cultural Studies 3: 233   http://ecs.sagepub.com/content/3/2/233,    

s 243-244 
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att acceptera eller avvisa svar som tänkbara; vilken position en person väljer att anta i 

förhållande till materialet.  

Utvärdering – Genom begreppet position försöker modellen täcka informanternas 

upplevelser. Denna dimension handlar om att utvärdera den införskaffade informationen och 

ställningstagandet jämtemot den. Genom att skilja på position och utvärdering påvisas 

skillnaden mellan den egna positionen i förhållande till företeelser och det går ändå att vara en 

objektiv tolkare.  

Handling – Detta begrepp står för genomförande. Om en person inte följer olika typer av 

medier, kan denne ej delta i sådana samtal. Det är nödvändigt att människor utför sina 

läsningar av massmedia, eftersom det kan bidra till social förändring även om den 

småskalig.
34

  

3.4 Metodbeskrivning intervjuer 

Syftet med den personliga intervjun är att få insikt i personers erfarenhet och komma åt andra 

dimensioner av ett fenomen. Anledningen till valet att använda intervjuer som metod är viljan 

att förstå hur signalerna som dessa reklamfilmer sänder ut tolkas av olika individer och om 

tolkningen skiljer sig beroende på vem personen är. Detta för att få nya insikter och utvinna 

kunskap via samspelet med den intervjuade. För att ett ledigare samtal skall kunna föras med 

respondenterna och för att kunna lyfta fram relevanta aspekter inom ämnet, har en 

fördjupning inom publikstudier och dolda reklambudskap gjorts inför samtalen. Som grund 

för intervjuundersökningen ligger Kvales sju stadier. Detta har valts dels för att ge en tydlig 

struktur åt intervjuprocessen samt för att kunna följa varenda steg.
35

  

Tematisering - Först har en frågeställning utformats utifrån ämnet, nämligen hur 

menstruationsskyddsreklam är utformad. Efter flera genomgångar av intervjusvaren har 

likheter och skillnader tagits fram för att därigenom hitta gemensamma kategorier. Därefter 
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analyserades underlaget ytterligare för att hitta teman som närmare skildrar kategorierna. 

Dessa har valts utifrån syfte, huvudfrågeställningar och respondenternas svar.
36

  

Planering - Första steget är att finna ett lämpligt urval till intervjuerna. Sex intervjuer 

genomfördes. Samtliga på platser där respondenterna känner sig bekväma. Arbetet har 

tidsplanerats dag för dag.
 37

 

Intervju - Målet med intervjuerna har varit att få förståelse för respondentens tolkning av 

reklamfilmerna och deras sätt att ta till sig signalerna/budskapen som sänds ut. Den 

intervjuade har fått dela med sig av sin värld och tala kring sin tolkning av dessa reklamfilmer 

samt om de har någon påverkan på dennes liv. Inför intervjuerna har en intervjuguide 

utformats. För att inte riskera att ”förstöra” frågeställningarna genom att styra svarandet, har 

valet gjorts att inte fullt ut avslöja studiens syfte. Intervjuerna håller sig till ett fåtal teman; 

kvinnoideal, respondenternas upplevelse av reklamfilmerna och hur väl de tycker att de visar 

en realistisk bild av menstruation.
38

 

Inledningsvis ställs några helt neutrala öppningsfrågor för att respondenterna ska känna sig 

bekväma. Respondenten får presentera sig själv samt svara på frågor kring social bakgrund – 

här ställs frågor kring yrke, utbildning, familjesituation och boende. Nästa område att beröra 

är sociokulturella aktiviteter – här ställs frågor kring bland annat tv-tittande. Exempelvis hur 

pass ofta personen i fråga ens väljer att titta på reklam. Därefter ställs frågor kring 

respondentens genusmedvetande – frågorna som ställs här berör föreställningar om könsroller. 

Sedan förs samtalet in på diskussionsämnet, frågor som är lite mer intima och de temafrågor 

som står i fokus för intervjun.
39

 

För att intervjuerna ska likna varandra har alla respondenter fått svara på samma frågor. För 

att stimulera ett så fritt samtal som möjligt har öppna frågor använts till viss del. Denna 

metod innebär att om intervjuaren uppfattar att ämnet för frågan inte är uttömt, kompletteras 

det med sonderande frågor. Med detta menas att intervjuaren formulerar frågor som bjuder in 

respondenten till att utveckla och specificera sina svar. De sonderande frågorna står ej 
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nedskrivna i intervjuguiden i förväg, då det ej går att förutspå vilken information 

respondenterna kommer att komma med.
40

 

Kvalitativa intervjuer förknippas med enbart öppna frågor. I denna studie har valet ändå fallit 

på att även till stor del använda direkta frågor, trots att det är okonventionellt. Det är omöjligt 

att veta i förväg hur pass öppna och tillmötesgående intervjupersonerna kommer att vara och 

därför har valet gjorts att inte enbart använda öppna frågor. Främst har de direkta frågorna 

brukats i början av intervjuerna och de har använts i syfte att få en reaktion och skapa en 

dialog med respondenten. Genom dessa frågors utformning skapas ett annat utrymme för 

respondenterna att tydligare ”bekänna färg” kring frågeställningen. Detta har fungerat bra och 

tack vare detta val har specifik kunskap utvunnits, som troligtvis annars inte hade kunnat 

förvärvas. Om inte direkta frågor hade använts för att komplettera de öppna frågorna, hade det 

inte gått att komma ner på djupet inom vissa frågeområden. De direkta frågorna har alltså 

fungerat som en provokativ samtalsöppnare. Ja- och nejfrågor har använts i syfte att sedan 

kunna spinna vidare på de svar som getts. Slutligen används vid dessa intervjuer tolkande 

frågor, vilka tillkommer vid behov, utifall att någonting behöver förtydligas ytterligare.  

Endast en intervjuare har utfört intervjuerna för att respondenterna inte skall känna att de 

hamnar i maktmässigt underläge. Den andre intervjuaren har intagit en passiv roll och fört 

anteckningar. Transkriberingen har skrivits ut så snabbt som möjligt.
41

 

Utskrift - Intervjuerna har registerats genom att spelas in på en mobiltelefon. 

Inspelningsutrustningen har testats innan det är dags för intervjuerna. De har utförts i en tyst 

miljö för bästa ljudupptagning. För att stärka intervjuns kvalitet erbjuds den intervjuade att 

läsa igenom intervjuutskriften efter genomförd transkribering.
42

 En del av en transkribering 

återfinns som bilaga 2. Den beräknade intervjutiden var cirka en timme per intervju.
43

  

Analys - Intervjuerna analyseras utifrån hela transkriberingarna för att undvika att omedvetet 

välja citat som överensstämmer med de egna hypoteserna och förväntningar. Citat kommer att 

användas i syfte att jämföra respondenternas svar samt för att statuera exempel. Varje 

intervjuutskrift har lästs igenom noggrant ett flertal gånger och respondenternas syn på 

realism och kvinnoideal kommer att noteras samt de eventuella känslor som väcks av 
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reklamfilmerna och signalerna de sänder ut. Respondenternas intervjusvar kategoriseras och 

jämförs med varandra för att finna eventuella mönster.
44

 

Verifiering – Här bedöms intervjuresultatets validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. 

Reliabilitet avser resultatets konsistens. Gällande validitet spelar intervjuns samtliga stadier in 

och det krävs att dessa genomförs på ett visst sätt för att intervjun ska kunna benämnas som 

valid. Att validera är att ställa sig frågan ”vad ger dessa svar mig sanningen om och har jag 

undersökt det som jag avsåg att undersöka”? Generaliserbarhet handlar om i vilken mån det 

går att se resultaten som allmängiltiga. Medvetenheten om att direkta frågor på sätt och vis 

tvingar fram ett ställningstagande gör att Kvales sjätte steg, verifiering, i denna uppsats inte 

uppfylls till punkt och pricka i och med att kvalitativa intervjuer enbart brukar förknippas med 

öppna frågor.
45

 

Rapportering - Risken finns alltid att forskaren identifierar sig för mycket med 

intervjupersonen och därför tappar förmågan att vara objektiv och hålla ett kritiskt avstånd till 

respondentens uttalanden. Med tanke på detta har stävan varit att skriva analysen av 

intervjuerna så snart som möjligt för att ha tankar och intryck från intervjuerna färskt i 

minnet. Intervjupersonerna har informerats om hur dessa intervjuer skall användas och 

garanterats anonymitet.
46

 

4. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras analysresultaten. Först görs de semiotiska analyserna, sedan har 

intervjuerna deskriptivt delats in i teman för att till sist sättas i relation till den 

sexdimensionella modellen som Schröder presenterar i sin artikel.
47

 Det reklamfilmsmaterial 

som är föremål för analyserna är en film för tampongen OB Fleur och bindorna Bodyform 

Liners (se 3.1, urval). 
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4.1 Semiotisk analys 

Semiotisk analys har gjorts av reklamfilmerna. Analysen har delats upp utifrån modellen 

”TV-textens teckenkategorier”. En modell som visar på fyra samtidigt förekommande tecken, 

men i olika slags föreningar. Kategorierna är ljud, skriven text, bild och verbal text. Texter är 

multimodala, det vill säga att kommunikationen sker genom ovan nämnda former. Det är 

viktigt att beakta dessas samverkan när det kommer till meningsskapande.
48

 Till grund för 

analysen ligger även Barthes begrepp denotation, konnotation och myt. 

4.1.1 Semiotisk analys av OB Fleur 

Text - Den enda skrivna texten är frasen ”Ob Fleur – så jag kan vara mig själv”. 

Speakerrösten säger detta samtidigt som texten visas i bild. Det går alltså inte att missa. Det 

fungerar nästan som ett skrämselargument. Är det inte möjligt att vara sig själv utan att 

använda den här tampongen? Det påtvingar publiken en känsla av att de vid menstruation 

MÅSTE använda sig av produkten för att kunna känna sig fulländade. Alla vill ju vara sig 

själv och är en person inte helt säker på vem denne är/vill vara är kanske chansen större att 

tittarna tar till sig denna reklam ordagrant. Tampongens konnotation kan vara att den är till för 

att förstärka/bibehålla självförtroendet.
49

 

 

Bild – I filmen ses ett ungt par, en kvinna och en man. Kvinnan ser från början obekväm ut 

när hennes pojkvän närmar sig henne och ger henne en puss på kinden. Det går att utläsa att 

det är någonting som besvärar henne, även om det ännu inte går att förstå exakt vad det är. 

Kanske är det lättare för kvinnor att känna förståelse för hennes humör, med tanke på att de 

tillhör det menstruerande könet. I det första klippet som visas har kvinnan lila underkläder på 

sig. Hon tar på sig en stor skjorta i en dov kulör som ser ut att tillhöra hennes pojkvän. Denna 

sveper hon runt sig på ett sätt som konnoterar att hon vill skyla sig själv och känner sig 

ruggig.
50

 Sedan går hon målmedvetet iväg till toaletten. Där visas en bild av hennes 

sminkbord upp och där står en tampongask. Därefter visas en närbild på hennes ansikte och 

något ledsna min. Hon håller tampongen i handen och denna utvidgar sig ”som en blomma” 

enligt speakerrösten, men det ser egentligen mer ut som en strut i bomull. Hon drar upp 

trosorna högt och innan dess ges möjlighet att se en glimt av stjärtskåran. I nästa scen kommer 

                                                           
48

 Ekström Mats & Larsson Larsåke (2010). ”Metoder i kommunikationsvetenskap”, s 179 
49

 Fiske John (1990) ”Kommunikationsteorier - en introduktion”, s 118-120 
50

 Ibid, s 118-120 



23 
 

hon ut från toaletten iförd vita underkläder och det framstår som att hon har varit och stoppat 

in tampongen. Först filmas hon endast från midjan och ner. Det dröjer innan hennes ansikte 

visas. Hon har ett stort leende på läpparna och ser väldigt nöjd ut. Nu filmas en närbild på 

pojkvännens ansikte och positiva reaktion på att hans flickvän är glad igen. Han ler och har 

plötsligt ett sug i blicken. Kvinnan har nu satt sig i soffan och filmas uppifrån. Hon tittar rakt 

in i kameran och sedan filmas endast hennes underliv. Han lägger ner sitt huvud i hennes knä. 

Hon ser nöjt på honom och ser därefter upp mot kameran igen med en något pillemarisk blick. 

Filmen avslutas med en fem sekunder lång bild av en ask OB Fleur.  

 

Det betecknande, det vill säga kamerablicken som visas i filmen är close up (ansikte) som är 

betecknad för intimitet. Det visas även medium shot (delar av kropp), vilket är betecknad för 

en personlig relation. De kameravinklar som används är rakt på och uppifrån. Betecknad för 

att filma ovanifrån är makt och auktoritet.
51

 Reklamfilmens bakgrund är suddigt filmad. Det 

är enbart samspelet mellan kvinnan och mannen samt användandet av tampongen och dess 

effekt som är i fokus. Sättet detta filmas på konnoterar till att deras humör styrs utifrån det 

denotativa, det vill säga tampongen. Det känns som att filmen är riktad till både män och 

kvinnor. Det är intimt filmat och det känns som att publiken får ta del av deras privatliv. 

Publiken lockas in i den manliga blicken, speciellt då hon ser rakt in i kameran på sitt lite 

förföriska vis. Hon har en hästsvans och ett relativt osminkat och naturligt ansikte. Hon är söt, 

men det är främst kroppen som är i fokus. Hon är slank, vältränad och ser hälsosam ut.
52

 

Hennes avslappnade klädsel, underkläder och sättet som de ser på varandra konnoterar till att 

det finns en sexuell spänning i luften.
53

 Färgen vit, som hennes underkläder går i, förknippas 

med renlighet, glädje och oskuld.
54

 
55

 

 

Filmen börjar med lite trassel inom förhållandet och slutar som en annons för hur det går att 

köpa sig den perfekta relationen. Det är tydligt att det är tampongens förtjänst att kvinnans 

humör drastiskt förändras och relationen därmed hamnar i balans igen.  

 

Ljud – Reklamfilmen innehåller musik såväl som en speakerröst. Musiken är instrumental 

och dess intensitet är anpassad till reklamens handling och stämning. I den första delen av 
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filmen när stämningen inte är på topp, är inte heller musiken speciellt glad. Då är den lågmäld 

och avvaktande i sitt sound. Den inger en känsla av att någonting är på gång. Så fort kvinnan i 

filmen stoppat in tampongen inger musiken en känsla av att faran är över och det går att andas 

ut. Nu är musiken mycket gladare och mer intensiv. Musiken följer kvinnans sinnesstämning. 

Låten går dock helt i dur och det känns lite filmiskt. Förmodligen riktar sig inte musiken till 

någon speciell målgrupp, utan den känns som en typisk reklammusik.  

 

Verbal text - ”När du har din mens är det viktigt att du använder rätt mensskydd. Annars kan 

du känna dig obekväm och inte helt fräsch. Använd OB Fleur, den utvidgar sig som en 

blomma för att fungera i harmoni med din kropp. Du varken ser eller känner den och du 

känner dig verkligen fräsch. Med en tampong från OB Fleur är du alltid säker. OB Fleur – så 

jag kan vara mig själv!” Detta är vad speakerrösten säger i bakgrunden. Reklamen använder 

sig av retorik och argument som talar till våra känslor. Vad innebär det att använda sig av 

”rätt” menstruationsskydd och varför är just denna tampong ”rätt”? Vad har den som inte 

andra tamponger har? Speakerrösten säger att tampongen utvidgar sig som en blomma och 

drar en parallell mellan denna och harmoni. Genom att tillskriva tampongen denna känsla 

möjliggör reklamen det faktum att publiken kan göra en sådan association. De argumenterar 

för att med hjälp av denna produkt blir du harmonisk, bekväm, fräsch och säker. Viktigast av 

allt; enligt dem blir du dig själv genom användandet av just denna produkt. Speakerröstens 

argumentation konnoterar till att valet av tampongen är självklart och det enda rätta.
56

 

4.1.2 Semiotisk analys av Bodyform Liners 

Text - Den enda egentliga texten i filmen, förutom den på förpackningarna, är Bodyform 

Liners slogan som syns i slutet av reklamfilmen; ”Feel secure - Wear Bodyform”. Det ord 

som framförallt framkallar känslor här är ”secure” (säker). Ordet i fråga talar till självkänslan, 

självförtroendet och självbilden. Texten anspelar på att med hjälp av produkten går det att 

känna sig självsäker och antyder att bindorna inte enbart är ett hjälpmedel inom det område 

som de används i. 
57

Reklamen och dess budskap ”feel secure” går att tolka som en tydlig 

konnotation i och med att tecknen och objektet kopplas ihop med en verklig upplevelse, det 
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vill säga användningen av bindor.
58

 Det är tecknen som gör att publiken förstår vad de ska 

associera bilderna med.
59

 

 

Bild - Beroende på vem som betraktar det visuella materialet, kan bilder tilldelas olika 

betydelse. Produkten i denna reklamfilm är riktad till kvinnor, men reklamens utformning gör 

att den känns riktad både till kvinnor och till män. Detta genom några tydliga attribut. 

Exempelvis att hon står och väljer underkläder ur en databas iförd endast trosor och bh, gör att 

reklamen får en objektifierande vinkel. Även det faktum att kvinnan ibland tittar rakt in i 

kameran med en flirtig och lekfull blick ger ett inbjudande intryck. Det vill säga att oberoende 

av sexuell läggning eller kön blir det lätt så att publiken antar ”den manliga blicken”.
60

 

Kvinnan i fråga har under hela filmen en flirtig och lättsam attityd. Kroppsspråket hon 

använder sig av drar till sig uppmärksamhet. Att hon dessutom är snygg, fräsch och smal ger 

ett intryck av fulländad perfektion.  

 

I reklamfilmen visas ett flertal denotationer. Bland annat en cykel, vilket går att se som 

konnotativt för en aktiv livsstil.
61

 Andra denotationer som syns i filmen är en jordglob, en 

världskarta och en klocka. Jordgloben och världskartan går att tolka som konnotationer på att 

hon är världsintresserad och öppen för nya intryck. Samtidigt indikerar detta att hon är berest. 

Klockan i sin tur är en konnotation för att hon har fullt upp och lever ett hektiskt liv. En 

ögonblicksbild av klockan filmas, vilket kan vara i syfte att förtydliga att hon har ont om tid. 

Den är även i det här sammanhanget en konnotation på att hon lever ett fartfyllt liv fyllt av 

roligheter. Vidare går det att se hennes stora lägenhet som en konnotation för hennes sociala 

status och den indikerar på välfärd. Sammansättningen av denotationer i hennes hem och vad 

dessa konnoterar till antyder att hon lever ett aktivt liv där ingenting saknas. Detta går att se 

som en indikation på att hon är en ouppnåelig superkvinna.
62

 

 

Reklamfilmen inger en känsla av att publiken blir inbjuden i hennes privata sfär, med tanke på 

att den utspelar sig i den unga kvinnans lägenhet.
63

  Lägenheten är en denotation som 
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konnoterar till känslan av intimitet.
64

 Känslan smyger sig på, av att vi som publik sitter och 

smygtittar på henne genom en webkamera, eftersom att det endast går att följa kvinnan ur 

enbart ett fåtal kameravinklar, filmade från samma punkt. De bildscheman som används 

kameramässigt är medium shot och full shot. Med medium shot menas att endast delar av 

kroppen syns och detta ger känslan av en mer personlig relation till kvinnan. Även 

användningen av full shot antyder en social relation mellan betraktarna och kvinnan. I denna 

reklamfilm är full shot framförallt filmat bakifrån.
65

  

 

Överhuvudtaget visas inga bilder som ens antyder att hon har menstruation, utan fokus ligger 

på hennes utseende och klädsel. Hon bär många olika sorters kläder. Ena sekunden är det 

sportigt, nästa sekund är det arbetskläder och festkläder. Valet av kläder går att konnotera till 

att hon är en kvinna som lever ett aktivt liv och klär sig efter humör. Att hon ständigt byter 

kläder, framförallt underkläder, tycks vara för att belysa att oavsett vad hon har på sig finns 

modeller av menstruationsskydd som kan passa hennes varierade behov. Detta understryks 

genom att det visas upp olika trosmodeller bredvid respektive menstruationsskyddsdesign. 

Utifrån reklamfilmen är det lätt att tolka det som att hennes största problem är vad hon ska klä 

på sig. Klädbytena avlöser varandra och kan ses som en släng av ungdomlig fåfänga. 

 

De färger som framförallt används i reklamfilmen är lila, rosa och orange. Detta färgschema 

återkommer på underkläderna och på paketen med bindorna. Färger som dessa är stereotypt 

associerade med femininitet. En annan färg som också används mycket i reklamfilmen är vitt. 

Detta är en färg som kopplas samman med renhet, glädje och oskuld.
66

 Färgen kan även stå 

för det sterila och fläckfria, vilket i detta sammanhang kan kopplas samman med varför just 

detta menstruationsskydd är bra.
67

  

 

Att menstruerande kvinnor framställs som lyckliga, blir någonting naturligt och självklart. 

Detta är vad Barthes kallar för myt och skapas med hjälp av färgval, skådespelare, musik, 

kläder och så vidare.  

 

Ljud - Förutom att reklamfilmen innehåller en speakerröst spelas det även popmusik. Låten 

går i dur och melodin är upplyftande. Det är ett snabbt tempo låten igenom. Det känns som att 
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låten riktar sig till unga människor på grund av sin energi. Som kvinnlig tittare är det lätt att 

identifiera sig med sången i och med att både huvudstämma och kör utgörs av kvinnoröster. 

Det känns lite som att det är karaktären i reklamfilmen som sjunger låten även om hon inte rör 

på läpparna. Det är en glad tjej som sjunger. Kanske är det för att det känns som att låten 

matchar hennes sinnesstämning, som framställs vara positiv och alltid på topp. Texten är i 

jagform, vilket gör att låten känns personlig.  

 

”I wake up with the sun in my eyes, I´ve got everything I need and I can´t decide”. Det kan 

tolkas som att hennes dagar börjar på ett lyckligt sätt. Det tycks vara som att hon står inför 

dagar fulla av oändliga möjligheter. Textens denotation öppnar upp för lyssnarna att 

konnotera till att hennes tillvaro är problemfri och att hon har allt hon önskar. Hon skildras 

som att hon lever i en bekymmersfri och aktiv tillvaro.
68

 

 

Verbal text -“Whatever you wear, feel more confident. Bodyform liners fits many types of 

underwear. Like the new hipsterliner. They give you ideal coverage just where you need it. 

Feel secure wear Bodyform. And now buy special packs of Bodyform liners and get a free 

stylish purse”. 

 

Sett till argumentationen för att använda dessa produkter går det att konstatera att de använder 

sig av både känsloargument och argument som talar till förnuftet. Argumentet "whatever you 

wear, feel more confident" går att tolka som att så länge du väljer att använda dig av 

Bodyform liners har du ett hundraprocentigt menstruationsskydd. Det går även att tyda som 

att kvinnor under sin menstruation är i behov av extra självförtroende och inte kan känna sig 

bekväma i vilka kläder som helst. Detta är något som menstruationsskyddet i fråga kan 

förändra. Body liners löfte är att kvinnor med hjälp av deras produkter ska kunna ha 

menstruation och samtidigt känna sig fria och snygga.
69

 

 

4.2 Analys intervjuer 

Intervjuerna har först deskriptivt delats in i teman och sedan analyserats utifrån de sex 

dimensionerna. Valet av teman har gjorts utifrån syfte, huvudfrågeställningar och 
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respondenternas svar. Nedan förklaras vad syftet är att ta reda på inom respektive tema samt 

varför.  

Målgrupp - målet är att ta reda på vilken målgrupp respondenterna anser att reklamfilmerna 

riktar sig till, detta för att se om respondenternas uppfattning är att filmen riktar sig främst till 

kvinnor eller män.  

Kvinnoideal - målet är att ta reda på om respondenterna känner att kvinnorna i reklamfilmerna 

motsvarar ett allmänt kvinnoideal, om de är stereotypa samt om de anser att kvinnorna 

objektifieras. Detta för att ta reda på om de är representativa för kvinnor i allmänhet.  

Representationen av menstruation - målet är att ta reda på om respondenterna finner denna 

trovärdig. Detta för att se om det denna motsvarar deras egna upplevelser av menstruation.  

Realismen i filmen - målet är att ta reda på vad respondenterna upplever som trovärdigt och 

icke trovärdigt. Detta för att få en bild av till vilken grad filmerna är realistiska för publiken. 

Representationen av kvinnan - målet är att ta reda på om respondenterna upplever att 

menstruationsskydden riktar sig till kvinnor eller män samt om de upplever att paret i 

reklamfilen för OB Fleur har ett jämlikt förhållande. Detta för att se vilket kön de känner att 

reklamfilmerna är tänkta att tilltala.  

Sex - målet är att ta reda på om respondenterna upplever de lättklädda kvinnorna som 

objektifierade och som att filmerna därmed anspelar på sex eller om de snarare anser att detta 

är en positiv utveckling av kvinnors framställning i media. Detta för se få fram 

respondenternas allmänna uppfattning kring detta. 

4.2.1 Analys av reklamfilm för OB Fleur 

Målgrupp - Samtliga respondenter anser att produkten i reklamfilmen riktar sig till kvinnor, 

dock anser fyra av respondenterna att utformningen och framställningen av reklamfilmen 

känns riktad till män.  

Mia: ”Alltså den riktar sig ju till kvinnor, i alla fall själva produkten. Men halvnaket är ju 

ingenting vi är ute efter att se i en mensreklam. Det skapar bara komplex. Så både och skulle 

jag säga”. 
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Kvinnoideal - Vad som är en stereotyp kvinnoroll verkar vara en svårbesvarad fråga. Många 

verkar inte riktigt veta vad begreppet i sig innebär. De tycks dra ett likhetstecken mellan 

stereotyp och allmänt ideal.  

På frågan om könsrollerna är stereotypa svarar Magnus: ”Svår fråga. Jag vet inte om man ska 

snacka om könsroller i den här reklamen faktiskt. Det kan bli… Vi var ju inne på det förut 

också, att möjligtvis skulle man kunna uppfatta det som att det här är för mannen också, så 

han får lugn och ro så att säga. Men jag uppfattar det inte så, så därför vill jag inte börja 

prata om det. Det är ju som sagt väldigt ytligt och plastigt, men det är en annan sak.” 

De flesta respondenterna är överens om att båda filmerna har med tjejer som står för vad de 

tror är ett allmänt kvinnoideal. Alla tycker att tjejerna ser bra ut, men de motsvarar inte deras 

egna ideal. Mattias: ”Eh. Ideal är ju så stora grejer. Hon såg helt okej ut. Normal”. 

Lena: ”Nej, jag har inget ideal. Men jag kan tänka mig att det finns väldigt många utav 

henne. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag har inget ideal, men hon är nog en bland många. 

I alla fall i Stockholmstrakten. I Norrland kanske man inte ser ut sådär, men i Stockholm finns 

det många”. 

Alla respondenter utom Magnus anser att kvinnan klart och tydligt objektifieras. Han förstår 

att det kan vara många som tycker det, men säger att han inte själv har ”problem med detta”.   

Representationen av menstruation - Fånigt, typisk, oäkta, larvigt och överdrivet är några av 

de ord som respondenterna använder sig av för att beskriva den spontana känsla de får av 

filmen. Lena får negativa vibbar av filmen. Hon säger; ”Ja, det är nästan som ett klädesplagg. 

Hon gör det för hans skull, han ser så lycklig ut. Han ser sugen ut. Han får någon glöd i 

ögonen. Det blir inte för hennes skull, mer för hans skull. Han ser jättenöjd ut. Det skulle 

vara mer privat tycker jag”. Jonna reagerade på att kvinnan var smal, snygg och uppförde sig 

sexigt. Bland annat genom att dra upp trosorna. Hon tycker att det hela ger ett lite fånigt 

intryck.  

Respondenterna är enhälliga gällande framställningen av menstruationsperioden i filmen. De 

tycker att det framställs som att effekten av tampongen är större än den rimligtvis kan vara. 

Både Dan och Mattias upplever det som att tampongen tillskrivs mirakulösa egenskaper, att 

OB kan råda bot på allt. Först framstår det som att kvinnan är på ett dåligt humör, men så fort 

hon har satt in tampongen blir allt frid och fröjd. Mia tycker att perioden framställs som 
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någonting som är extremt upp och ner. ”En bergochdalbana. Och att med hjälp av just denna 

produkt blir allting bra”. 

Realism i filmen – Denna film upplevs inte ge en realistisk bild, enligt respondenterna. De 

kvinnliga respondenterna är enade om tampongens överdrivna verkan. De tycker att 

förändringen före respektive efter tamponginsättandet är orealistiskt stor. Mia säger; ”Först är 

hon jättenere och besvärad och sedan fullkomligt strålar hon. Allt med hjälp av en tampong”. 

Lena beskriver; ”Att hon lägger sig baklänges och han lägger sitt huvud i knät, precis som att 

det vore någon… det är mindre trovärdigt. Den slutar inte som den börjar, som man hade 

tänkt sig”. 

Dan: ”Nej, jag har ju ingen egenupplevd erfarenhet, men det stämmer inte alls överens med 

hur min fru brukar bete sig och andra människor som man har kommit i kontakt med under 

deras menstruationscykel”. 

 

Magnus: ”Det är när hon rynkar på näsan där när han pussar på henne, det ska ju 

symbolisera det jobbiga. Men det är ganska… möjligtvis en lite väl förskönande omskrivning 

av det hela. Möjligtvis. Men jag vet inte. Samtidigt så är det ju fokus på själva tampongen. 

Den var mer bekväm än tidigare tamponger, så det är ju där fokus ligger”.  

Filmen innehåller dock några trovärdiga inslag. Det faktum att hon är slappt klädd tycker flera 

respondenter talar för trovärdighet. Jonna tycker att blomutvecklingen av tampongen känns 

realistisk. Hon säger att hon tror att det fungerar så. ”Annars skulle de ju inte kunna göra 

reklam för det. Det känns som att det är så på riktigt”. Att känslosvall och humörsvängningar 

visas i filmen tycker några respondenter känns trovärdigt, även om skådespeleriet är 

överdrivet enligt dem. 

Angående realismen i filmen förklarar Mattias; ”Ja, man har ju varit omgiven av mens... Men 

det här ger en rätt konstgjord bild. Nu är det musiken och det är glättigt och sådär. Den enda 

som var ”grumpy” var ju tjejen i början, men allt blev ju bra så fort hon fick den där 

tampongen. Njae, det är inte så det är. Så det känns inte så trovärdigt. 

  

Representationen av kvinnan - Två av respondenterna anser att det faktiskt känns som att 

tampongen enbart är till för att tillfredsställa mannen. Övriga respondenter menar att 

tampongen är till för att tillfredsställa båda. Mia säger ”Ja du, den hjälper ju henne, men det 
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känns som att det faktiskt är honom den behagar eftersom han i början av reklamfilmen ser 

obekväm ut av hennes humör”. Dan instämmer; ”Båda två. Den fyller en funktion, det är ju 

oundvikligt att man har mens och där fungerar ju OB Fleur som ett skydd. Samtidigt som att 

den gör att han blir tillfredsställd också. Enligt reklamen så är det ”win win”, båda går ut 

som lyckliga vinnare”. Mattias håller med; ” Faktiskt mannen tror jag. Det känns faktiskt så. 

För det var han som var glad och lycklig när hon var glad och lycklig”. 

Kvinnan har en relation med en man. Fyra av respondenterna tycker att de verkar ha ett 

jämlikt förhållande. Jonna tycker inte att någon av dem framstår som underordnad den andre, 

hon säger; ”Nej, det upplevde jag inte. Ingenting som jag såg i alla fall”. 

En av dem tycker inte att det framgår, nämligen Dan. Han tycker att hon verkar vara lite i 

underläge. Det motiverar han så här; ”Han ingav inget sken av pondus. Det kändes inte som 

att det var han som bestämde, men det är ändå så reklamfilmen är upplagd liksom. Det var ju 

uppenbart att hon var tvungen att göra någonting åt sitt humör och sin mens för att han skulle 

bli glad, så hon befann sig ju i reklamfilmen i underläge”. 

Sex - Fyra av respondenterna tycker att filmen till viss del anspelar på sex. Mattias säger: 

”Alltså när man som man ser en halvnaken kvinna så börjar ju saker ticka i ens huvud. Men 

sex i sig, nej. De säljer ju inte sex, men det anspelar ju på det när man använder 

kvinnokroppen på det sättet. Medan Jonna svarar: ”Näe, inte sex. Eller alltså hon visar ju upp 

sin kropp, men det är ju ingen sexreklam. Jag tänker inte på sex direkt”. 

Mia: ”Nja kanske inte direkt på sex direkt, men det låg ändå lite i luften. Hon hade ju bara 

hans skjorta på sig, som var öppen. Och hur han låg i hennes knä sen...” 

 

De flesta av respondenterna är överens om att reklamfilmen bjuder in till kvinnans privata 

sfär. Mattias säger; ”Ja tampong är väl hyffsat privat liksom, men du får ingen tydlig bild av 

det liksom. Men det är tydligt för mig. Det är reklamfilm. Det är gjort för att sälja”. 

 

Dan: ”Jag känner att det är så tydligt att det är en reklamfilm, så jag känner inte känslan av 

att det skulle vara intimt eller privat. Det känns bara som att det är en tysk studio 

någonstans”. 

Magnus: ”Njae. Det kan jag väl inte säga. Men inte objuden heller liksom. Det ger mig ju inte 

så mycket att kolla på det. Det kan jag inte säga”. 
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4.2.2 Analys av reklamfilm för Bodyform Liners 

Målgrupp - Alla tyckte att denna film kändes mer riktad till kvinnor än reklamfilmen för OB 

Fleur. Dock påpekade en respondent att den talar till det manliga begäret.  

Dan: ”Produkten kan ju bara användas av kvinnor, så självklart så riktar den sig till kvinnor. 

Men det är ju en tjej i underkläder och man anspelar ju på det manliga begäret på något 

sätt”. 

Kvinnoideal - Gällande kvinnan i denna film, påpekar Magnus att hon troligtvis är ett ideal, 

speciellt för unga kvinnor. Att kvinnan dessutom är smal, menar han kan vara skadligt för 

unga tjejer och det utseende som de strävar efter att uppnå. Enligt Magnus har producenterna 

av reklamfilmen ett visst ansvar att ta. 

Dan:” Nej, hon är ganska slätstruken på något sätt. Man ingjuts inte i någon känsla av att 

hon har en stark personlighet. Det är så krystat, att hon ska stå och göra roliga dansrörelser 

och gå ut med sin tjejkompis på ”girls night out”, det är så himla krystat”. 

När det kommer till respondenternas tolkning av olika budskap/fenomen inom reklamfilmerna 

handlar det om hur de avkodar reklamproducenternas kodade meddelanden. Det är upp till var 

och en av respondenterna att avgöra om de anser att kvinnan är objektifierad utifrån sina 

tolkningsscheman. Exempelvis Dan avkodar meddelandet som att kvinnan objektifieras och 

framställs på ett sexigt vis för att produkten ska framstå i god dager. Han spekulerar i vilka 

antaganden och betydelser som ligger bakom skapandet av reklamfilmen och de paralleller 

reklammakarna vill att publiken ska dra.
70

 Han säger: ”Hon står ju i bara underkläder liksom 

och jag antar att man gör så i en menstruationsreklamfilm för att demonstrera hur ”fräsch” 

man känner sig med bindan eller tampongen, men det återspeglar ju inte verkligheten. Man 

går ju inte alltid omkring i underkläder när man har mens liksom. Men det är alltid bara 

tjejer i bara underkläder i de här reklamerna”. 

 

Åsikterna delade kring till huruvida kvinnan objektifieras eller ej. Jonna tycker att det 

automatiskt blir så att kvinnan objektifieras i och med att hon visar upp sin kropp och ska vara 

snygg och sexig. Mia anser att det är självklart att hon objektifieras med tanke på att det är en 

söt tjej med så mycket fokus på kroppen. ”Kameran zoomar ju verkligen in allt”, säger Mia. 

Lena ställer sig däremot tveksam till om kvinnan objektifieras. Hon anser inte att det faktum 
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att hon bara har underkläder på sig i vissa scener är anledning nog att kalla det för 

objektifierande, åtminstone inte i Sverige. Inte heller Mattias tycker att kvinnan objektifieras i 

sammanhanget.  

Representationen av menstruation - Till denna film har respondenterna en mer positiv syn 

än till den första gällande framställningen av menstruationen, även om de inte tycker att 

filmen känns direkt trovärdig. De ser filmen som lättsam, glad och att menstruationsperioden 

innebär all världens möjligheter. Gällande filmen tycker Mia att det framställs som en härlig 

vecka. Hon säger; ”Haha. Tänk om det skulle vara så här att ha mens. Nu har ju inte jag själv 

mens längre, men så här uppåt kan jag säga att jag aldrig var den tiden på månaden. 

Mensveckan här framställs som något som nästan inte finns. Som att det inte alls är något 

som är jobbigt eller besvärligt eller humörmässigt. Eller att man har ont eller någonting. 

Allting verkar vara hur lätt som helst så länge man har det här trosskyddet”. 

Dan: ”I den här reklamen var det bara ”happy days” rakt igenom. Det var ju nästan lite 

glamouröst att ha mens”. 

Realism i filmen - Om graden av realism är samtliga respondenter eniga om att hennes glada 

humör och iver är överdriven. Det känns ”för mycket” och näst intill hysteriskt. Musiken är 

för ”up-beat” och stämmer inte överens med de känslosvall som många kvinnor faktiskt går 

igenom under sin menstruation, menar Mattias och Jonna i sin tur tycker att kvinnan ”struttar 

runt” för mycket. Mia delar Jonnas åsikt; ”Nej sådär är ju nästan ingen. Inte ens när man 

INTE har mens. Klart man kan vara på gott humör, men... hon skuttar runt så otroligt”. 

Bilderna av de flygande underkläderna tycker ingen av dem är trovärdigt.  

 

I denna film har respondenterna svårt att komma på något som känns trovärdigt, förutom 

produkten i sig som enligt flera respondenter verkar vara ett helt vanligt menstruationsskydd. 

Mia: ”De flesta har ju faktiskt PMS eller smärta och känner sig liksom lite svettiga och dåliga 

och lågt blodtryck och mår inte bra helt enkelt. Sen underlättar det ju med bra mensskydd, det 

gör det ju. Det är ju trevlig”. 

 

Representationen av kvinnan - Alla respondenterna säger att menstruationsskyddet är till för 

att behaga henne, det var ju trots allt bara hon i filmen. Dan har dock ett tillägg i sin syn på 

saken: ”Det framställs som att den får henne att kunna må så där bra, så den behagar ju 

henne. Men samtidigt så klär hon sig ju på ett sexigt sätt. Hon klär sig för att uppfattas som 
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sexig. Och då kan man göra det tydligen med hjälp av den här bindan och då är det ju också i 

syfte att tillfredsställa och behaga en man”. 

Sex – Det råder delade meningar huruvida filmen anspelar på sex eller ej. Varken Mattias 

eller Mia tycker att filmen anspelar på sex, men Mia tror ändå att män kan uppfatta det så. 

Inte heller Lena tycker det ”Nej, om man inte tycker att underkläder anspelar på det. Nej, det 

får duga”. Dan menar tvärtemot att det är just underkläderna som gör att han känner att det 

anspelar på sex; ”Främst är det väl det att de exponerar mycket naken hud. Att det är mycket 

underkläder” och enligt Magnus sker det i högre grad än i film 1. 

I denna film får en del av respondenterna en känsla av att de får en inblick i kvinnans privata 

sfär i och med att det är i hennes lägenhet, men de får inte alls någon personlig känsla.  Fler 

av dem tycker att det känns oäkta. Lena tycker att det är bra att hon inte får en känsla av 

äkthet, hon säger ”det vill man ju inte se”.  

Jonna: ”Ja, allt där man står och visar sig i underkläder är väl privat, så ja. Man får ju se 

hela hennes liv där liksom”. 

 

4.2.3 Gemensamt kring de båda reklamfilmerna 

Gällande realismen i filmerna skiljer sig Lena i sin uppfattning från de andra gällande båda 

filmerna. Hon säger; ”Det är betydelselöst, för jag vill inte se någon rättvis film, där någon 

har ont. Jag tycker att det är bra att man förskönar. Det kan ju trösta lite också, att man gör 

det. Vore det så där geggigt som det är så skulle det vara hemskare. Det blir lite tankeflykt. 

Det är bra att ändra verkligheten.” 

Respondenterna tycker att kvinnorna i reklamfilmerna liknar varandra i största allmänhet. De 

är ungdomliga, smala och båda visas i underkläder. Jonnas uppfattning är att kvinnan i 

reklamfilmen för Bodyform Liners känns mer fri. Dan säger: ”Ja. Det var ett förhållande i 

den första filmen och en singeltjej i den andra. Men annars hade de kunnat ta och byta dekor 

så hade det varit samma film. Det är som att de har en checklista på sakerna man ska ha med 

i en tampong slash bindfilm. Budskapet är detsamma; att mens är något jobbigt, men med vår 

produkt kan du slippa det”. 
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I övrigt tycker respondenterna att det finns en del skillnader på filmerna. Dan säger: ”Ja, men 

det är samma recept. Samma formula liksom; ung tjej som uppfyller de klassiska 

skönhetsidealen för reklamfilm, i underkläder. Ja. Nu fanns det ju ett föremoment i den första 

filmen, men slutresultatet presenterades ju i båda filmerna och det var ju helt fantastiskt”.  

Magnus: ”Ja, till viss del. Det gör de väl. Den senaste var kanske lite mer stereotypisk än 

ettan. Unga, på gränsen till trådsmala. Tyngden ligger ju väldigt mycket där. Även om inte 

jag har något problem med det, så kan det ju vara ett problem för yngre kvinnor”. 

Mattias: ” Nej de är rätt skilda tycke jag. Den sista framförallt, där var det ”up-beat” hela 

tiden. Där var det väldigt tydligt just att vara positiv hela tiden. Även fast jag inte ens först 

fatta vad det var”.  

 

Lena menar att reklamfilmerna förskönar verkligheten, men hon ser det mestadels som 

någonting positivt. Hon säger; ”Jag tycker att det är bra att man förskönar. Det kan ju trösta 

lite också, att man gör det. Vore det så där geggigt som det är så skulle det vara hemskare. 

Det blir lite tankeflykt. Det är bra att ändra verkligheten”. Den tolkning Lena gör är 

förhandlande, det vill säga att hon misstror realismen i medieinnehållet, men är ändå beredd 

att föra en diskussion kring det. Mia och Mattias följer Lenas resonemang.  

4.2.4 De sex dimensionerna 

Gällande motivationen och intresset att se och besvara frågorna kring dessa filmer, fanns den 

inte naturligt i och med att samtliga respondenter blev ombedda att delta i denna 

undersökning. Vissa av respondenterna, har kanske aldrig någon anledning att prata om 

menstruationsskydd och har därför ingen djupgående uppfattning av ämnet. När filmerna 

spelades upp väcktes olika stort intresse. Magnus sa rakt ut att han tyckte att det var tråkigt 

och Jonna sa att hon aldrig brukar tänka på sådant. Deras brist på motivation att engagera sig i 

frågorna lyste igenom. På så sätt stannar processen upp lite då, även om de besvarade alla 

frågor. Övriga respondenter uttryckte en vilja att få ta del av filmerna och det tycktes väcka 

deras analytiska ådra till liv. Lena utgår mycket från sina egna värderingar gällande mans- och 

kvinnorollen och har värderingar som hon är medveten om är konservativa och kanske rent av 

gammaldags. Mattias tillhör liksom Lena en lite äldre generation. Vissa ämnen är för dem 

aningens tabu och Mattias skruvade på sig aningen besvärat vid ett flertal frågor. Mia har en 
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uppdaterad syn på menstruation och reklam och ser det hela ur en komisk och lättsam 

synvinkel.
71

  

När det kommer till förståelse drar samtliga respondenter kopplingar mellan tecknens 

betydelse de uppfattar och sina egna liv. Exempelvis Jonna och Mattias svar på frågan om 

reklamfilmen för Bodyform Liners anspelar på sex, skiljer sig markant från varandra. Olika 

anledningar till det kan vara deras kön, klass, sexuella läggning, syn på kvinnokroppen och 

vad som är sexigt och utmanande. I Mattias fall räcker det med att se en halvnaken 

kvinnokropp för att fantasier ska ticka igång. För Jonna däremot är lättkläddhet oskyldigt och 

hon drar inte ett likhetstecken mellan bar hud och sex. Gällande temat i reklamen säger Lena 

så här; ”Handlingen är att man kan ha vilka trosor som helst. Det finns ett inlägg för varje 

trosmodell. Man kan ha stringtrosa, spetstrosa, man kan ha långbent trosa. Man slipper sitta 

och klippa med sax. Det finns färdiga trosskydd”. Mia uppfattar det som att reklamen handlar 

om en pigg och alert tjej som bestämmer sig för vad hon ska ha på sig när hon ska ut och 

cykla. Lena och Mia ser alltså två skilda handlingar i en och samma film. Det är ytterligare ett 

exempel på hur tecken aktiverar olika betydelse inom olika människor.
72

 

Gällande medvetenhet om konstruktion och till vilken grad filmerna är realistiska enligt 

respondenterna, går det att utgå från Halls åskådarpositioner. Mattias spontana känsla är att 

reklamfilmen för Bodyform Liners är snyggt gjord. Tvärtemot Dan som säger;” Lite 

småäcklig. Inte så att man tycker att den är motbjudande, utan man får en känsla av sliskig 

dålig reklam bara”. Mia är inte heller så positivt inställd. Hon tycker bland annat att filmen är 

extremt överdriven och töntig. Vi kan konstatera att de olika respondenterna tar till sig 

reklamfilmernas trovärdighet i varierande grad och därmed platsar inom olika 

avkodningsgrupper. Jonna tycks köpa reklamfilmernas budskap och läser inte alls in 

eventuella underliggande betydelser. Hon ser det positiva med det mesta, precis som 

reklamfilmerna framställs. Hon väljer att tolka kvinnan i reklamfilmen för Bodyform Liners 

som fri eftersom hon figurerar själv i filmen och dessutom framställs leva ett aktivt liv. Jonna 

relaterar sitt eget liv till filmernas handling och ifrågasätter i princip ingenting. Hon tolkar 

filmerna på ett sätt som är fördelaktigt för producenterna. Den tolkning hon gör är dominant-

hegemonisk. Liksom Jonna ställer sig inte heller Magnus oppositionell till innehållet och 
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budskapet i filmerna, men däremot har han en mer förhandlande syn på dem. Han anar att 

många andra ser på innehållet på ett mer granskande sätt än han själv gör, men personligen så 

accepterar han dem som de är. Han känner att valet av utformning inte stör eller påverkar 

honom, men han köper det inte rakt av. Magnus gör en så kallad förhandlande tolkning och 

det gör även Lena, Mattias och Mia.  Dan är den av respondenterna som är mest 

ifrågasättande till innehållet i filmerna. Han tycks se ett dolt budskap i princip allting. Han 

saknar förtroende för produktframställningen och produktionens trovärdighet. Den tolkning 

Dan gör kategoriserar Hall som oppositionell.
73

 

Samtliga av respondenterna väljer bort reklam när den dyker upp. En del gör detta genom att 

byta kanal och andra passar på att fixa i köket. Vissa kanske väljer att bojkotta produkten och 

andra kanske protesterar mot reklamens utformning. De som väljer att göra ”ingenting” gör 

också ett aktivt val. Att avgöra hur publiken påverkar medierna är inte lätt, men en sak som är 

säker är att publiken aldrig är helt passiv, även om det är lätt att tro det.
74

  

Eftersom inställning/attityd handlar om att påvisa vilka positioner respondenterna väljer att 

anta i förhållande till materialet är det en applicerbar dimension på respondenterna. Det 

kändes som att de flesta av respondenterna var medvetna om att de skulle kunna ge en mer 

objektiv syn på materialet, men det var trots allt sig själva och deras tolkningsscheman som de 

blev ombedda att utgå ifrån. Därmed blev deras svar subjektiva och personliga. Vad som är 

tänkbart och accepterat i respondenternas världsbild är det som ligger till grund för deras 

tolkningar. Det som inte stämmer in i deras värld avvisas mestadels. Till exempel Jonna 

menar att hon aldrig blir på sämre humör när hon har menstruation och säger; ”Jag skulle 

kunna vara så där glad trots att jag har det. Så för mig så blir just det trovärdigt ändå”. Mia 

däremot tycker att det är skrattretande hur menstruationsperioden framställs och utgår liksom 

Jonna från sig själv. Hon säger; ”Haha. Tänk om det skulle vara så här att ha mens. Nu har ju 

inte jag själv mens längre, men så här uppåt kan jag säga att jag aldrig var den tiden på 

månaden. Mensveckan här framställs som något som nästan inte finns. Som att det inte alls är 

något som är jobbigt eller besvärligt eller humörmässigt”.
75
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Utvärderingen av informationen respondenterna har tagit till sig och deras valda ståndpunkt. 

Magnus är ett tydligt exempel på en respondent som gör skillnad på sin egen position och 

vissa delar av utvärderingen där han förklarar hur han tror att andra kan tänkas tolka 

materialinnehållet. Mia som inte har menstruation, sätter sig trots det in i menstruerande 

kvinnors situation; ”De flesta har ju faktiskt PMS eller smärta och känner sig liksom lite 

svettiga och dåliga och lågt blodtryck och mår inte bra helt enkelt”.
76

  

Själva genomförandet, även kallat handling, beskriver att det inte går att föra diskussioner om 

ämnen och genrer liknande dessa för en person som inte följer de medier där de förekommer. 

I detta fall stämmer det inte riktigt, eftersom att reklam ”bara är där” och riktas till folk 

snarare än att de söker upp den. Gällande dessa reklamfilmer handlar det mer om hur 

intresserade och insatta respondenterna är i ämnet för att på så vis kunna gå in på en djupare 

diskussion.
77

 Hos en del av respondenterna märktes det tydligt att intresset var stort att 

diskutera kring framställningarna av menstruationsskydden. Magnus uttryckte sitt ointresse 

med att det var ”fruktansvärt tråkigt”. 

5. Diskussion och slutsats 

I ett jämställdhetseftersträvande land som Sverige får unga kvinnor fortfarande lära sig hur 

viktigt det är att vara åtråvärda. Detta av tidningar, reklam, sina familjer och så vidare. Unga 

män däremot får lära sig att framstå som hårda och självständiga. För dem är inte utseendet i 

fokus. Att människor behandlas olika beroende på kön fungerar därför som en 

självuppfyllande profetia.
78

 I reklam visas sällan större kvinnor, äldre kvinnor och andra 

kvinnor som generellt sett anses vara oattraktiva. Detta gör att de kan känna sig kränkta i 

representationen av kvinnoidealet inom reklam och media. I det stora hela blir det svårt för 

majoriteten av kvinnorna att leva upp till den bilden eftersom de flesta inte är 180 cm långa, 

pinnsmala, har stora bröst och perfekt hy. För kvinnor med låg självkänsla kan detta bli 

påfrestande och leda till självhat, fysisk besatthet, fasa för åldrande och fruktan för att förlora 

kontrollen. Dagens skönhetsideal är socialt konstruerade och medierna är kanalen som för 
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dem vidare. Mediernas framställning av män och kvinnor bidrar till synen på hur en person 

bör se ut och vara för att få synas i media.
79

 

 

Reklam för menstruationsskydd skiljer sig vid en första anblick inte på något sätt från andra 

reklamfilmer, skapade för andra produkter. De innehåller alla samma ingredienser som utgör 

basen i den allmänna reklamsoppan; en tillrättalagd och förskönad vardag, ett ideal att som 

kvinna se upp till och som man att sukta efter och en produkt som presenterar sig själv som en 

genväg till lycka och/eller framgång. Här skiljer sig denna typ av reklam från många andra 

produkter, någonstans på vägen har någon bestämt sig för att helt förbise det faktum att för en 

stor andel kvinnor är menstruation bland annat förknippat med fysiskt obehag och en 

känslomässig påfrestning. En medierad standard skapas för denna period som i stort sett ingen 

inom dess önskade målgrupp kan relatera till, något som även tydligt gick att avläsa ur 

respondenternas svar.  

 

Det sätt reklamfilmerna presenteras på liknar det Barthes beskrev i sina teorier kring myter 

och hur van Zoonen applicerar detta på ett genusperspektiv.
80

 De kvinnliga 

huvudkaraktärernas bakomliggande historia framställs som direkt saxad ur valfri kvinnas liv, 

en eventuell maskulin agenda verkar i det fördolda och allting känns okonstlat och naturligt. 

 

Att kvinnan objektifieras genom bilder på underkläder och naken hud kan reklammakarna 

antagligen vifta bort med argumentet att de tillskrivit hennes karaktär ”starka” och 

”självständiga” attribut, vilket snarare skulle peka på en frigjord kvinna som inte räds utan 

bejakar och uttrycker sin sexualitet. Men med tanke på den uttalade målgruppen känns det 

som att ett sådant uttryck för ”kvinnlighet” hade kunnat uttryckas utan att ske genom ”det 

manliga ögat”, som Gill beskriver det.
81

 I ett jämförande syfte kan reklamfilmer för läkemedel 

som ska bota förkylning användas. Där finns ofta alla de klassiska attributen som följer med 

denna åkomma representerade. Här ses män och kvinnor som har röda, rinnande näsor. De 

nyser på människor i sin omedelbara omgivning och möjligheten ges att via datoranimerade 

effekter få följa bakteriernas väg genom luften innan de landar i en intet ont anande persons 

nacke. Detta ger publiken en känsla av förståelse och igenkännande. I princip alla vet hur 

dåligt det går att må under en kraftig förkylning och kan relatera till den röda rinnande näsan. 
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Inom reklam för menstruationsskydd är samtliga attribut förknippade med menstruation i det 

närmaste att uppfatta som tabubelagda och antingen frånvarande eller kraftigt förskönade. I 

denna uppdiktade ”verklighet” finns ett begränsat utrymme för obehag, ofta inramat av ett 

dilemma som hindrar den kvinnliga karaktären från att göra allt det där roliga som hon 

egentligen känner för att sysselsätta sig med. Borta är även det mest självklara 

menstruationsrelaterade attributet – blodet, vilket ofta ersatts av en fräsch blå, eller i vissa fall 

rosa vätska som demonstrerar teknik och funktion hos produkten.  

 

Det är svårt att inte tro att grundnormen inom detta område lades för många år sedan, av en 

mansdominerad reklamindustri, som skapat ett förhållningssätt till denna typ av produkt 

baserat på sitt eget perspektiv. Menstruation tillskrivs förmågan att förstöra eller åtminstone 

försvåra relationen kvinna-man i ett förhållande, eller utmålar den som ett hinder för en 

kvinna att vara eller känna sig sexig och obehindrad i sitt uttryck. Produkterna däremot råder 

bot på just ovan nämnda problem och ger en bild av ett förhållande opåverkat av 

menstruationsgisslet. Att reklamfilmernas bild av kvinnans menstruationsperiod rimmar så 

illa med den faktiska realiteten ligger i linje med Hirdmans teori om ett genussystem, där 

mannens verklighet, önskemål och behov utgör normen för båda könen att eftersträva. Till 

skillnad från exempelvis den röda rinnande näsan, återfinns kvinnans obekväma ”problem” 

inte inom den maskulina referensramen och därför elimineras eller förskönas dessa element 

generellt i reklamfilmer och istället lyfts gärna funktionen hos produkten fram. Trots att de 

flesta kvinnor inte kan relatera till personerna eller situationerna i dessa filmer finns det ett, i 

det närmaste, hegemonisk förhållningssätt gentemot dem. Kvinnor accepterar mannens socialt 

konstruerade bild som via olika medier förmedlas och väljer att inte ifrågasätta den.
82

  

 

Under intervjuerna har en levande diskussion växt fram kring framställningen av kvinnor och 

menstruation i reklam. Respondenternas syn på detta har varit varierande, det har dock gått att 

avläsa att ingen av dem överlag upplevde reklamfilmerna som realistiska. Respondenternas 

svar på frågorna gällande filmerna och dess realism tycktes inte bero på deras kön, utan 

kanske snarare på hur pass kritiskt lagda de är som personer.  Respondenterna har inte heller 

känt att de kan förlika sig med de skönhets- och kvinnoideal som förekommer i filmerna. 

Kanske för att kvinnorna i filmerna är fotomodeller och de flesta ”vanliga” kvinnor ser inte ut 

så. Det har varit intressant att belysa det faktum att reklamfilmer som dessa förskönar 
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menstruation och allt som hör därtill. Det vore intressant att se hur en publik skulle ta emot en 

reklamfilm med mer realistiska inslag, såsom rött blod till exempel. För unga män som ej har 

någon erfarenhet av menstruerande kvinnor skulle en sådan film kunna fungera i 

utbildningssyfte. På detta sätt skulle menstruation kunna bli mer accepterat och inte lika 

tabubelagt. 

Att menstruation är ett förbjudet ämne går i stor utsträckning att tacka religionen för, bland 

annat kristendomens hårda förhållningssätt under kvinnornas ”orena” perioder. Dessa regler 

är det nog endast ett fåtal uttalat kristna som lever efter i dagens samhälle, men känslan att 

menstruation helst inte bör talas om lever i stor utsträckning kvar än idag.
83
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Bilagor 

I författarnas ägo: Fullständiga transkriberingar och ljudinspelningar av samtliga sex 

intervjuer.  

Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Detta första steg sker vid det tillfälle då respondenten förfrågas om denne vill ställa upp för 

intervju. Gå igenom intervjuns upplägg med respondenten; förklara temat samt den beräknade 

tiden. 

2. Vid intervjutillfälle. Förklara de etiska utgångspunkterna. Respondenterna är anonyma. De 

kommer att bandas via mobiltelefon, men endast intervjuarna kommer att lyssna på 

inspelningen och respondenterna kan när som helst avbryta.  

3. Inspelningsutrustningen testas på plats före intervjun. Endast den ene av intervjuarna ställer 

frågor. Den andre antecknar samt noterar de visuella intrycken. 

4. Efter de inledande frågorna spelas film 1 upp för respondenten två gånger efter varandra. 

Likaså spelas film 2 upp efter temafrågorna tillhörande film 1. Upprepningen av 

filmuppspelningens syfte är att respondenten ska ges möjlighet att noggrannare insupa de 

intryck som ges.  

 

Inledande öppningsfrågor 

o Ålder och namn? 

o Vad sysselsätter du dig med? 

o Vad har du för utbildning? 

o Hur kommer det sig att du valde ditt yrke? 

o Hur bor du? 

o Hur ofta tittar du på tv? 

o Tittar du på reklamen? 

o Om du tittar på reklamen, slötittar du eller tittar du uppmärksamt? 

o Vad ser du helst på tv? 

o På vilket sätt tycker du att det går att göra en skillnad på kvinnor och män? 
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Temafrågor för stimulusmaterial – film 1 

o Vilken produkt är reklamen för? 

o Känns det som en typisk menstruationsskyddsreklam?  

o Får du någon spontan känsla av att se filmen? 

o Anspelar filmen på sex? 

o I så fall, hur? 

o Uppfattar du att kvinnan i reklamfilmen objektifieras? 

o Motsvarar kvinnans utseende ett allmänt kvinnoideal? 

o Motsvarar hon ditt kvinnoideal? 

o Tycker du att reklamfilmen ger en realistisk bild av kvinnors menstruationsperiod?  

o Vad i filmen känns trovärdigt i? 

o Vad känns mindre trovärdigt? 

o På vilket sätt tycker du att menstruationsveckan framställs i den här filmen? 

o Tycker du att kvinnan i filmen ser ut att tillhöra en viss klass?  

o Vilken åldersgrupp riktar sig reklamen till? 

o Riktar den sig till kvinnor eller män? 

o Vad tolkar du det som att reklamen handlar om? 

o Vilken sinnesstämning uppfattar du i filmen? 

o Vad är det som får dig att uppfatta det på det viset? 

o Visar filmen på en stereotyp mans- och kvinnoroll? 

o Vem känns det som att tampongen är till för att behaga? 

o Speglar mannen i filmen ditt manliga ideal? 

o Har de ett jämlikt förhållande eller tolkar du det som att någon av dem är underordnad 

den andre? 

o Hur märks det i så fall? 

o Känns det som att filmen bjuder in till deras privata sfär? 

 

Temafrågor för stimulusmaterial – film 2 

o Vilken produkt är reklamen för? 

o Känns det som en typisk menstruationsskyddsreklam?  

o Får du någon spontan känsla av att se filmen? 
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o Anspelar filmen på sex? 

o I så fall, hur? 

o Uppfattar du att kvinnan i reklamfilmen objektifieras? 

o Motsvarar kvinnans utseende ett allmänt kvinnoideal? 

o Motsvarar hon ditt kvinnoideal? 

o Tycker du att reklamfilmen ger en realistisk bild av kvinnors menstruationsperiod?  

o Vad i filmen känns trovärdigt? 

o Vad känns mindre trovärdigt? 

o På vilket sätt tycker du att menstruationsveckan framställs i den här filmen? 

o Tycker du att kvinnan i filmen ser ut att tillhöra en viss klass?  

o Vilken åldersgrupp riktar sig reklamen till? 

o Riktar den sig till kvinnor eller män? 

o Vad tolkar du det som att reklamen handlar om? 

o Vilken sinnesstämning uppfattar du i filmen? 

o Vad är det som får dig att uppfatta det på det viset? 

o Visar filmen på en stereotyp kvinnoroll? 

o Vem känns det som att bindan är till för att behaga? 

o Känns det som att filmen bjuder in till hennes privata sfär? 

Allmänna temafrågor rörande både film ett och två 

o Påverkas du av din menstruation/om du har en partner, påverkas du av dennes 

menstruation? 

o Skulle du tycka om ifall du/din partners menstruationsperiod skulle te sig som i 

reklamfilmerna? 

o Liknar film 1 och 2 varandra? I så fall hur? 

o Liknar kvinnorna i filmerna varandra? I så fall hur? 

o Är reklamfilmerna realistiska?  
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Bilaga 2 – Del av transkribering av intervju med Jonna 

Stimulusmaterial – OB Fleur 

Vad är reklamen för? Tamponger. 

Känns det som en typisk menstruationsskyddsreklam? Ja, den val väl ganska typisk.  

Får du någon spontan känsla av att se filmen? nej… Eller jo typ att de har valt en 

jättesnygg och smal tjej som annonslockelse och det är ju väldigt typiskt. Och att man ser hur 

hon drar upp trosorna och liksom sådana grejer. Sen ska hon vara lite sexig och sen har hon en 

jättebra tampong i sig. Det blir lite fånigt kan jag känna. Men ja, jag tänker inte så mycket 

annars. 

Anspelar filmen på sex? Näe, inte sex. Eller alltså hon visar ju upp sin kropp, men det är ju 

ingen sexreklam. Jag tänker inte på sex direkt.  

Uppfattar du att kvinnan i reklamfilmen objektifieras? Ja, det tycker jag. Man får ju se 

mycket av henne liksom och inte så särskilt mycket av själva produkten.  

Motsvarar kvinnans utseende ett allmänt kvinnoideal? Ja det beror ju på vad man har för 

ideal. Men hon är ju smal och snygg och så där, så det är väl ett typiskt kvinnoideal. 

Motsvarar hon ditt kvinnoideal? Ja, jo. Jag ska väl inte ljuga. Jag tyckte att hon hade en 

snygg kropp, så det kan jag nog säga att hon gör. 

Tycker du att reklamfilmen ger en realistisk bild av kvinnors menstruationsperiod? 

Realistisk bild? Alltså den visar ju bara att man ska välja just den tampongen så är allt frid 

och fröjd. Allas mens kan ju vara ganska olika.  

Vad i filmen känns trovärdigt? Kanske själva den här blomutvecklingen av tampongen tror 

jag på att det fungerar så. Annars skulle de ju inte kunna göra reklam för det. Det känns som 

att det är så på riktigt.  
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Vad känns mindre trovärdigt? Kanske hennes skådespeleri där i början när hennes pojkvän 

försöker närma sig henne och hon är missnöjd över livet typ. Det kändes lite överdrivet 

faktiskt.  

På vilket sätt tycker du att mensveckan framställs i den här filmen? Det framställs väl 

som att vi kvinnor är obekväma under den perioden och liksom vill ha nån slags bra lösning 

och att slippa känns oss oroliga över det liksom.  

Tycker du att kvinnan i filmen ser ut att tillhöra en viss klass? Nej, det tycker jag inte. 

Vilken åldersgrupp riktar sig reklamen till? Ja hon var väl i 30-årsåldern, runt där. Men det 

är väl för kvinnor i allmänhet som har mens. Det vore ju konstigt om det bara var för nån 

specifik ålder.  

Riktar den sig till kvinnor eller män? Kvinnor. 

Vad tolkar du det som att reklamen handlar om? Tamponger. Och ja, att man med de 

tampongerna får en bättre och tryggare mens. Utan nån oro.  

Vilken sinnesstämning uppfattar du i filmen? Ja först irritation, att hon är obekväm. Och 

sen glädje och lättsamhet.  

Vad är det som får dig att uppfatta det på det viset? Ja för att hon först puttar iväg honom 

och känner sig obekväm och sen plötsligt är hon glad och nöjd och sitter med honom i soffan 

och ser glad ut.  

Visar filmen på en stereotyp mans- och kvinnoroll? Ja. Eller kanske inte. Eller jo, de väljer 

ju att sätta in snygga personer för att det är trevligare att titta på.  

 

Vem känns det som att tampongen är till för att behaga? Den ska ju behaga henne så att 

hon kan vara trevlig mot sin man, lite så känns det ju.  

Speglar mannen i filmen ditt manliga ideal? Nej, nej det tror jag inte… 
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Har de ett jämlikt förhållande eller tolkar du det som att någon av dem är underordnad 

den andre? Nej, det upplevde jag inte. Ingenting som jag såg i alla fall.  

Känns det som att filmen bjuder in till deras privata sfär? Ja det gjorde den ju i och med 

att de ligger där på soffan och chillar ihop. Det är ju ganska privat.  

 

Stimulusmaterial – Bodyform Liners 

Vad är reklamen för? Trosskydd och bindor.  

Känns det som en typisk menstruationsskyddsreklam? Ja, den var väl ganska typisk 

tycker jag. Tjejig liksom.  

Får du någon spontan känsla av att se filmen? Ja alltså den där var ju ganska glad i alla 

fall. Den var inte så där larvig med humörsvängningar och sånt utan hon var ju bara glad 

filmen igenom och hade kul. Satt det var ju en bra känsla. 

Anspelar filmen på sex? Ja, lite. 

I så fall, hur? I och med att hon struttar runt med så lite kläder. 

Uppfattar du att kvinnan i reklamfilmen objektifieras? Ja, alltså i och med att hon visar 

upp sin kropp så blir det ju så. Att hon ska vara så snygg och sexig liksom.  

Motsvarar kvinnans utseende ett allmänt kvinnoideal? Ja. 

Motsvarar hon ditt kvinnoideal? Ja det är väl samma ungefär som den förra filmen. Fast 

hon såg ju annorlunda ut, men det var fortfarande en snygg och smal kropp och så där.  

Tycker du att reklamfilmen ger en realistisk bild av kvinnors menstruationsperiod? Nej, 

det tycker jag väl inte riktigt. För jag tror inte att man struttar runt och är på väg så mycket 

överallt när man har mens. Så det var väl kanske det som var rätt skevt.  

Vad i filmen känns trovärdigt? Ja alltså, hon såg ju ut att ha roligt i filmen åt olika saker. Så 

det var väl kanske det då som kändes mest naturligt.  



50 
 

Vad känns mindre trovärdigt? Ja det var väl kanske att hon höll på och bläddrade och 

tryckte på en ipad för att hitta kläder. Det kanske var lite väl fantasy. Om jag ska utgå från 

mig själv så blir jag aldrig på sämre humör när jag har mens, så jag skulle kunna vara så där 

glad trots att jag har det. Så för mig så blir just det trovärdigt ändå.  

På vilket sätt tycker du att mensveckan framställs i den här filmen? Ja, som att man har 

typ hundra valmöjligheter till olika trosskydd, så det spelar ingen roll, det blir bra ändå 

liksom.  

Tycker du att kvinnan i filmen ser ut att tillhöra en viss klass? Hon såg ju ut att bo ganska 

fint och att ha det rätt bra, så hon hör väl till nån, ja inte överklass, utan snarare medel. Hon 

såg ut att ha det bra och leva gott.  

Vilken åldersgrupp riktar sig reklamen till? Ja, hon såg ju också ut att vara i 30-årsåldern 

som den förra. Och mensreklam riktar sig väl till alla.  

Riktar den sig till kvinnor eller män? Jag tror att männen kanske blir gladare av att se en 

flicka i trosor i några sekunder, men alltså det är ju så reklamen når även dem. Vi behöver ju 

inte se en naken kropp för att må bra, det är snarare tvärtom.  

Vad tolkar du det som att reklamen handlar om? Ja, men alltså att vi inte behöver 

begränsa oss. Att det finns trosskydd för alla dagar och alla trosor och att det är helt 

fantastiskt.  

Vilken sinnesstämning uppfattar du i filmen? Den var ju väldigt glad och positiv.  

Vad är det som får dig att uppfatta det på det viset? Glad musik och så. Och hon ler och 

struttar runt och byter kläder. Hon ser ju aldrig sur ut liksom. 

Visar filmen på en stereotyp kvinnoroll? Ja, det tyckte jag nog att den gjorde. Alla 

klädbyten och allt spegeltittande. Tjejbeteende helt enkelt. 

Vem känns det som att bindan är till för att behaga? Det är väl för att hon ska känna sig 

bekväm så att hon kan göra det hon vill liksom.  
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Känns det som att filmen bjuder in till hennes privata sfär? Ja, allt där man står och visar 

sig i underkläder är väl privat, så ja. Man får ju se hela hennes liv där liksom.  

 

Allmänna frågor 

Påverkas du av din menstruation/om du har en partner, påverkas du av dennes 

menstruation? Nej, jag gör faktiskt inte det. 

Skulle du tycka om ifall du/din partners menstruationsperiod skulle te sig som i 

reklamfilmerna? Njae. 

Liknar film 1 och 2 varandra? I så fall hur? Nej, jag tyckte mer om den andra. Jag tyckte 

ändå att de var rätt olika. Jag tyckte tvåan var bättre för att man fick inte se lika mycket av 

henne och det var inte lika mycket ”Jag och min pojkvän” utan hon var bara en tjej som ville 

göra saker. Hon kändes mer fri!  

Liknar kvinnorna i filmerna varandra? I så fall hur? De var inte jättelika så. Jag tyckte tjej 

nummer två hade ett mycket mer speciellt och eget utseende, men det var ju ändå två snygga 

tjejer så de är lika på det sättet. De var ju i samma ålder typ.  

Är reklamfilmerna realistiska? Nej. Nej, det tycker jag inte. De är för positiva kanske och 

lite … Fast det är klart, det är ju en reklam så de måste ju vara det. Men som sagt, jag tror inte 

att man struttar runt så mycket och så kanske… Då blir det på ett överdrivet sätt och det är det 

som är larvigt liksom.  

 


