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Sammanfattning
Den här uppsatsen har undersökt vilka diskurser som finns inom Libresse reklam för sanitetsskydd
och om dessa har utvecklats över tid. För att undersöka detta har två tidsepoker valts ut, den första
tidsepoken behandlar åren 1990 till 2003, och den senare tidsepoken behandlar år 2014 till 2017.
Syftet med den här studien har varit att undersöka om faktorer som medieutveckling samt ökat
engagemang inom feministiska frågor kan ha samverkan med den eventuella utvecklingen inom
Libresse reklam. Syftet har även varit att undersöka hur den tabubelagda diskursen kring
menstruation hanteras av företaget samt ifall de har förändrats mellan tidsepokerna.
Uppsatsen har utgått från intersektionalitet samt feministisk medieteori som teoretisk utgångspunkt.
För att kunna besvara studiens frågeställning tillämpades en kritisk diskursanalys i kombination med
en semiotisk analys som metod. För att skapa en förförståelse till ämnet inleds läsaren med en
beskrivning av företaget Libresse, för att sedan ge exempel på hur kvinnor stereotypiseras, hur
feminismen har utvecklats de senaste årtionden och vilken befintlig diskurs det finns kring
menstruation. Detta till följd av en fördjupning på vad tidigare feministiska forskare sagt om reklam
och marknadsföring, nya medier och tjejers potential, definition av tredje vågens feminism, sociala
medier och cyberfeminismen.
Studien har utgått från dessa frågeställningar:
-   Har diskurserna i Libresse reklam för sanitetsskydd förändrats över tid?
-   I så fall, på vilka sätt har diskurserna förändrats och har media samt feminismens utveckling en
betydelsebärande roll?  
Resultaten visar att en förändring mellan dessa tidsepoker kan urskiljas. Libresse har anpassat deras
kommunikation efter det moderna samhället samt de feministiska engagemang som råder. Den
tabubelagda diskursen kring menstruation existerar fortfarande inom Libresse reklamfilmer, dock
mer subtilt i den senare tidsepoken. Kvinnan framställs i dagens reklamfilmer på ett mer positivt och
gynnsamt sätt.
Nyckelord: Libresse, diskurs, feminism, menstruation,
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Abstract
This student thesis examines what discourses exist within Libresse's advertising for sanitary products
and if these have evolved over time. To examine this, two epochs have been selected; the first epoch
covers the years 1990 to 2003 and the latter epoch covering 2014 to 2017. The purpose of this study
has been to probe whether factors such as new media development and increased involvement in
feminist issues can interact with the possible development of Libresse advertising. The purpose has
also been to study how the taboo discourse around menstruation is managed by the company as well
as if they have changed between the two epochs.
The thesis is based on intersectionality and feminist media theory as the theoretical base. In order to
answer the study's proposal, the method used was a critical discourse analysis combined with a
semiotic analysis. To create a pre-understanding of the subject, the reader starts with a description of
the company Libresse, to give examples of how women stereotyped, how feminism has developed
over the last decades and what existing discourse there is about menstruation. This is due to a deeper
insight into what previous feminist researchers said about advertising and marketing, new media and
girls' potential, definition of the third wave feminism, social media and cyber-feminism.
The study has been based on these research questions:
-   Has the discourse in Libresse’s advertising for sanitary products changed over time?
-   If so, how have these discourses changed and has the development of media and feminism have a
significant role?
The results show that a change between these epochs can be distinguished. Libresse has adapted
their communication techniques to a modern society and the feminist commitment that prevails. The
taboo discourse about menstruation still exists within Libresse commercials, but more subtle in the
later era. The woman is made in today's commercials in a more positive and beneficial way.

Keywords: Libresse, discourse, feminism, menstruation
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Förord
Den här uppsatsen har skrivits av Corinne Lundqvist och Linnea Ström.
Arbetet har delats upp lika mellan båda parter, och vi har varit inblandade i uppsatsens alla delar.
Vi vill tacka vår handledare André Jansson som har varit ett bra stöd under uppsatsens gång.
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1. Introduktion
Introduktionskapitlet presenterar studiens problemområde som rör diskussioner kring feminism och
menstruation. Därefter förklaras studiens syfte och frågeställningar, avgränsningar samt uppsatsens
disposition.

1.1 Problemområde
Vi lever i en tid då feminism syns, finns och hörs överallt; kvinnor marscherar för att demonstrera
mot världsledare; Feministiskt Initiativ framröstades till EU-nämnden, Stina Wolter, Beyonce och
Barack Obama. Både influerande mediaprofiler och allmänt folk, män som kvinnor, tar stolt ställning
och identifierar sig som feminister. Aktivister sätter armhår, kvinnliga kurvor och menstruation på
agendan och en mer avdramatiserad ton används idag kring ämnet kvinnokroppen. Samtidigt dras vi
mot ett ideal där influencers skapar idealen. Livsstilsbloggare och instagramprofiler, The Kardashians
och Nikki Minaj, direkt plastikopererade eller redigerade med appar som gör att midjor smalnas ner
och rumpor blir fylligare med ett knapptryck. Men feminister har länge strävat mot att kvinnor ska
porträtteras på ett respektfullt sätt i reklam, utan sexistiska och stereotypiska antydningar (Zeisler,
2008). Det har gjorts, och görs fortfarande, mycket forskning kring reklam och påverkan - både från
mottagarens och skaparens perspektiv (Sveriges Kvinnolobby, 2013). Då forskning visar att reklam
kan påverka människors inställning till jämställdhet, kroppsideal samt skapandet av stereotyper har
det lämnat reklamkreatörer med en ambivalens (MacKey & Covell, 1997). Sexistiska porträtteringar
av kvinnor förekommer, både i reklam och populärkultur, vi går dock mot bättre och mer rättvisa
föreställningar. Reklam med kvinnostärkande budskap som hyllas av feminister är alltmer
förekommande. Ett exempel på detta är sanitetsskyddsföretaget Always som år 2015 lanserade
kampanjen “Like a Girl”. Syftet var att förändra den könsstyrda attityden mot sport, uppmuntra
tjejer att utöva sport och krossa den nedlåtande frasen “som en tjej” när det kommer till att kasta,
springa eller annan fysisk ansträngning. Reklamfilmen bestod av ett socialt experiment där tjejer i
olika åldrar blev tillfrågade vad det innebär att utföra aktiviteter “som en tjej” (Always, 2017). De
lanserade även hashtagen #LikeAGirl där publiken kan dela med sig av egna historier, under de tre
första månaderna hade över 170 000 inlägg samlats på Twitter (Campaign, 2015). Den här
kampanjen är ett exempel för hur skapar kommunikation idag; publiken är närvarande, aktiv och
påverkar hur och vilket innehåll medierna ska fyllas med. Viljan till ett aktivt deltagande hos publiken
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är inget nytt, fanklubbar och diskussionsforum kring populärkultur har funnits tidigare. Men den
onlinekultur som råder idag medför möjligheter att ta detta skapande till nya nivåer (van Dijck, 2009).
Man kan som användare, mer eller mindre, bestämma vad som ska publiceras, vad som ska spridas
och även hur ett medier ska användas. Jessalynn Marie Kellers (2011) belyser styrkan i att låta fler
sammanknyta sig till ett nätverk av information. I en studie uppmuntrar hon tjejers potential att
påverka den politiska kultur som råder, inte minst feminism, i detta fall genom bloggsfären (Keller,
2011). Internet, sociala och digitala medier har en revolutionerande potential för hur vi socialiserar,
delar och samlar information. Det finns uttryck i dagens reklamstrategier som antyder på att aktörer
är medvetna om den förändring som sker i samhällsklimatet och kring attityden till feminism, en våg
som man väljer att rida på eller åtminstone tar till åtanke. Det har skapats ett begrepp för detta,
femvertising, som är ett ihopslaget ord av feminism och advertising. Begreppet används för att beskriva
reklam som belyser jämställdhetsfrågor och använder kvinnostärkande budskap (Davidson, 2015, 12
januari).

1.2 Syfte och frågeställningar
Intresset för denna studie grundas i att se om nya medier och feminismens utveckling har haft en
inverkan på marknadsföringens utveckling. För att nå detta resultat har materialet begränsats till en
produkt där målgruppen är konstant oavsett tidsepok och som dessutom riktar sig till kvinnor.
Därmed belyser denna studie marknadsföringen av sanitetsskyddsprodukter. Mensskydd är
framställda för människor med kvinnligt kön, något det alltid har och kommer fortsätta vara, av rent
biologiska skäl. Då målgruppen är oföränderlig är det större chans att se tydliga resultat om och hur
marknadsföringen har förändrats. Även produktens funktion är konstant och har inte förminskat
eller utökat sitt användningsområde. Dessutom är ämnet intressant ur ett feministiskt perspektiv då
finns det en tabu kring ämnet menstruation som har funnits i flera generationer. Detta bidrar till ett
intresse att se hur diskursen, det vill säga formatet och ordvalen i reklam förändrats med tid, då det
kan säga mer om samhället runt, snarare än produkten i sig. Syftet med den här studien är att
utvärdera om, och i så fall till vilken grad, sanitetsskyddsföretaget Libresse har följt denna förändring
samt om diskursen kring mens på ett kommersiellt plan har förändrats med tiden.
-   Har diskurserna i Libresse reklam för sanitetsskydd förändrats över tid?
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-   I så fall, på vilka sätt har diskurserna förändrats och har media samt feminismens utveckling en
betydelsebärande roll?

1.3 Avgränsningar
Studien avser att behandla varumärket Libresse som studieobjekt, ett globalt företag som säljer
mensskydd världen över. Libresse valdes som ett lämpligt objekt då dem är den fjärde största aktören
i världen på marknaden, är ett svenskt företag och deras produkter når en stor kvinnlig
konsumentgrupp. Libresse produkter finns tillgängliga i de flesta mataffärer i Sverige, vilket tolkas
som att varumärket är omtyckt av flera konsumenter.
Studiematerialet är avgränsat till två tidsepoker för att kunna besvara studiens frågeställning om
eventuella förändringar mellan dessa. Den tidiga tidsepoken omfattar TV-reklamfilmer från åren
1990 till 2003. Den senare tidsepoken omfattar årtalen 2014 till 2017, detta studiematerial är också
reklamfilm men i form av Youtube-klipp. I den senare tidsepoken inkluderas även ett exempel på ett
Facebookinlägg samt en bild av Libresse Instagramflöde, för att få en enhetlig bild om diskursen på
fler av deras kanaler, där mottagaren snarare befinner sig på Internet än framför Tv:n. Det totala
materialet studien omfattar är sexton reklamfilmer samt två bilder.
En kritisk diskursanalys med utgångspunkt från Norman Faircloughs (1997) modell har använts som
metod i den här studien med kompletterande semiotiska verktyg. Studien fokuserar även på
intersektionalitet, där Nina Lykke (2009) är en utgångspunkt, samt feministisk medieteori som har
genomsyrat studiens resultat och analysdel.

1.4 Uppsatsens disposition
I den här uppsatsen presenteras först inledning och problemformulering till följd av syfte,
frågeställningar samt ett kapitel där studiens avgränsningar behandlas. Därefter följer en presentation
av studiens bakgrund för att läsaren ska kunna skapa en djupare förståelse för studieområdet. I
följande kapitel presenteras tidigare forskning följt av den teori som studien har baserats på, dessa
kapitel har placerats i den här ordningen då tidigare forskning har resulterat i valet av teori samt
fungerar som en bakgrund till dem. Dessa teorier är breda och går att applicera på flera områden.
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Därefter presenterar studiens metodkapitel, det här kapitlet avser information om metodval,
metodkritik, urval, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis så förklaras
studiematerialet kortfattat, därefter diskuteras studiens tillvägagångssätt samt etiska förhållningssätt.
Följande kapitel avser resultat samt analys, här diskuteras studiens resultat sammankopplat med
tidigare forskning och teori. Avslutningsvis så följer en diskussion och slutsats, framtida forskning
och implikationer för samhället. Studien innehåller även en bilaga med den fullständiga semiotiska
analysen samt studiematerial.

  

10  

2. Bakgrund
Det här kapitlet avser bakgrundsinformation kring studiens ämnesområde för att skapa en bredare
kontext åt läsaren samt ge en djupare förförståelse. Inledningsvis ges information om hur
moderbolaget SCA arbetar samt en historisk berättelse om Libresse som varumärke. Detta syftar till
att ge läsaren fakta inför kommande delar av uppsatsen. I nästa kapitel utvecklas mediers
framställning av stereotyper, det här avser en viktig del i uppsatsen då intersektionalitet används som
en bärande teori och diskuterar etniciteter ur ett stereotypiskt perspektiv. Följande förklaras och
exemplifieras feminismens vågor och postfeminism, dessa diskuteras utifrån historiska årtal för att
kunna förankra och diskutera dessa i förhållande till resultaten. Då uppsatsen utgår från två
tidsepoker, år 1990 till 2003 samt år 2014 till 2017, används feminismens vågor som ett sätt att
jämföra tidsepokerna med feminismens utveckling. Avslutningsvis diskuteras diskursen kring mens
ur olika författare och forskares perspektiv. Här behandlas även information om hur marknadsföring
kring mensskydd ser ut idag, och även hur menstruation och kvinnlighet behandlas av samhället.
Detta ger grundläggande information för att sedan kunna läsa följande kapitel tidigare forskning med
en djupare samhällsförståelse.                 

2.1 Varumärket Libresse
Libresse ägs av moderbolaget SCA, ett globalt hygien- och skogsindustriföretag som grundades år
1929 i Sverige (SCA, 2017a). Libresse är den fjärde största aktören inom mensskydd i världen och går
under olika varumärkesnamn. I Europa säljs varumärket under namnen Libresse, Bodyform, Nana
och Nuvenia, i Latinamerika och Sydamerika kallas de istället för Saba, Nosotras, Donnasept och
Libresse Lifestyle. I Australien kallas Libresse Libra, i Argentina erbjuder SCA istället ett annat
varumärke inom mensskydd som kallas Calypso och Plissé (SCA, 2017a). SCA’s företagsvision är att
“öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa”. Deras strategi på marknaden
för mensskydd är att vara “det snabbast växande varumärket” på ett globalt plan och samtidigt “öka
försäljningen med bibehållen god lönsamhet”. Libresse påpekar även att de jobbar med globala
reklamkampanjer, att bryta tabut om menstruation och hoppas på att lansera intimtvål och
intimservetter för att öka varumärkeslojalitet (SCA, 2017b).
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Under 1940-talet grundades Libresses första binda Mimosept, bindans ändar knöts ihop och fästes i
en gördel som placerades runt höfterna. Under 1950-talet utvecklades en ny maskin, det här kom att
bli revolutionerande för Libresse då de kunde producera färdigknutna bindor i betydligt större
mängd än deras konkurrenter. Under 1960-talet lanserades den första bindan som kunde fästas direkt
på trosan, SCA:s egen uppfinning. På 1970-talet lanserades Libresse Anatomic som var formad efter
kroppen. Under 1980 till 1990-talet lanserade Libresse engångsförpackningar av bindor och även
absorptionstekniken Efficapt (Libresse, 2017a).
Libresse Sverige är aktiva på sociala medier, dem äger en Youtube-kanal som registrerades den 11:e
maj 2010 och har idag har cirka 3100 st prenumeranter (Libresse Sverige, 2017). På Youtube-kanalen
finns främst reklamfilmer, men även klipp där barnmorskor diskuterar och lyfter frågor kring mens.
Libresse har även ett instagramkonto med cirka 2500 följare, där finns information kring mens,
produktreklam, recept och träningstips vid mensvärk. På Libresse hemsida finns mycket information
om mens och myter kring mens, mensvärk, PMS och produktinformation. Det finns även ett forum
där man kan ställa frågor till en expert, och även diskutera frågor med andra. Det finns kategorier där
Libresse ger tips och råd till föräldrar åt unga tjejer hur man ska hantera det, man kan ladda ner pdf
filer med frågeformulär och informationsblad. Libresse berättar att kvinnors livsstil alltid har styrt
deras produktutvecklingar och att de hämtar sin inspiration från hur kvinnor klär sig. Idag bygger
deras strategi på frasen “Live Fearless” vars idé baseras på att stärka kvinnors självförtroende
(Libresse, 2017b). Tidigare slogans som vi stött på är “Helt naturligt”, “För ett aktivt liv” och “För
dig som vill tänka på annat”.

2.2 Mediers framställning av stereotyper
Stereotyper kan förklaras som förväntningar och framställningar av sociala kategorier som existerar i
samhället (Landreth & Zotos, 2016). Dessa framställningar kan bli problematiskt för människor att
förhålla sig till när samhällsförväntningarna att leva upp till dessa roller blir för stora. Kvinnor i olika
åldrar, etniciteter och utseenden används i reklam för att representera eller förstärka olika kategorier.
Rosalind Gill (2007) beskriver situationer inom reklam och marknadsföring där stereotypiska bilder
av kvinnor förekommer. Äldre kvinnor förekommer sällan i reklam, deras roll är då oftast negativ
och osmickrande. Det finns även få reklamer där homosexuella kvinnor representeras som endast
kvinna, de framställs då ofta på ett extremt sätt. Mörkhyade kvinnor används frekvent som en
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symbol för att signalera något exotiskt annorlunda, djuriskt eller som något typiskt afrikanskt (Gill,
2007:78-80). Van Zoonen (1996) belyser studier vars resultat har visat att mörkhyade kvinnors
medverkan inom västerländsk reklam är minimal, inom brittiska tv-program existerade knappt
mörkhyade familjer. Asiatiska kvinnor gestaltas många gånger i en kontext av sexuell undergivenhet
och sexuella tjänster, något som frekvent syns inom reklam för flygbolag (Gill, 2007:78-80).
Forskning kring stereotyper har dock haft en positiv inverkan på kvinnors kamp för jämställdhet,
och har även varit en hjälp för att väcka medvetenhet kring hur media framställer kvinnor (van
Zoonen, 1996:18).

2.3 Feminismens vågor och postfeminism
Den feministiska utvecklingen brukar delas upp i vågor, det som kallas för den första vågen
utvecklades under Suffragettrörelsen på 1850-talet. Då infordras tid och rum för möten där kvinnor
fick lov att vistas i samma rum och diskutera kvinnor emellan, utan att behöva bli eskorterade av
män. Med den andra vågen omtalas 1960–1980-talets organiserade kampanjer, protester och revolter
kring kvinnors representation i medier och samhället i stort (Gill, 2007; Maclaran, 2015). Man ville
krossa bilden av kvinnan som ointelligent, osjälvständig och bidra till bredare mångfald, något som
även karaktäriserar den tredje vågen (Gill, 2007). Då var det inte enbart kvinnor i allmänhet, utan
grupperingar av förtryck som klass, etniciteter, funktionshinder och kön som diskuterades (Maclaran,
2015). I samband med internets uppsving utvecklades ett hopp om att cyberfeminismen skulle
revolutionera och att internet skulle öppna upp en värld där man kunde agera fritt utan att placera i
ett fack utefter könsnormer (Baer, 2016:24). Att förklara dessa tre epoker i exakta tidsramar är dock
svårt då de överlappar varandra.
Ett begrepp som täcker samtidens feminism är postfeminism, Rosalind Gill (2007) förklarar att det
som skiljer postfeminism från de tidigare skeden av feminism är att den är en del av vår kultur och
media (Gill, 2007). Under den här tiden råder en sfär av massmedia med veckomagasin, tidningar,
reklam, TV-serier, radioprogram och Hollywoodfilmer. Även om anti-feministiska eller sexistiska
föreställningar framkommer, så skapas medieinnehåll inspirerat av feminister och är producerat för
att underhålla feminister (Gill, 2007). Exempel på postfeministisk populärkultur är Sex and the City,
Ally McBeal och Bridget Jones Diary. Tv-serier, filmer och böcker där kvinnor upplevs som smarta,
oberoende och karriärsdrivna samtidigt som de är vackra, sexiga och sökandes efter sin drömman.
13  

Detta kan ses som en spegling av den komplexa och mångbottnade förklaring till begreppet
postfeminism (Gill, 2007; McRobbie, 2009). Postfeminism diskuteras i termer som historiska
förändringar och skiftande kunskap; att feminism är ansluten till maktpositioner och
marginaliseringar av exempelvis etnicitet, sexualitet och klass (Gill, 2007:250). Men postfeminism
diskuteras även som ett “bakslag mot feministiska åstadkommanden och mål” (Gill, 2007:251, vår
översättning). Att kvinnor kan glädja sig åt att gå på strippklubb, normalisera pornografi eller bära
kläder med sexuellt inbjudande texter på, är exempel på saker som ger postfeminismen bakslag
(McRobbie, 2009). McRobbie beskriver detta bakslag inom feminismen som en påhittad bild av
politisk förändring, att det skapas en illusion av vad som är möjligt att åstadkomma, snarare än att
möjliggöra. Hon menar att:
“...the need for new radical imaginaries, so that people, for example subordinated groups, can
find the means to imagine a way of moving out of privatised or hopelessly individualised
subordination, into a social space which allows them to understand their circumstances as a
form of oppression which they share in common with others.” (McRobbie, 2009:49)
Idag kämpar många kvinnor för ett jämställt samhälle där dem lyfter och kommunicerar feministiska
frågor på sitt eget sätt. Beyoncé, Miley Cyrus och Emma Watson är några exempel på världskända
profiler som för feminismens grundtankar vidare och når ut till en ny generation med hjälp av
internet olika typer av medier (Maclaran, 2015:1732-1733). Vissa ställer sig negativ emot detta och
anser att nakenhet och utmanande dans går emot feministisk beteende, samexistensen av flera sorters
feminism som kommunicerar annorlunda har dock i grund och botten samma ståndpunkt, en
jämställd värld. Feminism som främst drivs genom internet är något som diskuteras är, eller kommer
att bli, en fjärde våg (Maclaran, 2015: 1732).

2.4 Diskursen kring mens
Unga tjejer informeras i tidig ålder om menstruation och hur det fungerar, den här kommunikationen
kan ske hemma med familjen, i skolan eller via broschyrer på posten. Darcia Charlesworth (2001)
studerade sju stycken av dessa broschyrer från USA mellan perioden 1959–1998, där syftet var att
undervisa om hur det är “att vara kvinna”, och resultaten var paradoxala (Charlesworth, 2001:14).
Två berättartoner pekades framförallt ut, först ett mer vetenskapligt språk, där menscykeln beskrivs i
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medicinska termer på ett kliniskt och opersonligt sätt. Det andra är det kulturella, där fokus ligger på
det sociala ansvar som medföljer menstruation, vad som sammanträffar och förväntas av en
menstruerande kvinna. Två dimensioner av paradoxer på det kulturella planet målas upp; dels blir
man som ung kvinna tillsagd att mens är en kroppslig förändring och nästan något mirakulöst, fast
samtidigt något helt alldagligt och banalt. Dessutom diskuteras mens som en helt naturlig del av att
vara kvinna, parallellt uppmanas man att dölja det, inte prata om det offentligt och låta den tiden på
månaden bevara som hemlig (Charlesworth, 2001:14). Även Haida Luke (1997) beskriver hur
framställning av menstruation lär kvinnor och unga tjejer att en naturlig och biologisk händelse är
någonting negativt och ett problem som bör döljas, här med medierna i fokus. Medier framställer
menstruationen som en händelse där kvinnans normala beteende och vardag avbryts, för att på så
sätt stärka produkternas förmåga att rädda situationen (Luke, 1997:28). Luke menar även att
samhällets representation av menstruationen skapar negativa bilder och bidrar till binära
motsättningar hos kvinnan och hennes förhållande till sin kropp. De ideologiska effekterna av hur
kvinnan menstruation framställs i media har konsekvenser för hur kvinnor ser på kvinnlighet (Luke,
1997:30).
Marknadsföringen kring sanitetsskydd förstärker hemligheten kring mens då de erbjuder produkter
som skyddar och förhindrar att olyckor sker. Att menstruera målas upp som ett hot som förhindrar
kvinnor att följa vardagliga rutiner och aktiviteter. Annonsörer förutspår och utgår från att
blödningen är ett problem hos kvinnor, som en strategi där målet är att erbjuda en lösning på
problemet (Del Saz-Rubio & Pennock-Speck, 2009:2538). Ett återkommande tema inom
marknadsföring för sanitetsskydd är fräscht, kampanjerna försäkrar mottagaren om att deras produkt
får dig att känna en fräschhet hela dagen (Luke, 1997:28). Uppmaningar om fräschhet som ett
åtråvärt tillstånd bidrar till en negativ syn på kvinnans naturliga och normala tillstånd och kan tolkas
som att kvinnan bör vara fräsch för att vistas sociala sammanhang. Dessa sätt att framställa
menstruation i reklamfilmer skapar ett budskap om att ett säkert sanitetsskydd gör att kvinnan blir
fräschare, säkrare, torrare och mer självsäker (Luke, 1997:30). Att uppleva renlighet och fräschhet är
en punkt som diskuteras bland kvinnorna i de Waal Malefyt och McCabe’s (2009) etnografiska
studie, där de höll gruppintervjuer med 27 stycken kvinnor av olika etniciteter och åldrar från fyra
olika städer i USA. Frågorna innehöll ämnen som hälsa, hur man pratar om mens vardagligt,
reaktioner på reklam av mensskydd och personliga eller känslomässiga kopplingar till sin egen
menscykel (de Waal Malefyt & McCabe, 2009:562). Renlighet omtalades både bokstavligen och
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metaforiskt; man vill känna att blodflödet uppsugs på ett rent och kontrollerbart sätt; men känslan av
att kroppen rengör sig själv, i ett naturligt utlopp, då får menstruationsblodet ett kvinnostärkande
symbolvärde (de Waal Malefyt & McCabe, 2009:564).
Ett ytterligare resultat som diskussionen påvisade var att passformen hos mensskyddet är nyckeln till
valet av produkt, majoriteten önskade en produkt som var bekväm samt som “inte känns märkbar”
(de Waal Malefyt & McCabe, 2009:564). Kvinnorna diskuterar även hur att ha mens och att inte ha
mens är båda en del av processen att menstruera, att man exempelvis kan avgöra sin ägglossning eller
urskilja sina PMS-symtom under de tre veckor som man inte blöder (de Waal Malefyt & McCabe,
2009:563). Att menstruation är mer än att bara blöda är något som inte täcks inom diskursen kring
ämnet kommersiellt, och är även en av byggstenarna där den naturliga diskursen och den skyddande
diskursen skiljer sig (de Waal Malefyt & McCabe, 2009:566). De kroppsliga upplevelser som studiens
deltagare beskriver, reklamers framställning samt produktens krav skapar paradoxer kring
menstruation. Reklam fokuserar på skyddet, produktens uppsugningsförmåga och hur pass osynlig
den är att bära. Den skyddande diskursen föreslår att mensen är en plötslig händelse, att
kvinnokroppen är statisk och bör skyddas mot det, åtminstone till ytan göra sig osynlig (de Waal
Malefyt & McCabe, 2009:566). Dessa diskurser, den skyddande och den naturliga, kommer senare i
uppsatsens resultat och analyskapitel användas som en utgångspunkt inom temat “de paradoxala
budskapen” i den semiotiska analysen.
  

16  

3. Tidigare forskning
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning kring studiens område, relevanta begrepp klargörs
och forskare som varit särskilt framträdande inom ämnet presenteras. Kapitlet har resulterat i de
teorier som senare har använts och fungerar som en ram för vilka delar av de annars breda teorierna
som är intressanta. Inledningsvis redogörs hur marknadsföring ser ut och dess inverkan på samhället
för att ge läsaren en bild av hur reklam och samhällsförändringar samspelar. Vidare presenteras nya
medier och girl power för att informera läsaren hur marknadsföring ser ut idag, följt av en
presentation om feminismens tredje våg. Den här informationen fungerar som en bakgrund till
studiens tidsepoker för senare kunna diskuteras i takt med samhällets utveckling. Avslutningsvis
informeras läsaren om sociala medier och cyberfeminism för att återigen kunna använda detta som
en bakgrund till studiens två tidsepoker, då det finns ett innan och ett efter sociala medier i den här
studiens material. Medier har skapat verktyg till att revolutionera feminismens spridning, något som
även de klargörs i detta kapitel.

3.1 Reklam och marknadsföring
Gunilla Jarlbro (2006) diskuterar de existerande synsätt som anser att reklam är en återspegling av
samhället samt att den har en betydelsefull roll i samhällsutvecklingen, dock ställer sig Jarlbro
negativt till dessa åsikter och menar att reklam endast används som en metod för övertalning till att
få mottagaren att köpa en specifik produkt eller tjänst. Hon menar att reklambranschen inte strävar
efter en samhällsförändring, tillvägagångssätten bygger i grunden på övertalning där det primära
syftet är att framhäva positiva fördelar och dölja andra (Jarlbro, 2006). Sociologi och reklampåverkan
diskuteras ständigt bland reklamforskare, därmed har två perspektiv och synsätt utvecklats. The
mirror point of view menar att reklam och marknadsföring reflekterar värderingar som redan
existerar och dominerar i samhället. Samhället påverkas av sociala och politiska faktorer, och
reklamens påverkan anses därför som väldigt liten (Landreth & Zotos, 2016). The mold point of
view är en reflektion av samhällets starkaste värderingar. De menar att människans uppfattning av
samhället formas av medierna. Hur stereotyper framställs i media integrerar med människans egen
uppfattning och präglar därmed dess egna värderingar, tankar och bild av hur samhället
representeras. Deras verklighet anpassas tillslut med den bild media har skapat (Landreth & Zotos,
2016).
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Sveriges Kvinnolobby är en ideell verksamhet som arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i
ett jämställt samhälle (Sveriges Kvinnolobby, 2017). Tillsammans med det mediekritiska nätverket
Allt är möjligt skapade de kampanjen “Reklamera”, där de aktivt arbetar mot sexistisk och
könsdiskriminerande reklam. År 2013 genomförde verksamheten en enkätundersökning bland 13–30
åringar för att undersöka reklamens koppling till hälsa. Resultaten visade att nio av tio deltagande
kvinnor påverkas negativt av reklam och har fått dem att vilja ändra något med deras utseende. Bland
de manliga deltagarna svarade endast 3 av 10 att reklam påverkar dem negativt och har fått dem att
må dåligt över deras utseende (Sveriges Kvinnolobby, 2013). Det här skapar konsekvenser både för
samhället och individen, och är ett stort hinder för jämställdheten (Sveriges Kvinnolobby, 2017).
Reklam kan alltså förstärka befintliga stereotypiska synsätt, värderingar och attityder hos människan.
Då vi dagligen utsätts för reklam kan detta användas som ett starkt verktyg mot oss (MacKey &
Covell, 1997). MacKey och Covell (1997) uppmärksammar den forskning som tyder på att
könsdiskriminerande reklam påverkar människors stereotypiska världsbild. Den bildar även en skev
bild av kroppsideal och jämställdhetsfrågor, som i sin tur skapar en negativ porträttering av kvinnan
(MacKey & Covell, 1997). Noak och Andrén, två svenska medieforskare, studerade variationer och
konstans i svenska populärpress-annonser under åren 1950 till 1957. Studiens syfte var att undersöka
eventuella samband mellan samhällsförändringar och förändringar i reklamens innehåll. Materialet
som undersöktes omfattade cirka 2300 annonser under tidsperioden, slutresultaten visade att
reklamen har följt och även påverkat samhällsutvecklingen under tiden (Jarlbro, 2006:120-121).
Många forskare påstår att reklam inte skadar då forskning inte kan styrka att reklam faktiskt påverkar
mottagarna, som nämndes tidigare (Jarlbo, 2006:131). Reklam påverkar dock konsumenternas
köpbeteenden, och det satsas därmed enorma summor på marknadsföring och reklam (Jarlbo,
2006:130). Det är däremot komplicerat att uttala sig om reklamens påverkan av mottagarnas
värderingar och ideal, här är andra faktorer är minst lika betydelsefulla, såsom vänner, arbete och
familj (ibid).
För oss i västvärlden är det svårt att låta en dag passera utan att ha konsumerat någon typ av reklam.
Förutsatt att man inte begränsar sitt TV-tittande till public service-kanaler, så kommer man att stöta
på reklamfilmer som uppmanar tittarna att köpa produkter, eller åtminstone känna ett begär att
konsumera (Del Saz-Rubio & Pennock-Speck, 2008:2535). Företag, annonsörer och kreatörer flyter
allt mer samman och är beroende av varandra. Ett exempel på den här typen av samverkan är
Disney’s filmer och hur mycket merchandise som cirkulerar runt omkring, det finns ritböcker,
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dockor, McDonald’s leksaker, actionfigurer eller maskeradklädsel. Reklam är en del av upplevelsen
(Gill, 2007:74-75). Detta resulterar i att reklam och samhället också sammanflätas till den grad då
“reklamen skildrar den etablerade sociala ordningen, medan samhället med sina värderingar och
övertygelser finner sätt att återskapa sig i diskursen om reklam” (Del Saz-Rubio & Pennock-Speck,
2008:2536). Reklam är oundvikligt och ligger centralt i den politiska ekonomin av media. Det är den
som styr vilka typer av medialt innehåll som skapas, exempelvis TV-program för äldre är
underrepresenterat då denna målgrupp inte är lika lättsåld som yngre, digitalt aktiva generationer som
befinner sig på internet (ibid).

3.2 Nya medier och girl power
Internets uppkomst har lett till att positioner inom media, så som författare, producent och
konsument, har behövts att omvärderas (Zeisler, 2013:179). Det som skiljer publiken under
nittiotalet från idag är att dagens publik kan interagera, eller “prata tillbaka” (van Dijck, 2009:43). På
nittiotalet satt man hemma i TV-soffan, kommenterade innehållet och på sin höjd ringde en vän eller
skickade in en insändare i tidningen. Nya medieteknologier tillåter användare att delta i både
skapande och utveckling samt användandet av nya medier. Skillnaden av att vara konsument till att
bli producent suddas ut, och istället blir man en “produser”(Hjorth, 2015).
Flera forskare har uppmärksammat att det även skett ett skifte i kvinnors framställning i reklam.
Under 2000-talet är det helt nya krav som styr över kvinnors representation i reklam, som man ställer
sig positiva till. Men, dessa empowering, eller kvinnostärkande, budskap man finner i reklam är inte helt
transparenta. De bör inte ses som stärkande, utan snarare som en “ny ideologisk diskurs som nyttjar
de omstrukturerade och förändrade kapitalististvärden i takt med neoliberalistisk anda”, en ideologi
som ersätter den befintliga porträtteringarna med “kvinnor som aktiva och fria individer, med fullt
ansvar för sig själva” (Alkan, 2016:129). Inom akademisk konsumentforskning har det kommit att bli
normal vetenskap att hävda att konsumtion är en produktiv praxis, forskare kring konsumtionen
påstår att det är en kritisk plats där identiteter, gemenskaper, gränser och delade betydelser skapas.
Många subkulturer skapas genom just konsumtion, de binder sociala relationer där länken blir de
utvalda varumärken som konsumeras i gruppen (Arvidsson, 2006). Alkan (2016) parafraserar flera
forskare som argumenterar att feministisk konsumtion är en del av denna “diskurs av girl power”
och att minskningen av patriarkaliskt förtryck har gett inspiration till företag att använda den
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feministiska andan i sin marknadsföring och varumärkesbygge (Alkan, 2016:129). Reklam hjälper en
produkt skapa “sociala och personliga dimensioner”, att man som konsument väljer att köpa, eller
inte köpa, en viss produkt som en yttring för sin identitet och livsstil (Del Saz-Rubio & PennockSpeck, 2008:2536). Ett tillägg till denna feministiska förändring av kvinnors representation i
populärkulturellt innehåll, såsom modern reklam, kan vara sociala mediers prestanda att låta
mediekonsumenter även vara medieproducenter, och offentligt skapa sin image på sociala
medieplattformar.
Man kan som användare, mer eller mindre, bestämma vad som ska publiceras, vad som ska spridas
och även hur medier ska användas. Hjorth (2015) nämner att mobila medier är en representation för
samhället i allmänhet, det betyder också att kvinnors utveckling för mobila medier representerar
utvecklingen av samhället (Hjorth, 2015). Även Jessalynn Marie Keller (2011) belyser just detta, och
styrkan i att låta fler sammanknyta sig till ett nätverk av information. Hennes studie VIRTUAL
FEMINISM uppmuntrar till att se tjejers potential att påverka den politiska kultur som råder, inte
minst feminism (Keller, 2011). Hennes forskning handlar om hur nya forum, där man kan diskutera
ämnen som rör tjejer, skapas med internets hjälp, detta genom att studera bloggande tonårstjejer.
Hon argumenterar att “bloggande tonårstjejer återinramar vad det betyder att delta i feministisk
politik” att internet gör det möjligt att skapa nya uppfattningar om gemenskap och även feminism i
sig (Keller, 2011:430). Genom att vara online kan subkulturer, i Kellers exempel då tonårstjejer,
skapa nya forum för att utöva feminism. Genom att dela personliga erfarenheter och markera ut
områden som är viktiga för dem sätter även dessa tjejer agendan och håller i ansvaren för hur
feminism presenteras i dessa forum (Keller, 2011). Även Hjorth (2015) menar att makten idag ligger
hos kvinnor, och att det har skett ett skifte i könsrollerna. Studier visar att kvinnor ofta styr sin
livspartners urval av medier, hon har därmed makten att släppa fram eller sålla bort media (Hjorth,
2015).
Ett begrepp som används för dessa produceringar är användargenererat innehåll, eller user generated
content som det heter på engelska. Med detta begrepp menar José van Dijck (2009) att användarna
både skapar och sprider innehåll, såsom bilder, information och videor. Ett exempel på en plattform
som drivs av användargenererat innehåll är YouTtube. Trots att den finansieras av reklam så är det
på grund av ett aktivt deltagande hos användarna som sajten håller sig levande (van Dijck, 2009). För
det är så att sociala mediers avsedda syfte är inte en plattform för reklam, de är skapta för att chatta,
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interagera och hålla kontakten med sina vänner och familj. Användarna väljer aktivt vilka
meningsfulla utdrag i sina liv och i sin närhet som de tycker är intressanta nog att dela med sig av
(Jenkins, 2013:12-13). I denna nätverkskultur finns det miljontals val där användarna kommer att
fatta medvetna beslut om vad de vill dela. Detta innebär att kreatörer måste efterlikna detta beteende
genom att presentera idéer som leder till att reklamens cirkulation sprider sig över olika plattformar
samt anpassa innehållet efter mediet (Jenkins, 2013:39). Så om ett varumärke vill bli
uppmärksammat, behöver de innehåll som är värt att dela, engagera sig i och något som ger mening
åt den individuella användarens personliga online-bild (Jenkins, 2013:43).

3.3 Tredje vågens feminism
Även om det i alla tider har varit människors kämparglöd som fört feminismen framåt, så har sociala
medier skapat en friare plats där ingen inbjudan krävs för att få ha en åsikt, där regler skapas av och
för användare och där utseende, ålder eller etnicitet inte har samma påverkan (Baer 2015, Clark,
2009). Ett inlägg på sociala medier, exempelvis en tweet, kan tyckas vara vardaglig och till ytan
meningslös, men kombinerad med liknande tweets skapar detta ett maktfullt nätverk. Att “den
politiska glöd av digitala aktivister, det diskursiva inflytande av kollektivt berättande och personliga
uttryck online kan växa till kollektivt agerande” (Clark, 2016:800). Detta är något som definierar
avstampen av den tredje vågens feminism. I sin bok “New Blood: Third Wave Feminism and the Politics of
Menstruation” samlar Chris Bobel olika skribenters och forskares tolkningar på third-wave feminism,
eller tredje vågens feminism, för att definiera begreppets innebörd till en sammanhängande
förståelse. Fyra nyckelteman trädde fram: integration, mångfald, motsägelse och vardaglig feminism
(Bobel, 2010:18) Integration är “avgörande för uppbyggnaden av rörelsens styrka och solidaritet”,
inte minst för potentiella feminister, som kan tänkas se på feminismen som för smal, restriktiv och
uteslutande för att känna behörighet nog att vilja sätta “feminist-etikett” på sig själv (Bobel, 2010:18,
vår översättning). Historiskt sett är kombinationen integration och feminism något man strävat efter,
men där tredje vågens feminism frånskiljer är att man ser resultat på inkludering av fler etniciteter,
sexuella läggningar och klasser, inte bara den akademiska, vita medelklassen. Är en feminism som
“inte dömer eller sätter gränser för rörelsens deltagare, alltså avlägsnar sig från dikotomier och
politisk stelhet samt ger utväg för flera möjligheter” (Bobel, 2010:18, vår översättning).
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Integration och mångfald går hand i hand, det ena är svårt att uppnå utan det andra. Tredje vågens
feminister uppmärksammar att det inte handlar om ett dilemma utan en “konstellation av
sammanhängande frågor som behöver adresseras samtidigt” (Bobel, 2010:20). Målsättningen är att
låta denna “nya” rörelse vara inbjudande för alla, oavsett kön, etnicitet, klass eller sexualitet, då dessa
faktorer inte är separata enheter (ibid). Man vill välkomna olikheter samt flerfaldiga identiteter och
göra det “nåbara och relevant för alla som anförtror sig åt att stoppa förtryck” (Bobel, 2010:20, vår
översättning).
Det tredje temat som Chris Bobel definierar är motsägelse. Genom att välkomna alla under ett enda
feminist-tak, skapas potentiella motsägelser som som kan leda till debatter mellan individer (Bobel,
2010:21). Genom att “omfamna motsägelse uppmärksammar vi i samma veva hur vi är, beroende på
vår olika sociala kontext” vare sig man känner sig förtryckt eller är i position att förtrycka. Motsägelse
med tredje vågen handlar också om det dubbeltydiga i individens livsval. Här exemplifieras
Baumgardner, som i sitt förord skriver att hon och hennes feministiska författarpartner vaxade
bikinilinjen strax innan skrivande stund. En kvinna kan alltså vara radikal aktivist, kämpandes för
jämställdhet, samtidigt som man kan möta skönhetsideal, med exempelvis hårborttagning (Bobel,
2010). Det här temat har använts som inspiration i textanalysen i resultat och analyskapitlet, där
kallas huvudtemat “De paradoxala budskapen”.
Kort och gott finns det, enligt tredje vågens feminismens anda, flera olika och likvärdiga sätt att vara
feminist på. Under anställning på universitet har Chris Bobel tagit initiativ att samla grupper av
studenter av olika kön, ålder och sexuell läggning för att “exponeras av en bred variation av
feministiska uttryck som möjligt” (Bobel, 2010:23, vår översättning). Här har hon lagt märke till att
det varken är det sociala eller kulturella, utan innehållet, av vad studenterna säger, som gör att
varandras uppmärksamhet fångas. Det är den lättnad som infinner sig i att höra någon bekräfta ens
egna tankar samt igenkänningen hos varandra som sakta gör att definitionsgränsen för feminism
flyttas (Bobel, 2010:23). Feminism är en del av vår vardag, vilket är det fjärde temat av tredje vågens
feminism. En ensamstående mamma med tre barn kan (om så omedvetet) vara en lika stor
feministisk förebild som en aktivistisk protestledare eller kvinnoforskare. Vardaglig feminism
omfattar även små akter i vardagen, korta steg som i sin helhet leder revolutionen framåt (Bobel,
2010:23-24).
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3.4 Sociala medier och cyberfeminism
Konceptet cyberspace myntades av William Gibson under Internets utvecklingsfas, Gibson menade
att cyberspace gav människor möjligheten att leva ett online-liv där vi kan shoppa, kommunicera,
sköta ekonomi och ha sexuella relationer. Internet är något som definierar feminismens tredje våg,
och enligt Liesbet van Zoonen var en rad feminister under 1990-talet ytterst positiva till internets,
och cyberfeminismens, ljusa framtid (van Zoonen, 2011:134). Utvecklingen av denna feminism
skedde då man insåg att samma jämställdhetsproblem och diskrimineringar som existerade i
samhället även rådde online. Den feministiska rörelsen drivs framåt genom olika webbsidor och
nätverk där man tillsammans kämpar för jämställdhet på i samhället och på internet (Ross, 2010: 3435). Det finns dem som tycker att kvinnors engagemang i nya digitala medier och teknologier är
frigörande och positivt, men vissa anser dock att kvinnorna bör vara kritiska mot både teknologierna
och de feministiska frågorna som drivs (Ross, 2010:36-37). På en bas av tidigare forskning fastslår
Liesbet van Zoonen två saker där internet ger hopp; det första är att “bryta de binärer av den
traditionellt dikotomiska könsdiskurs”, att man med internets möjlighet till anonymitet har valet att
identifiera sig med ett tredje eller inget kön, för det andra såg internet ut att ha ett mer feminint
förhållningssätt (van Zoonen, 2011:134).
Rosmary Clark (2016) har studerat hur diskussioner på sociala medier kollektivt kan växa utan
ledning av feministiska organisationer eller rörelser. Men internet i sig har inte makten att förändra,
då den materiella världen och de ageranden som internetanvändare har offline speglar sig i den
online. Sociala medier kan vara en hjälpande hand, men likaväl kan sociala medier försvåra ett folks
frihet att sprida fakta och nyheter, då dessa plattformar är privatägda (Tierney, 2013). Liknande
resultat når Hester Baer som har studerat gatuprotester där kvinnokroppen varit i fokus och hur
digitala medier arbetar i kombination. Hon menar att digital feminism rekonstruerar feminismen i en
nyliberal värld. Nyliberalismen kommer med en nyfunnen och specifik sensation av osäkerhet och
enligt Baer kan detta kan medföra möjligheter till förändringar (Baer, 2015:21). I samband med
sociala mediers frammarsch har konceptet hashtag feminism vuxit fram i frågor kring jämställdhet och
kön. Då tidigare medel för kommunikation kunde variera mellan gruppmöten, föredrag,
demonstration eller alternativ press så utesluter sociala nätverk till större utsträckning allt förutom
textbaserad kommunikation (Clark, 2016). Digitala och sociala medier öppnar upp för möjligheten
att som användare skapa innehåll, oavsett vilken etnisk bakgrund man har eller om man är medlem i
en formell organisation eller inte. Detta gör att aktiva feminister som inte är, eller tidigare fick bli,
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medlemmar i “högstrukturerad, resurstäta och vit-dominerande medelklass-organisationer” (Clark,
2009, vår översättning) har lättare att få sina röster hörda. Dessa öppna, digitala medier har tagit bort
behovet av att vara medlem i formella organisationer (Clark, 2016) och inte minst företag har nyttjat
trenden att komponera en egen hashtag som kan florera på diverse sociala nätverk.

3.5 Summering
Sedan internet uppfanns, och därav den tredje vågens feminism fick sin ansats, är det mycket som
har hänt. Den massmediala strukturen som dominerade under det sena nittonhundratalet har sakta
luckrats upp och idag finns det en rad nya medier, nya användningssätt och nya
marknadsföringsstrategier att förhålla sig till. Idag krävs det att varumärken är ärliga, transparenta
och har en tydlig social moral för att deras konsumenter stolt kan identifiera sig med varumärket
(Jenkins, 2013:77, 198-199). Även jämställdhetsfrågor är något som belysts mer under dessa två
decennier. Kritik mot könsnormer eller sexistiska representationer är enklare att uppmärksamma och
hitta anhängare med hjälp av sociala medier. Vår grundtanke var att Libresse har följt denna
marknadsföringstrend genom att befinna sig på diverse sociala medier, anpassa innehållet, samarbeta
med influencers och överlag använda sig av mer kvinnostärkande budskap. Bara av den reklam som
vi själva fått upp i våra dagliga medieflöden ger Libresse ett intryck av att aktivt vilja omprofilera sig
till ett varumärke man stolt kan identifieras med i jämförelse med tidigare decennier.
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4. Teori
Det här kapitlet presenterar de teorier som studien har baserats på, vilket blev resultaten från de
tidigare kapitlet tidigare forskning. Intersektionalitet samt feministisk medieteori är breda teorier och
går att applicera på många områden, bortom mediekommunikation. Inom feministisk medieteori är
just reklam ett omdiskuterat och populärt ämne att forska på, vilket gör det teoretiska valet naturligt.
Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv i sig, men har även en given plats inom feminismen.
Dess två teorier samspelar alltså med varandra. Teorierna kommer att behandlas i uppsatsens resultat
och analysdel, både separat och i kombination.

4.1 Intersektionalitet
Inom feministiska studier finns det många tolkningar om intersektionalitet, själva begreppet används
ofta bland internationella feministiska debattörer, och syftar då till att tala om mångfald.
Intersektionalitet är en skandinavisk översättning av engelska ordet ”intersectionality”, alltså att korsa
någonting (Lykke, 2003). Nina Lykke (2010) kategoriserar begreppet intersektionalitet i hennes bok
”Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing” som både en teori
och ett metodologiskt verktyg. De används för att analysera samt undersöka hur maktordningar, så
som etnicitet, kön, klass, sexualitet, ålder etc. interagerar med varandra, och på så sätt skapar
diskrimineringar, ojämlikheter och förtryck i samhället. Lykke (2010) förtydligar även att
intersektionalitet är ett paraplybegrepp, och att den används på olika sätt av olika forskare inom
feministisk teori. Analysens huvudsyfte är att analysera hur maktordningar integrerar, exempelvis
som hur genus samverkar med etnicitet, ras, klass och sexualitet (Lykke, 2010).
En intersektionell analys utförs genom att man sammankopplar två eller fler maktordningar, det är då
genomförbart att ”problematisera strukturer och erkänna den komplexitet som finns inte bara inom
utan också mellan dem. Därigenom får man svar som är både mera omfattande och mera specifika”
(Hirdman & Kleberg, 2015:40). Man kan även utse ett överordnat perspektiv, men man bör då vara
medveten om att de överordnande perspektiven ”kan fungera som en förklaring om varför det ser ut
som det gör i medierna och samhället”.
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Inom feministiska studier uppfattas intersektionalitet på många olika sätt, men ett gemensamt synsätt
bland många forskare är att genus bör ses som ett samspel mellan flera kategorier, de är en diskursiv
nodalpunkt, alltså en centralpunkt som omringas av andra diskussioner grupperade kring (Lykke,
2010:52). Intersektionalitet kan appliceras på instabilitet och förändringar mellan olika
maktordningar, man försöker då förstå hur de sammanlänkas och påverkar varandra. Ett resultat från
intersektionalitetsstudier är förståelsen för hur sociala maktordningar är strukturella men inte statiska,
förståelsen för hur dessa har uppstått och förändrats skapar möjligheter till att påverka och förbättra.
Nina Lykke berättar hur intersektionalitet kan lyfta feministisk teori, dels på grund av att de kan ge en
bred och kulturteoretisk förståelseram som sedan kan generera ny kunskap. Den kan även användas
som ett redskap för att förstå hur villkoren i samhället påverkas av förändrade genusrelationer,
globalisering, livsstil, relationer, ålder etc. Intersektionalitet bejakar samhället där diskursiva
kategorier interagerar med varandra på nya sätt (Lykke, 2003).

4.2 Feministisk medieteori
Det var framförallt under andra vågens feminism, alltså under 1960- och 70-talet som frågeställningar
kring genus väcktes till liv hos forskare på olika universitet (Fagerström & Nilsson, 2011:41). I
starten kallades det kvinnoforskning, då forskningen gjordes på kvinnor men även utfördes av
kvinnor, men gick över till att kallas könsforskning när man började se på båda könen i motpol till
varandra. Under åttiotalet använde man sig av begreppet feministisk forskning och sen dess har en rad
olika grenar inom medieforskning växt fram och ett genusperspektiv går att använda på flera sätt på
de flesta massmedier idag (Fagerström & Nilsson, 2011:40-41). Chris Weedon (1998) definierar
feminism som en politik där feminismens syfte är att förändra maktordningar och
könsdiskrimineringar som existerar i dagens samhälle. Maktordningar utspelar sig i alla delar av livet,
så som familj, arbete och kultur (Weedon, 1998:2). Då feminism är en politik, anses de enligt
Weedon (1998) också vara en teori, eller flera teorier. Feminism är ett sätt att försöka förstå
patriarkatet i samhället och konstruera eventuella lösningar, feministernas perspektiv påverkas av
antaganden om genus, kvinnlighet, manlig, identitet och förändring. Sättet vi ser på patriarkatet
påverkas av tidigare erfarenheter och från en rad olika källor och är sällan enhetlig (Weedon, 1996:4).
Många ansluter sig till ett feministiskt perspektiv som ett resultat av upplevelser från samhällets
maktordningar. Under 1960-talet skapades en feministisk rörelse som kom att kallas ”The Women’s
Liberation Movement”. Rörelsen är fortfarande aktiv och kämpar dagligen för att förändra
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patriarkatet och för kvinnors rättigheter i samhället. De berör också frågor som sexistiska
framställningar av kvinnor, våld mot kvinnor, löner, utbildning och familjerättigheter (Weedon,
1998:2).
Lisbet van Zoonen (1996) hävdar att mediernas framställning kan komma att påverka kvinnors
attityd, ambitioner och självkänsla. Dessa åsikter går att koppla till den feministiska medieteorins
grundstenar, ”media reflekterar samhällets dominanta sociala värden och symboliskt baktalar
kvinnor, antingen genom att inte visa kvinnor alls, eller genom att framställa dem på stereotypiska
sätt” (van Zoonen, 1996:17, vår översättning). Forskare inom feministisk medieteori påstår att detta
pågår på grund av den manliga dominansen bland medieproducenter och journalister (van Zoonen,
17:1996).
Varför just reklam ofta analyseras och kritiseras av feministiska medieforskare, är för att kvinnor är
de som är överrepresenterade i reklam, när män är överrepresenterade i medier och samhället i stort
(Fagerström & Nilsson, 2011:50). Framställningar i marknadsföring med kvinnlig underordning och
manlig överordning är enligt forskare kränkande för allas parter, menar Fagerström och Nilsson
(2011), då det upplevs som en maktutövning (Fagerström & Nilsson, 2011:64). Även Liesbet van
Zoonen (1996) understryker detta, att reklam ses som “en av samhällets mest upprörande kulturella
produkter” med en besatthet av kön som inte går upp mot något annat medialt innehåll (van
Zoonen, 1996:67). Som utgångspunkt inom feministisk terminologi har medier ett sätt att “överföra
sexistiska, patriarkala eller kapitalistiska värderingar för att bidra till upprätthållandet av en social
ordning” (van Zoonen, 1996:27).
Reklam har ett stort inflytande på hela den mediala strukturen (Gill, 2007:71). Reklam är även en
måltavla för feministisk aktivism på grund av dess återkommande sexistiska porträtteringar (Gill,
2007:72, Alkan, 2016:122). Kärnan av problemet, enligt Liesbet van Zoonen, ligger i de patriarkaliska
könsdefinitionerna. Att ‘aktiv’, ‘manlig’ och ‘maskulint’ grupperas och ställs i motposition till ‘passiv’,
‘kvinnligt’ och ‘feminint’ (van Zoonen, 1996:93). Även Rosalind Gill radar upp flera nyckelelement
till denna samtida bild av kvinnan, i sin bok Gender and the Media, som hon ställer sig kritisk mot. Hon
förklarar att:
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“the splitting of yesteryear, in which women were divided into safe, reassuring, motherly
figures located in the home, and young, free, sexy symbols in the workplace has given way to
a style of representation in which every woman must embody all those qualities. This is the
new superwoman: intelligent, accomplished, effortlessly beautiful, a wonderful hostess and
perfect mother who also holds down a demanding professional position” (Gill, R. 2007:8182).
Det främsta i detta skifte, enligt Gill, är att kvinnan gått från att vara ett sexuellt objekt till ett sexuellt
subjekt (Gill, 2007:89). Kvinnan förekommer inte som ett passivt, dekorativt objekt, utan som “en
kvinna som medvetet leker med sin sexuella makt” (Gill, 2007:89). Men återigen, det urval kvinnor
som förekommer är det attraktiva, smala och unga. En annan koppling till detta lustfyllda övertag är
att kvinnor kan tillfredsställa sig själva. De är “inte längre begränsade av ojämlikheter eller förtryck”
utan kan välja att känna sig vackra, och använda skönhetsprodukter, för egen vinning och välmående
(Gill, 2007:93). Det förekommer att kreatörerna ger respons på feminismen direkt i budskapet av
reklamen, att man införlivar aggressionen om befängda skönhetsideal direkt i innehållet. Gill
exemplifierar Pantene's slogan “Don’t hate me because I’m beautiful”. Det som egentligen händer i
reklamer med denna strategi är att man använder kvinnor i publikens osäkerhet till att sälja en
produkt. Man ser en elegant modell i bild, samtidigt som det indirekt i texten påstås att skönhet är
något som faller kvinnor naturligt – förutsatt att du köpt produkten i fråga (Gill, 2007:93). Andra
aspekter som Gill markerar är dels att låta kvinnor med ett vassare, mer utstickande utseende avbilda
omslaget, eller mer verklighetstrogna kvinnor, vars utseende inte lever upp till supermodell-normen
(Gill, 2007:87-88).
Liesbet van Zoonen uppmärksammar även kvinnornas roll i “västerländsk patriarkatkultur” är att bli
betraktad, “subjektifierande av (den manliga) publiken” (van Zoonen, 1996:87, vår översättning).
Den mest uppenbara genren detta förekommer i är pornografiindustrin, men det är vanligt
återkommande i andra medier; bilreklamer, protagonistens flickvän i blockbusters från Hollywood
eller assistenter till programledare på TV, för att nämna några (van Zoonen, 1996:87-89). Oavsett om
det är en man som betraktar en kvinna, eller en kvinna som betraktar en kvinna, är blicken “härledd
av den aktiva/manliga/maskulina-passiva/kvinnliga/feminina dikotomi som ligger bakom det
psykoanalytiska synsättet” (van Zoonen, 1996:93, vår översättning). Ytterligare en teori, som går
bortom de patriarkala, psykoanalytiska resultat som upphovsman Laura Mulvey (1975) nått genom
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att analysera biofilm i sin helhet, är att analysera genre var för sig samt väga in den kontext som
publiken mottar det i. Genom att analysera enskilda, starka, kvinnliga karaktärer, där till och med
romantiska relationer kvinnor emellan förekommer, tappar det patriarkala synsättet fotfästet, och
lämnar plats åt “en mer självsäker och kvinnostärkande inställning” (van Zoonen, 1996:97, vår
översättning).
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5. Metod
I metodkapitlet motiveras studiens metodval, alltså en kritisk diskursanalys med semiotiska inslag. Vi
har studerat totalt sexton stycken reklamfilmer; åtta stycken från år 1990 till 2003 och åtta stycken
från år 2014 till 2017. Dessutom ingår två stycken bilder i den senare tidsepoken. Materialet från den
tidigare tidsepoken är alla framtaget ur Kungliga Bibliotekets databas i Stockholm. Från den senare
tidsepoken är filmerna hämtade från YouTube och bilderna från Instagram respektive Facebook. En
kritisk diskursanalys görs till fördel på ett studiematerial som innehåller fler skriftliga eller muntliga
ord, men i och med att ämnet är en samhällsfråga, är det intressant att analysera just diskurser. För
att få en helhetlig bild av de uttryck som ges i reklamfilmerna har den textanalytiska delen fyllts på av
semiotiska inslag för att inkludera de visuella delarna som inte uttrycks i ord.

5.1 Val av metod
Denna studie har genomförts med hjälp en kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell, där där
texten har analyserats med hjälp av semiotiska verktyg (Fairclough, 1997:59). När man analyserar
kvalitativt, både i en semiotisk och i en diskursanalys, så undersöker man hur texten samspelar med
andra texter och hur dem tillsammans skapar en kontext och bygger en relation till läsaren (Ekström
& Larsson, 2010:155). I en kvalitativ analys så kommer man ner på djupet, vilket lämpar sig bra när
man analyserar reklamfilmer (Ekström & Larsson, 2010:181). Reklam är något man till vardags möts
av i stora mängder och dessutom har en tendens att rymma ett simpelt innehåll. Just därför är det
intressant att stanna upp och titta närmare på innehållet, vad som egentligen sägs och vilka
implikationer kan det skapa. Framförallt då studiematerialet handlar om menstruation, något som
berör kvinnor, och är ett ämne som kan mottas olika beroende på vem man är. Vissa som ser reklam
från Libresse blir kanske nyfikna på när mensen kommer hända dem, vissa blir kanske påminda om
att köpa hem bindor och för vissa går reklamen över huvudet helt och hållet. Reklam om mensskydd
ingår alltså i en större kontext, mer än att bara vara en produkt i sig. Ytterligare en aspekt som vägs in
i valet av att kombinera metoder är sättet man i dagens samhälle tar sig an media. Det är inte ovanligt
att man exempelvis hör ljudet av en reklam från TVn, samtidigt som man är upptagen med annat
eller ser en reklam, i exempelvis sociala medieflödet, samtidigt som man lyssnar på något annat. Det
mest intressanta tillvägagångssättet för forskningsproblemet är alltså att analysera lingvistiskt, visuellt
och diskursivt. Den semiotiska textanalysen besvarar vad vi ser, och med hjälp av lexikala verktyg
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även vad vi hör. Den kritiska diskursanalysen, som strävar mot en förbättring i samhällsfrågor,
hjälper att förstå maktförhållanden samt vad reklamen bidrar till på ett socialt och kulturellt plan.

5.2 Semiotik
En semiotisk analys är ett användbart sätt för att beskriva hur betydelse skapas genom att se allt som
tecken. Tecken observeras och tolkas sen som uttryck för någonting (Ekström & Larsson, 2010:235).
I analysdelen har vi valt att analysera det denotativa, vad det faktiskt föreställer, och det konnotativa,
elementets kulturella undermening i en tabellform som finns tillgänglig i bilaga 2 (Ekström &
Larsson, 2010:181-183, Østbye et al, 2013:67). Dessa delar ligger som grund för vår kritiska
diskursanalys, för att på makronivå skapa en överblick om vad materialet rent konkret visualiserar
och säger, samt vilka kulturella tolkningar som skapas. För att nå ett ännu djupare skikt i analysen
delar vi sedan in dessa element i teman, för att se hur de är sammanlänkade med varandra och vad
texten handlar om (Østbye et al., 2013:77). Ytterligare har vi plockat ut ett par textanalytiska begrepp
som är applicerbara på just vår analys.

5.2.1 Metafor och metonymi
I reklam används gärna ord eller objekt, som ersätter andra ord eller objekt och som i rätt kontext får
en ny innebörd. Två av dessa begrepp är metaforer och metonymier (Østbye et al., 2013:84). Skillnaden
mellan begreppen är att “metonymi bygger på innehållsmässig närhet mellan elementen, medan
metaforen bygger på innehållsmässig likhet” (Østbye et al., 2013:84). En metafor är en jämförelse där
man beskriver ett fenomen från olika områden i termer som det egentligen inte är. Ett exempel på
detta är ”hon kommer bli en stjärna”, då syftar man inte på att personen kommer bli en astrologisk
himlakropp utan att personen har ett tydligt kreativt potential (Østbye et al., 2013:84; Bergström &
Boréus, 2015:265). En metonymi är något abstrakt men nära associerade, och står för något konkret,
exempelvis i en text säga ‘Hollywood’ men mena hela den amerikanska filmindustrin (Østbye et al.,
2013:84).

5.2.2 Lexikala ordval
Ofta i mediala texter, och inte minst sagt i reklam, så är ordvalet strategiskt och noga uträknat.
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Lexikon i denna mening handlar om vilka aktiva ordval som gjorts och vilken effekt de har på
mottagaren (Bergström & Boréus, 2015:285). Dessa ordval har en betydelsebärande roll som enskilt
samt i en systematisk helhet. Genom att analysera ordvalen kan även ideologiska funktioner, såsom
diskriminering, träda fram (Bergström & Boréus, 2015:285-286).

5.3 Kritisk diskursanalys
I detta avsnitt redogörs först vad en kritisk diskursanalys är och sedan en fördjupning i det
angreppssätt som valts för att utföra just denna studie. Diskursanalys är inte ett begrepp som är
enkelt att förklara, det är ett relativt nytt metodsätt och därmed komplext och fortfarande i
förändring. En diskursanalys används för att bredda en textanalys där språket har en viktig roll. Inom
forskning så ses ofta ideer som en reflektion av den fysiska världen. Diskursanalysen ställer sig istället
som en motpol för detta och ses som att “idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den
sociala verkligheten” (Bergström & Boréus, 2015:354). I korta drag så syftar en diskursanalys på
diskussionen kring ett fenomen, hur något uppfattas att vara, på grund av hur det omtalas, snarare än
hur det faktiskt är (Bergström & Boréus, 2015:353-354).
Enligt Winther och Phillips finns det fem stycken punkter som definierar en diskursanalys på ett
allmänt plan. I skapandet och återskapandet av den sociala världen har språket en viktig roll, det
finns alltså en lingvistisk-diskursiv karaktär, vilket är den första punkten. Det finns “en viktig form av
social praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen, inklusive sociala identiteter och
sociala relationer” (Winther & Phillips, 2000:67). Hela poängen med att göra en kritisk diskursanalys
är “att kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen”
(ibid). Den andra punkten är att en kritisk diskursanalys är både konstituerad och konstituerande av den
sociala världen och andra sociala dimensioner. Det är både en form av handling som ger möjlighet till
att påverka världen och en en form av handling som är socialt och historiskt situerad. Diskurs är en social
praktik som konstituerar och skapar den sociala världen, samt konstitueras av andra sociala praktiker.
Fairclough exemplifierar familjen för att förtydliga denna sociala struktur. Relationen mellan ett barn
och dess förälder är delvis diskursivt konstituerad, stegvis skapas en relation med exempelvis trygghet
och kärlek. Oavsett hur man ser på sin förälder och vilket förhållande man har, så går det inte att
ändra släktrelationer. Det vill säga, “familjen en reell institution med konkreta praktiker, existerande relationer
och identiteter (Winther & Phillips, 2000:68). Den tredje punkten är att när man analyserar valet av
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språk ska detta ske “empiriskt i det sociala sammanhanget”. Man bör alltså ta hänsyn till vilken
kontext texten uppstår i när man tolkar materialet. Fjärde punkten är en av de mer relevanta i
förhållande till våra teorier, vilket är att diskurs är ideologiskt. Detta är något som Fairclough
omnämner i sin bok Media Discourse och menar att det förekommer ojämna maktordningar mellan
minoriteter och majoriteter, såsom kön, klass och etniciteter (Fairclough, 1997:14). Winther och
Phillips (2000) förklarar att “den kritiska diskursanalysens forskningsfokus riktas på motsvarande sätt
både mot de diskursiva praktiker som konstruerar världsbilder, sociala subjekt, sociala relationer,
inklusive maktrelationer, och mot den roll som dessa diskursiva konstruktioner spelar i främjandet av
bestämda sociala gruppers intressen” (Winther & Phillips, 2000:69). I och med detta så är en kritisk
diskursanalys inte helt objektiv alla gånger, vilket är den femte och sista punkten. Målsättningen med
en kritisk diskursanalys är att belysa problemformuleringar med förhoppningen om att förändra
samhället, vilket lätt blir att man ställer sig på minoritetens sida (Winther & Phillips, 2000:70).
Framförallt kommer vi att använda oss av Faircloughs bok Media Discourse (1997) där fokus ligger på
det “språkliga och diskursiva i mediernas makt” (Fairclough, 1997:3, vår översättning). En
diskursanalys förklaras som en ansats att systematiskt sammanlänka text, diskursiv praktik exempelvis
medialt producerade texter, och sociokulturell praktik. Diskursiv praktik kan således vara
nyhetsankaren som läser nyheten och tittarna som konsumerat nyhetssändningen. Konsumtionen av
media är en individuell upplevelse, man kan vara mer eller mindre fokuserad på det som sänds på TV
(Fairclough, 2010:49) och framförallt i dagens digitaliserade samhälle, där man gärna använder sig av
flera plattformar under en dag, ibland även samtidigt. Diskurs används för att beskriva, likt
lingvistiska forskningsmetoder, språk i tal och skrift, men inkluderar även andra semiotiska aktiviteter
såsom rörliga bilder och gestikuleringar (2010:54). Språk som en social praktik anses vara en ett sätt
agera, såväl historiskt som socialt skapat, och genom att analysera kritiskt kan man förstå sig på språk
som både socialt skapande och socialt konstitutiv, något som är förutbestämt (Fairclough, 2010:55).
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Modell av analysmetoden.

5.4 Urval
Den här studien är begränsad till två tidsepoker. Den första tidsepoken, år 1990 till år 2003, omfattar
tiden då populärkultur formade det postfeministiska synsättet. Under slutet av 1990-talet hade TVserier som Sex and the City, Buffy the Vampire Slayer och Ally McBeal premiär, även boken Bridget
Jones Dagbok släpptes under denna tid. Alla dessa verk har en eller flera starka kvinnor som
huvudkaraktär och har använts av feministiska forskare för att exemplifiera det kvinnoideal som
råder i en postmodern tid (Gill, 2007; McRobbie, 2009). Vi vill därför använda reklamfilmer från
denna tid, som hypotetiskt sändes på TV under ett reklamavbrott för exempelvis ett Sex and the
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City-avsnitt. Den andra tidsepoken, år 2014 till 2017, som läggs som en motpol, är dagens
medielandskap och de senaste reklamkampanjer som finns på marknaden idag.
De två aspekter som framför allt är avgörande i förändringen mellan de två tidsepokerna är lansering
av sociala medier och användandet av smartphones. De medium som var populära under 1990-talet,
såsom radio, TV och tidningar, finns fortfarande idag, men det är de nya medierna, de sociala
plattformarna och sättet vi konsumerar innehållet på som har förändrats. Idag finns ett stort antal
sociala medieplattformar med unika artefakter som fyller olika behov i användarnas vardag, och som
dessutom kan användas med hjälp av olika tekniker. Detta gör att kombinationen mellan strategi,
platform och målgrupp blir mycket mer komplex idag än på 1990-talet. Dels bidrar nya medier till att
gränsen mellan producent och konsument är svårare att tyda, men även innehållsmässigt då
jämställdhet tas mer på allvar idag, något man kan se i TV-serien GIRLS, som har klassats av
recensenter som en modern version av Sex and the City. Avsändaren har inte längre samma makt
kring valet av medialt innehåll, även mottagare, influencers och bloggare är inblandade. Den
plattform som framförallt haft påverkan på medielandskapet, och inte minst för reklamfilm, är
plattformen YouTube som med sin användarsiffra på över en miljard, når ut till fler amerikanska
ungdomar än vad något annat TV-bolag gör (YouTube, 2017).
För att få en mer berättigad syn på Libresse marknadsföring har vi analyserat efter de medium som
var populära under respektive tidsepok. Under 1990-talet var det, i snitt, hela 98% av Sveriges
befolkning som tittade på TV någon gång under en vecka (Nordicom, 2016) och därför är det TVanpassade reklamfilmer som analyseras. Även om siffran för TV-tittande ligger högt även under den
senare tidsepoken, så stiger siffran för internet hastigt och ligger på över 90% efter 2014 (Nordicom,
2016) och därför har vi valt att analysera reklamfilmer från ett modernare medium, YouTube, då
även nya mediers utveckling ligger som grund för vårt forskningsområde.
Studiens material består av sexton stycken reklamfilmer samt två bilder. I den första tidsepoken, som
omfattar årtalen mellan 1990 till 2003, analyserades åtta stycken reklamfilmer. Dessa reklamfilmer
skickades från Kungliga Biblioteket i Stockholms arkiv, i materialet fanns tolv filmer totalt och av
dessa gjorde vi ett typurval på åtta stycken filmer. Vilket år som reklamen sändes på är dock inte
dokumenterat, den informationen som fanns var att filmerna sändes under den första tidsepoken.
Samtliga av dessa reklamfilmer är ca en halv minut, vilket tolkas som att de är TV-anpassade. I den
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senare tidsepoken analyserades åtta stycken filmer samt två bilder från Libresse sociala medier. Dessa
reklamfilmer har hämtats från Libresse egen YouTube-kanal, @libressesverige och har alla
publicerats under den andra tidsepoken, år 2014 till 2017. Dem två bilderna adderades för att få ett
bredare perspektiv på hur Libresse kommunicerar utöver YouTube, då den senare tidsepokens
marknadsföring sker på fler kanaler samtidigt. Bild 17 är en skärmbild från ett samarbete mellan
Libresse och företaget Monki som publicerades på Facebook, bild 18 är skärmbild på Libresse
instagramkonto.

5.5 Validitet och reliabilitet
Inom vetenskapen ställs höga krav på att en studie ska vara saklig, relevant och bestå av korrekt
empirisk data. För att mäta detta använder man sig av validitet, hur giltig studien är och reliabilitet, hur
pass tillförlitlig den är (Ekström & Larsson, 2010:14-15). Validitet handlar om att man mäter det man
verkligen vill mäta samt hur pass relevant materialet är till problemområdet (Østbye et al., 2013).
Reliabilitet mäter noggrannheten i materialet man avgränsat sig till, den beskriver tillförlitlighet och
mäter kvaliteten av forskningsmaterialet (Østbye et al., 2013:40). Kvalitativa mätningarna är
tolkningsbara, så validitet samt reliabilitet faller inte lika naturligt som i en kvantitativ mätning. Men
det betyder inte att en kvalitativ forskning är mindre vetenskaplig, i vissa fall handlar det inte om hur
ofta, utan hur, något förekommer (Bergström & Boréus, 2015:80). Det som krävs för en väl utförd
kvalitativ studie varierar beroende på ämne och valet av rätt analysverktyg är viktigt (Bergström &
Boréus, 2015:40). Genom att förhålla sig till ett analytiskt perspektiv och göra noggranna mätningar
ökar även chanserna till intersubjektivitet, att man når samma resultat om studien skulle upprepas
(Bergström & Boréus 2015:406).
För att besvara vårt syfte och frågeställning har vi begränsat urvalet till en huvudgenre, reklamfilmer.
Från den tidigare tidsepoken, 1990-talet, så var TV som medium klart dominerande och därför har vi
vänt oss till Kungliga biblioteket i Stockholm för att få TV-filmsreklamer. Det material som
överhuvudtaget finns lagrat hos KB är det vi fick skickat till oss, så att göra ett systematiskt urval var
för oss problematiskt. I den senare epoken, nutid, finns det en blandning av flera medier som styr,
och just för videoklipp är det YouTube som dominerar, så valet blev att hämta reklamfilmer direkt
från Libresse egna YouTube-kanal. Då vårt material är rörligt; både det språkliga och det visuella
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spelar en betydelsebärande roll, har vi valt att blanda analysverktyg för att få ut så mycket som
möjligt.
En semiotisk analys tolkar och analyserar en text, texten är uppbyggd av sammansatta tecken och
koder som tillsammans uttrycker någonting. Dessa tecken skapar i relation med varandra mening,
och även när de tolkas av mottagaren. Mottagarens tolkning påverkas av kulturella koder och
associationer. När man analyserar en text och försöker tolka dess mening, kan man inte som
mottagare förstå detta utan någon förförståelse. Utan förförståelse skulle texten bli oförståelig, detta
är en aktiv process som pågår konstant. Det här är en kritik som tolkande metoder har mottagit, de
ifrågasätter det vetenskapliga värdet av en sådan metod (Ekström & Larsson, 2010:16). Även kritisk
diskursanalys har fått kritik för att vara sviktande när det kommer till intersubjektivitet, då forskarens
egna förförståelse, tolkningar och ställningstagande spelar roll. Det maktperspektiv man har och
forskarnas förförståelse påverkar resultatet och det är då viktigt att förse läsaren med noggranna
beskrivningar av tillvägagångssättet (Bergström & Boréus, 2015:406). Studien har analyserats från ett
feministiskt perspektiv av två menstruerande kvinnor, vilket gör att den inte är helt objektiv. Men de
variabler som ställts till materialet har varit densamma, positiva samt negativa aspekter har lyfts fram
och vid osäkerhet har tolkningen diskuteras forskarna emellan för att försöka nå ett reliabelt resultat
som möjligt. Värt att nämna är att denna studie inte täcker publikens åsikter överhuvudtaget utan har
analyserats och tolkats från sändarens perspektiv.

5.6 Tillvägagångssätt
Första steget i vår analys var att arbeta oss igenom materialet och denotera vad som visas i bild och
vad vi hör för att därefter konnoterat vad detta innebär. Detta har lagts som en bilaga och ligger som
grund för analysdelen, se bilaga 2. Först beskrivs de arton studieobjekt som utgör materialet för att
ge en bild av reklamfilmerna som helhet. Därefter utgår vi från Faircloughs tredimensionella modell
(Fairclough, 1997:59) där text, diskursiv praktik och social praktik samspelar. Men i utförandet av
analysen har vi följt ett analysexempel av Fairclough (1997:68-74) där den diskursiva praktiken
kommer först, sedan en detaljerad textanalys där lingvistik och tecken som stärker den diskursiva
praktiken pekas ut och därefter den sociala praktiken. I textanalysen har olika teman tagits fram
utifrån teorier och tidigare forskning som vi analyserar studiematerialet genom.
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5.7 Etiskt förhållningssätt
Då den här studie analyserar offentligt publicerat material så sätts inte samma krav på etiskt
övervägande i formningen av variabler, som om vi skulle göra en studie med faktiska människor
(Østbye et al., 2013:126-127). Kvinnor är nästan uteslutande målgruppen och populationen som
studien är baserad på. Dock är vi medvetna om att gränsen för vad som är “kvinnor” är i vissas fall
en definitionsfråga, framförallt när det kommer till menstruation. Det finns människor som inte kan
få mens trots att de är kvinnor; det kan vara kvinnor som, av olika anledningar, saknar
fortplantningssystem; kvinnor som är för gamla eller unga eller kvinnor som föds i en annan kropp
än det kön de identifierar sig med.
  

5.8 Studiematerial
Här ges en kort presentation av de reklamfilmer som studien har undersökt, filmerna är uppdelade i
tidsepoker. Avslutningsvis så beskrivs de två bilderna som har använts. Under filmernas beskrivning
från den senare tidsepoken finns skärmbilder på filmerna från Youtube för att ge en tydlig bild, detta
kunde dock inte göras på filmerna från den tidiga tidsepoken på grund av upphovsrättsliga skäl. För
att se den semiotiska analysen till filmerna hänvisar vi till bilaga 1, i referenslistan hittas länkar till
respektive Youtubefilm.

5.8.1 Tidsepok 1990 till 2003
Filmklipp 1: “Photo Shoot”, se bilaga 1.1
En kvinna i röd klänning snurrar runt i slow-motion, detta är en återkommande scen under hela
reklamfilmen. Mellan scenerna får man se ett gäng kvinnor som klär av sig, gör sig i ordning och
pratar med varandra, de befinner sig bakom kulisserna på en modellplåtning. Det går över till en scen
där en kvinna, klädd i en silverfärgad jacka och med en motorcykelhjälm under armen går mot
kameran, samtidigt hörs en monolog där en kvinnoröst berättar: “Tänk. Jag hade nästan glömt det.
Libresse är en binda som är formad efter kroppen. Det gör att den sitter bra, är säker och bekväm”. Samtidigt syns
en binda i bild som byggs på i pixlar och det går över till samma kvinna som nu slänger med håret.
Filmen avslutas med samma kvinna i röd klänning och monologen fortsätter med “Libresse. För dig
som vill tänka på annat”, samtidigt som Libresseprodukter visas i bild med texten: ”Libresse. Säker och
bekväm”.
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Filmklipp 2, “Night Walk”, se bilaga 1.2.
I reklamfilmen får vi följa vi en kvinna som vaknar upp mitt i natten i sin säng, hon verkar trött och
besvärad. Hon går genom en mörk korridor där de ligger diverse leksaker utspridda över golvet,
kvinnan stöttar sig mot väggarna av trötthet och försöker samtidigt undvika att trampa på leksakerna,
men misslyckas. Hon trampar på en leksak samtidigt som en leksaksbil sätts igång och åker iväg.
Kvinnan jagar bilen och sparkar i nästa sekund in foten i en stolpe, hon ramlar ner i en soffa och
sätter sig tröttsamt upp och pustar ut. Vi ser henne sedan gå iväg till ett badrum och stänger dörren
om sig, texten “Det är skönare att sova. Nya Libresse invisible Goodnight” dyker sedan upp.

Filmklipp 3, “Kampsportsträning”, se bilaga 1.3.
En asiatisk kvinna iförd kampsportsdräkt kommer in i en gymnastiksal, hon utför avancerade trick
framför en publik av kvinnor genom att hoppa, sparka och slåss samtidigt som hon skriker högt. När
kvinnan är klar visar hon med en gestikulering att de är kvinnorna i publikens tur, de försöker
försiktigt efterlikna hennes trick men uppfyller inte samma styrka i slag och sparkar, de tittar nervöst
på varandra. I slutet av filmen dyker ett Libressepaket upp och texten “Gjord för ett aktivt liv”.

Filmklipp 4, “Indien”, se bilaga 1.4.
En kvinna anländer med buss till ett folktätt torg i en indisk stad. Hon bär på resväskor och så fort
hon kliver av möts hon av två indiska män. Hon pekar på ett fotografi i ytterfacket på sin väska
samtidigt som man hör “I want to go there”. I nästa ögonblick syns en hukande pojke; han tar väskan,
springer iväg genom folkmassan och hon är snabb att följa efter. När kvinnan kommer ikapp märker
hon att pojken, som äger en cykeltaxi, bara vill erbjuda henne skjuts och hon andas ut lättad. I nästa
scen är de i rullning, kvinnan är på sprudlande humör men pojken ansträngd av tunga trampsteg.
Kvinnan känner medlidande och i nästa sekund har de bytt platser med varandra, kvinnan trampar
på med ett leende och pojken skrattar i bakgrunden. Samtidigt hörs en berättarröst: “Libresse bindor är
så perfekt anpassade till din kropp att dom aldrig hindrar dig i oväntade situationer”. I slutscenen når kvinnan
sin önskade destination, rösten fortsätter att säga: “Libresse. Helt naturligt”.
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Filmklipp 5, “Sumobrottaren”, se bilaga 1.5.
I den här reklamfilmen ser vi en kvinna hänga i fingertopparna från en klippkant. Hon samlar kraft
för att orka dra sig upp, men verkar utmattad och trött. I nästa klipp tittar kvinnan ned och ser då att
en sumobrottare hänger i hennes ena fot, lyckas precis dra sig upp när vi sedan befinner oss i en
träningslokal istället för på ett berg. Kvinnan har dragit sig upp på en träningsstång och bredvid
henne står en man och uppmuntrar henne, hon slappnar av och hänger med armarna medans
mannen säger: “That was one, only nine to go now”. I slutet av filmen syns texten “Bekvämare och säkrare
än någonsin”, sedan säger en kvinnoröst i bakgrunden säga: “Libresse Invisible är gjord för ett aktivt liv”
och avslutar med “Även om inte du är det”.

Filmklipp 6, “Dejten”, se bilaga 1.6.
Här får vi följa en kvinna i sin egna lägenhet som stegvis gör sig i ordning. I första scenen har hon
precis stigit ut ur duschen och slänger med sitt blöta hår, invirad i handduk. I nästa scen sminkar hon
sig framför en spegel för att sen klä på sig en röd kjol samt kavaj över sina vita underkläder. En man
stiger in genom porten till lägenhetshuset, och kvinnan rusar mot fönstret och kikar ut. Hon får
bråttom att göra sig klar. Kvinnans vita hund trippar runt i lägenheten med en sko mellan tänderna
samtidigt som kvinnan förbryllat letar efter skon. Hunden hoppar upp i en fåtölj och lämnar över
skon, i nästa sekund når mannen hennes våning och de kramar om varandra i hallen. Kvinnan rycker
åt sig sin handväska och i rörelsen faller en binda ut. En berättarröst säger samtidigt: “Libresse Clip är
en ny och hinda från Libresse”. Mannen plockar upp bindan åt henne, de ler mot varandra och går
tillsammans ut genom porten. Samtidigt fortsätter rösten med: “Den har två små vingar som man viker
runt troskanten och följer därför helt naturligt dina rörelser.”. I slutscenen syns två Libressepaket och rösten
avslutar med att säga: “Libresse. Helt naturligt”.

Filmklipp 7, “Tonårsdottern”, se bilaga 1.7.
En ung tjej sitter vid ett restaurangbord med sina föräldrar, hon ser trött och uttråkad ut. I
bakgrunden hör vi en kvinnoröst läsa upp från ett brev: “Jag skriver till dig från drömmarnas ö,
mardrömmarnas ö. Här skyddar folk sina drinkar under parasoller, men låter hjärnorna explodera i solen. Mina
föräldrar är inget undantag”. Tjejen berättar att hennes föräldrar tror att hon har sur för att hon har
mens, hon tar då upp en binda från hennes väska och häller sedan ut en drink på bindan som för att
illustrera dess uppsugningsförmåga. Runt om ser man hur äldre par tittar dömande och skamset på
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flickan, som lägger bindan på bordet. Pappan i familjen tar snabbt upp den och stoppar ner den i
fickan, rösten i bakgrunden säger: “Pappa låtsades som att det var en nota och stoppade ner den i fickan… Jag
saknar dig”. I slutet syns ett Libressepaket och rösten säger: “Libresse, helt naturligt”.

Filmklipp 8, “Olika kvinnor”, se bilaga 1.8.
Filmen visar olika kvinnor, med olika vardag och olika miljöer. Mellan scenerna så sker en övergång
från ett scenario till ett annat genom att zooma in och zooma ut på ett objekt, med en
Libresseprodukt i fokus. De scenerna som man får följa är bland annat en kvinna i vita underkläder i
ett badrum, två kvinnor och en man i en taxibil, en frisörsalong, ett romantiskt torg med ett kyssande
par, fyra universitetsstudenter, en tvättomat och en mamma med dotter i sitt hem.

5.8.2 Tidsepok år 2014 till 2017
Filmklipp 9, “No Blood Should Hold Us Down”, se bilaga 1.9.
I den här reklamfilmen syns olika kvinnor inom alla etniciteter och åldrar. Kvinnorna utför sporter
som boxning, balett, skateboarding och löpning samtidigt som de kämpar och sliter. Kvinnorna
skadar sig på något sätt och blöder - de ramlar, får ett slag i ansiktet eller skrapar upp ett sår men ger
inte upp. De reser sig upp, trots blod som rinner på deras kropp, och fortsätter utföra sin sport. I
slutet av filmen ser vi texten: “NO BLOOD SHOULD HOLD US BACK”, och därefter
Libresselogotype med orden: “LIVE FEARLESS” (Libresse, 2016b).
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Filmklipp 10, “Roll.Press.Go”, se bilaga 1.10.
I början av reklamfilmen filmas en ung flicka i ett klassrum, hon säger frågan: “Är det sant att man ska
stanna hemma när man menstruerar?” till hennes kvinnliga lärare som svarar att: “Man kan gå ut, men man
bör ha nära hem så att man diskret kan byta binda” hon tipsar även om att inte dra uppmärksamhet till sig.
Resten av filmen visas olika kvinnor som dansar, spelar musik och seglar, i bakgrunden hörs en röst
berätta att tiderna har förändrats och Libresse nya binda ger dig möjlighet att vara vart som helst, och
att du diskret kan vika ihop bindan med deras nya teknik och sedan kasta den i papperskorgen
(Libresse, 2014).
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Filmklipp 11, “New Arrivals!”, se bilaga 1.11.
I denna film har Libresse samma strategi som i filmklipp 8; byten mellan olika scener, där flera
kvinnor visas och med en övergång där en Libresseprodukt är i fokus. Först visas en kvinna som
sitter i ett toalettbås, hon letar förbryllat efter något i sin handväska. Det går över till en kvinna i en
säng som nyvaket plockar upp ett etui från nattduksbordet, kastar det ut genom fönstret och fångas
av en annan kvinna på motorcykel. Vi får även se en kvinna med en vit luddig jacka, två kvinnor på
en tunnelbana och väninnor som samtalar i baren på en nattklubb. Därefter filmas en kvinna som
tillbakalutat spelar TV-spel i en soffa, en kvinna som drar på sig ett par jeans i sitt hem, en som
cyklar och en annan som sitter på et kafé. I slutscenen återgår det till toalettbåset, där en kvinna i
båset bredvid skjuter ett etui till kvinnan i startscenen, som plockar upp det – hon har fått det hon
letade efter i handväskan (Libresse, 2015a). Det här filmklippet har raderats av Libresse under juni.

Filmklipp 12, “New Arrivals tävling med Janni Delér”, se bilaga 1.12.
En ung kvinna sitter på en parkbänk och presenterar sig själv som modebloggaren Janni Delér. Hon
berättar om Libresse nya etuiförpackningar i flera mönster och färger. Janni berättar i filmen att en
Libresse nu har en tävling för modeintresserade där man kan vinna biljetter till London Fashion
Week (Libresse, 2015b). Det här filmklippet har raderats av Libresse under juni.

Filmklipp 13, “Triple Protection”, se bilaga 1.13.
En kvinnlig cirkusartist kastar ett paket med bindor åt en annan kvinna, som filmas från ett
subjektiv-bild perspektiv, kameravinkel uppfattas som personens ögon. Hon går in på en toalett och
illustrerar hur bindan ska fästas i trosorna, samtidigt som en röst i bakgrunden berättar om bindans
fördelar. Kvinnan ger sig senare ut på en scen där hon utför cirkuskonster i en trampett, hoppar och
fångar en anna persons händer. Hon hänger på en trampett högt upp i taken, under henne skymtar
man en publik som jublar. I slutet visas Libresse bindpaket upp med texten “Live fearless” bredvid
(Libresse, 2017c).
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Filmklipp 14, “Nya Libresse Discreet Tamponger”, se bilaga 1.14.
I reklamfilmen får man följa en ung kvinna som arbetar som marinbiolog, hon befinner sig nere i vad
som ser ut att vara en grotta. I bakgrunden hörs en kvinnlig röst säga “Den nya generationen Libresse
tamponger är här. Ultraslim design. Precis lika säkra. Bekväma att föra in”. Kvinnan tar på sig en dykardräkt
och hoppar sedan i vattnet tillsammans med en annan grupp människor iförda dykarutrusning. De
simmar runt och utforskar i vattnet, i slutet syns ett Libressepaket med tamponger och texten “LIVE
FEARLESS” (Libresse, 2017d).
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Filmklipp 15, “Blodigt allvar”, se bilaga 1.15.
Detta material är till synes inte en klassisk reklamfilm, utan en del av en serie YouTube-klipp som
Libresse Sverige lanserat på sin kanal. Serien heter “Blodigt Allvar” och handlar om, enligt kvinnorna
i klippet, “frågor som rör sex, mens och kärlek”. Den videon som valt att analyseras är samma som
Libresse valt att betona genom att sätta den längst upp i spellistan “Blodigt Allvar”. Först visas ett
kort intro, därefter syns två vuxna kvinnor, som är barnmorskor, genom hela videon. De pratar med
varandra och framförallt in i kameran om mens och blödning samt ger tips om hur man kan
förhindra läckage (Libresse, 2015c).

Filmklipp 16 “Möt Madi McKay”, se bilaga 1.16.
Reklamfilmen handlar om cirkusartisten Madi McKey, hon blir intervjuad under filmens gång och
berättar om sitt yrke, svåra trick och hur modig hon är. Hon filmas i kulisserna, på scenen när hon
utför svåra trick på trampetten och när hon pratar med sina kollegor. I slutet berättar Madi om
situationer som har varit svåra och när hon har skadat sig, men hon vänder det negativa genom att
berätta att hon måste fortsätta flyga och vara orädd. I slutet av filmen kommer Libresse bindpaket
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upp med texten “LIVE FEARLESS” bredvid, och en kvinnoröst i bakgrunden säger även samma
sak (Libresse, 2016a).

Bild 17, “Samarbete med Monki”, se bilaga 1.17.
I slutet av oktober 2016 gjordes ett samarbete mellan Libresse och Monki. I Monkis butiker i Sverige,
Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Holland och Frankrike delades de ut gratis tamponger och
bindor till besökare i butikerna. Företagen ville tillsammans lyfta och bryta den skam som existerar
kring menstruation och mensskydd, därför startade dem den här kampanjen. Kampanjens tillhörande
text var “Period are cool. Period.”, de tillhörande bilderna i sociala medier var två händer som räcker
ett tampong/bindpaket till varandra, detta publicerades på Libresse och Monkis Facebooksida
(Monki, 2017).
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Bild 18, “Libresse Instagram”, se bilaga 1.18.
Libresse har ett Instagramkonto där de senaste nio bilderna analyserats som en helhet för att få en
insikt i deras innehåll på denna plattform. Majoriteten av bilderna är illustrationer som har inslag av
rosa färger; ljusare rosa bakgrund och starkare cerise på texten. Libresse produkter förekommer i fyra
utav bilderna och i fyra andra förekommer citat, exempelvis “Pussy Power. Period!”. Typsnitten är
återkommande och som helhet kan man se en röd tråd i det som väljs att postas. I Libresse
profilbeskrivning hittas texten “Libresse Sverige This is the official Instagram profile for Libresse Sweden.
www.libresse.se” samt deras logotyp.
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6. Resultat och analys
I följande kapitel presenteras de resultat som framkom från den kritiska diskursanalysens alla delar;
vilka diskursiva praktiker vi kan urskilja, den djupgående semiotiska textanalysen samt den sociala
praktiken på samhällsnivå. Resultat och analysdelen är sammankopplade, och även diskuterade med
anknytning till tidigare forskning samt våra teorier intersektionalitet och feministisk medieteori.

6.1 Diskursiv praktik
Den kommunikativa händelsen som Fairclough beskriver, är i den här analysen reklamfilmer
(Winther & Phillips, 2000:76). Fairclough (2010) använder begreppet promotional culture för att
förklara denna postmoderna kommersialisering av innehåll som tidigare gått efter mer traditionella
diskurser (Fairclough, 2010:99). Den övergripande diskursen i denna studie är just den kommersiella
diskursen; det gemensamma syftet med samtliga studieobjekt är att sälja en produkt, och i det här
fallet mensskydd från Libresse. Att man ser en kommersiell diskurs är inte så förvånansvärt i diverse
reklamfilmer, men att vi ser det i alla våra studiematerial är desto mer intressant. Efter att ha
omfamnat genrer och diskurser i sin helhet kan vi tyda flera subdiskurser i innehållet i sig. För att
tydligare kunna urskilja olikheterna, samt vilka likheter som finns, har vi delat upp den diskursiva
praktiken enligt de två tidsepokerna.

6.1.1 Tidsepok år 1990 till 2003
Sett till produktions- och konsumtionsmönster är den återkommande genren i den tidigare
tidsepoken TV-reklam; kamerasekvenserna är kvicka, filmklippen är cirka en halv minut långa och
innehållet är både visuellt och audiellt tilltalande. Produktionsmässigt har både TV och bio som
medium vägts in under samma tak. Först ut är den tabubelagd diskursen där man utgår från att
menstruationsblod är något som inte diskuteras öppet, man avstår från att använda korrekta
biologiska termer och ersätter dessa med mindre avslöjande ord, såsom att blod byts ut till vätska.
Diskursen om kvinnan som ett sexuellt subjekt är inspirerat från Gill’s (2007) mångbottnade definition av
den postmoderna kvinnan och de stora krav som ställs, detta är återkommande i det sättet kvinnorna
framställs, exempelvis de urbana miljöerna; hon har en vacker lägenhet i en stadskärna och tvättar
sina kläder i en tvättomat, hon är inte en hemmafru i ett villaområde.
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Diskursen om kvinnors fysiska aktivitet och kapacitet kan man tydligt urskilja på flera plan, sändaren
utgår vid flera tillfällen från att kvinnor är fysiskt svaga och förlöjligar deras förmåga att utföra
sporter. Libresse återkommer till föreställningar där kvinnan faktiskt kan vara aktiv under sin
menstruation. Diskursen oro framställs på ett flertal sätt, menstruationen gestaltas ofta som ett
problem som skapar orolighet inför läckande mens. Libresse intar en position där de förebygger oron
kring dessa eventuella mensfläckar. Med den essentiella produktdiskursen syftar på hur Libresse placerar
sina produkter som en nödvändighet för den menstruerande kvinnan, en lösning på “problemet”.
Detta förstärks inte enbart genom att påvisa deras produkters kvalite och förmåga, utan används som
en metafor i andra sammanhang. Ytterligare en diskurs som är återkommande är ett filmiskt berättande.
Libresse använder ett dramaturgiskt filmberättande vid flera tillfällen, men på olika sätt beroende på
tidsepok.

6.1.2 Tidsepok år 2014 till 2017
Genren i den senare tidsepoken är mer komplex än i den tidigare; dels är det kortare reklamfilmer
anpassat för sociala medier, såsom Youtube och Facebook. Filmklippen är anpassade för att kunna
ses med och utan ljud i en mobiltelefon, filmklippen varierar även i längd och filmklippet finns både i
längre format men har även kortats ner till 20 sekunder, just för att kunna spridas i olika kanaler.
Diskursen av kvinnan som stark och fysiskt uthållig framställs i den senare tidsepoken också, men på ett
annat sätt. Libresse använder sig av atleter och starka kvinnor som utövar sport med en hög
ambitionsnivå för att framställa en slags idealbild av en stark kvinna. Oro återkommer i den nyare
tidsepoken men inte alls lika uppenbart och inte lika starkt. Vissa ordval och attityder hos kvinnorna i
reklamerna gör att den oroliga diskursen tystas av den modiga diskursen, som även den är en
framträdande diskurs. Libresse använder sig av kvinnor med yrken som kräver kämparglöd, såsom en
cirkusartist eller en dykande marinbiolog. Det ger en kvinnostärkande effekt där man är fri att välja
livsstil och att det inte finns några begränsningar. Även de kvinnor som målas upp som atletiska har
en djärv drivkraft.
Libresse uttrycker diskursen om pålitlig expertis genom att använda profiler, aktörer och experter för
att skapa en tillit hos mottagaren. De utnyttjar den redan existerande tanken om att tillit ges till någon
som är pålitlig och kunnig inom ämnet. Den tabubelagda diskursen går även att urskilja i den senare
tidsepoken, dock är den mer subtil. I stora drag är mens något som mer öppet pratas om, används i
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dess rätta kontext. Exempelvis visas en binda upp i sin rätta miljö, d.v.s, fäst i en kvinnas trosa,
istället för att presenteras utan kontext.

6.2 Textanalys
Den här textanalysen kommer att delas upp i fem stycken återkommande teman; integration och
mångfald, de paradoxala budskapen, den aktiva kvinnan, kvinnan som sexuellt subjekt samt tabu och skam.
Dessa teman har använts med inspiration från tidigare forskare, men framkom även från den
semiotiska analysen (se Bilaga 2). En tydligare presentation av respektive tema och vem som är
upphovsman förklaras i kommande kapitel. Under dessa teman kommer även exempel att redogöras,
begrepp som lexikala ordval, metaforer och metonymier appliceras för att sedan mynna ut i en
analyserande del.

6.2.1 Integration och mångfald
I det här temat ligger blickfånget på om innehållet är eller inte är inbjudande för alla typer av
etniciteter, åldrar och kroppsstorlekar. Temat används för att kunna urskilja dominerande
framställningar och om någon grupp saknar representation helt. Integration och mångfald har valts
ut som ett tema med inspiration från Chris Bodel’s (2010:18) definition om tredje vågens feminism,
där integration och mångfald av två av fyra huvudteman.
I femtion av sextion reklfamfilmer från de totalta studiematerialet spelas huvudkaraktären av en
kvinna med ljus hy. Kvinnor med mörk hy förekommer i en av reklamfilmerna från den tidiga
tidsepoken, detta är i filmklipp 3 “Kampsportsträning”.
I filmklipp 4 “Indien” från den tidiga tidsepoken syns flera mörkhyade kvinnor passera i bakgrunden,
men samtliga är passiva. Berättelsen handlar om en västerländsk kvinna som reser till en ny, exotiskt
plats, det vill säga Indien. Den aktiva kvinnan i reklamfilmen har ljus hy. Händelsen utspelar sig i en
stereotypiskt indisk miljö, med färgglada saronger och kvinnor som bär tungt på huvudet. En
inhemsk pojke gestaltas som tjuv, vilket framställer den Indiska kulturen i en negativ bemärkelse. En
liknande karaktär skymtas även i filmklipp 10 “Roll.Press.Go”, från den senare tidsepoken. En ensam
kvinnan med ljus hy åker buss, hon är omringad av mörkhyade medpassagerare där man ser dom
passera ett subtropiskt klimat. Denna situation är ett exempel på hur diskursen av kvinnan som
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våghalsig förstärks, snarare än att påvisa mångfald. I den senare tidsepoken framkommer en
mörkhyad kvinna vid ett tillfälle, detta sker i filmklipp 9 “No Blood Should Hold us Back”. Kvinnan
porträtteras då som en afroamerikansk löpare, vilket förstärker den stereotypiska bild som finns.
Ingen av huvudkaraktärerna i det totala studiematerialet är av asiatiskt ursprung, däremot
förekommer det stereotypiska framställningar i två av filmklippen från tidigare tidsepoken. I
filmklipp 3 “Kampsportsträning” förekommer en asiatisk kvinna i medelåldern utföra någon typ av
kampsport. Detta är återigen en förstärkning av de stereotyper som råder, Asien kan kopplas ihop
med kampsporter, såsom i Kung Fu-genren. Det andra tillfället en person med asiatiskt ursprung
förekommer är i filmklipp 5 “Sumobrottaren”, från den tidigare tidsepoken. En man hänger i en
kvinnas fotled, och ser ut som en typisk sumobrottare iförd vita shorts och en knut på huvudet.
Mannens enda funktion i den här scenen är att föreställa ett tungt objekt, sumobrottaren används
som en metafor för något fysiskt ansträngande.
I filmklipp 7 “Tonårsdottern”, från den tidiga tidsepoken, används äldre människor som åskådare
och publik till händelsen i filmen, som för att förstärka den pinsamhet som uppstår. Runt om
familjen syns äldre kvinnor och män, de har grått hår och glasögon på sig. De äldre människorna
symboliserar en generationen där mens är pinsamt och en binda på bordet är något som kan vara
uppseendeväckande. I filmen syns till exempel tonårstjejens pappa ihop bindan hon har placerat på
bordet, han gömmer den sedan i fickan och låtsas som att det var en nota. Föräldrarna används även
i det här fallet som ett sätt att förstärka där någonting är pinsamt och skamset, i motsättning till den
unga tonårsdottern där det uppfattas som helt naturligt. I filmklipp 15 “Blodigt allvar” möter man
två barnmorskor som diskuterar frågor kring mens, de två kvinnorna är båda i medelåldern.
Barnmorskorna avviker från den unga, vackra “modell”-kvinnan som representeras i Libresse andra
reklamfilmer. Barnmorskorna diskuterar inte om menstruation på en personligt plan eller delar med
sig av egna erfarenheter, utan dem ger exempel på hur de vid normala händelser kan se ut för en tjej
som får mens. Kvinnorna representerar alltså inte en menstruerande kvinna själv, utan talar med
auktoritet till en yngre, menstruerande målgrupp; tonårstjejer med potentiella frågor rörande mens
och sin egen kropp. I början av filmklipp 10 “Roll.Press.Go” syns även en äldre, vuxen kvinna som
tilldelas auktoritet, hon representerar en klassföreståndare som besvarar frågor om menstruation
inför en skolklass från år 1953.
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6.2.2 De paradoxala budskapen
Det här temat har använts med inspiration från Maleflyt och McGabes (2016) studieresultat som
visade att kvinnor talar om sin mens som något naturligt, medans innehållet i reklam istället lyfter
den skyddande delen. Det skapar ett paradoxalt budskap inom marknadsföringen av mensskydd, där
målgruppen har en bild av menstruation medans sändaren uppmuntrar en annan. Dessa motsägelser
och andra paradoxer kan man se spår av även i den här studien, och har därför valts ut som en
användbart tema. Temat har även inspirerats från Chris Bodels (2010) definition av tredje vågens
feminism där motsägelse var ett av fyra huvudteman.
I filmklipp 10, “Roll.Press.Go”, från den senare tidsepoken, använder Libresse en händelse från år
1953 där en skolfröken informerar en klass om den besvärliga menstruationen som naturligt händer
kvinnor. Hon berättar att man under menstruationen bör ha nära hem för att diskret kunna byta
binda. En yngre kvinna vänder sedan historien och berättar med en något självsäker röst hur tiderna
har förändrats och att med Libresse nya binda kan du vara vart som helst, den nya funktionen gör
det enkelt och diskret att slänga bindan. Detta är ett exempel på hur reklamkreatörer använder sig av
en taktik där de “direkt adresserar feministisk kritik i reklamen” (Gill, 20017:84, vår översättning). I
filmklippet uppfattas Libresse till en början håna den nedlåtande informationen från år 1953. Den
enda egentliga skillnaden som innehållsmässigt går att urskilja är att Libresse försäkrar kvinnor om att
kunna vara vart som helst, som berättas av en bakgrundsröst, de uppmanar dock fortfarande till att
vara diskreta med sin menstruation. I filmklipp 2 “Night Walk”, från den tidiga tidsepoken, hörs
även en kvinnlig röst säga: “[...] det är skönare att sova”, för att förstärka hur betydligt skönare de är att
sova än att nyvaket behöva kravla sig upp om natten, vilket givetvis stämmer. Libresse menar att den
menstruerande kvinnan hålls vaken om natten på grund av oron att blöda igenom, något som deras
produkt kan lösa. Dessa är två exempel på hur Libresse målar upp en paradoxal bild av menstruation,
som även kan diskuteras i relation till Malefyt & McCabes (2016) resultat om den naturliga kontra
den skyddande diskursen.
I filmklipp 4 “Indien”, från den tidigare tidsepoken, syns en kvinna bekymmerslöst ta över en
cykeltaxi på indiens gator, även här kan den paradoxala syn på menstruation urskiljas. Libresse vill
påpeka det naturliga genom att berätta att produkten är: “[...] perfekt anpassad för din kropp”, alltså att
den är bekväm att använda. En röst säger: “[...] de aldrig hindrar dig i oväntade situationer”, men går då
bortom kvinnans komfort och skiftar till den skyddande diskursen, alltså vilka möjligheter man får av
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att använda produkten. Med Libresse kan man leva som vanligt även i en oväntad situation, vilket
kan tolkas som att veckan då man blöder är normavvikande och att man bör anstränga sig för att
upprätthålla ett vanligt liv. Därefter återgår de till att försäkra publiken genom att säga: “Libresse. Helt
naturligt”.
Just naturlig är ett intressant ordval att analysera i den här kontexten, dels då ordet, i en
produktförsäljande diskurs, ofta förekommer för att förklara en ren, ekologisk eller obehandlad
produkt. Det här kan tolkas som nästintill ironiskt då flera feministiska aktivister genom åren har
belyst den mängd kemikalier som finns i mensskydd, men även avsaknaden av en korrekt lista av
ämnen som ingår i vardera märke, trots att studier visat att det kan leda till cancer och endometrios
(Bodel, 2010:51,58). Å andra sidan kan man tolka ordvalet naturligt som att använda Libresse är lika
naturligt som menstruation, vilket även kan tolkas som ett paradoxalt påstående då deras
säljargument återkommande handlar om uppsugningsförmåga och hur man på enklast sätt döljer sin
blödning för omvärlden.
Madi McKay berättar om hennes ambition att klara av en trippelvolt i filmklipp 16 “Möt Madi
McKay”, från den senare tidsepoken. Hon beskriver att det är ett av de farligaste tricken och att det
är “[...] mostly a guy-thing”, det är någonting som oftast utförs av män. Hon fortsätter att påstå “As a
girl our body isn’t really meant to do this”. I det här exemplet stärks diskursen om kvinnan som fysiskt
svag, jämför sig med män och har manliga förebilder. Madi säger att våra kroppar, det vill säga
kvinnors, inte har kapaciteten och förmågan att göra en trippelvolt. Hon fortsätter att styrka detta
genom att säga att en tjej: “[...] have to be really careful about not pushing ourselves too far”. Detta går emot
ordet fearless, som Libresse använder sig av, då de föreslår att leva våghalsigt utan rädsla samtidigt
som de bromsar detta genom att råda kvinnor att vara försiktiga.
Ytterligare en paradoxal händelse sker i filmklipp 15 “Blodigt allvar”, från den senare tidsepoken.
Två barnmorskor diskuterar mens och mensfläckar, samt deras inställning till dessa. De förklarar att
hur mycket man blöder under menstruationen är individuellt, man blöder som mest under andra och
tredje dagen och blodfläckar då kan uppstå. Barnmorskorna ger ett tips om att man enkelt tvättar
bort fläckarna med kallt vatten. En av kvinnorna säger att blöda igenom är “[...] väldigt väldigt väldigt
ovanligt”. Avslutningsvis ges ytterligare ett tips om att sova med dubbla skydd, alltså tampong och
nattbinda, för att undvika läckage. I dessa exempel framstår Libresse som paradoxala i deras
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uttalanden, de uppmanar kvinnor till att vara orädda genom deras återkommande slogan “live fearless”,
men de återgår ständigt till diskussioner om oroligheter kring mensfläckar och hur du gör för att
undvika dem. Dessa exempel förstärker den tabubelagda diskursen som existerar kring
menstruation.
Darcia Charlesworth (2001) analyserade informationsbroschyrer kring menstruation riktade till
tonåringar i USA, som nämns i kapitlet kring tidigare forskning. Resultaten visade två existerade
berättartoner inom diskussioner kring menstruation, ett vetenskapligt språk där medicinska termer
används samt ett kulturellt språk där de sociala ansvaret uttrycks (Charlesworth, 2001:14). Dessa
berättartoner går även att urskilja i Libresse reklaminnehåll, där återkommer ord som naturligt, säkert,
skydd, fläckar och läckage vilket är några exempel på termer som uttrycker detta. Libresse använder vid
flera tillfällen textrutor innehållande information om mensskyddets funktioner, informationen
berättas med kliniska och avancerade termer där vätska ersätter ordet mens eller blod. Den
gemensamma nämnaren i vår studie och den amerikanska studien är ansvaret som medföljer en
menstruerande kvinna, ett socialt ansvar där det primära syftet är att skydda sig mot mensfläckar
samt att inte prata om de offentligt. Menstruationen är någonting privat, men samtidigt alldagligt och
banalt, de framställs som någonting naturligt men ändå uppmanas kvinnor om att låta den tiden på
månaden vara hemlig (Charlesworth, 2001:14). De här sättet att kommunicera kring mens samt
mensskydd skapar en paradoxal tolkning, och kan skapa förvirring hos både unga tjejer och vuxna
kvinnor.

6.2.3 Den aktiva kvinnan
Det här temat har inspirerats från Haida Luke’s (1997) artikel “The Gendered Discourses of Menstruation”,
hon diskuterar hur kvinnans menstruation framställs som ett problem och hindrar kvinnans
vardagliga rutiner och aktiviteter. Dessa tendenser kunde även urskiljas från den semiotiska analysen,
där Libresse återkommande porträtterar kvinnor som aktiva, sportiga och fysiskt utmanande trots att
de har mens.
I de båda tidsepokerna kan man urskilja ett återkommande tema, det sker någon typ av svår fysisk
aktivitet i flera av filmerna från båda tidsperioderna, dock skiljer sig kvinnornas sätt att bemöta
situationen. I filmklipp 9 “No Blood Should Hold us Back”, 10 “Roll.Press.Go”, 13 “Triple
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Protection”, 14 “Nya Libresse Discreet Tampongs” och 16 “Möt Madi McKay”, från den senare
tidsepoken, framställs kvinnorna som starka, uthålliga och atletiska. Libresse visar situationer där
kvinnorna utför aktiviteter som segling, boxning, cykling, dykning och löpning. I filmklipp 3
“Kampsportsträning” och 5 “Sumobrottaren”, från den tidiga tidsepoken, framställer man istället
kvinnorna som trötta, oengagerade och svaga. Libresse visar situationer där kvinnorna skapar en
känsla av dåligt självförtroende, bristande uthållighet och engagemang. Dessa exempel skiljer sig från
filmerna från den senare epoken där aktiva kvinnor används som ett sätt att framställa och förstärka
känslan av kvinnans självsäkerhet, styrka och mod.
I reklamfilmerna från den tidiga tidsepoken framställs kvinnans fysiska aktivitet med en
nedvärderande antydan. I filmklipp 3 “Kampsportsträning” finns ett exempel då en asiatisk kvinna
utövar ett flertal extrema kampsportsrörelser, de deltagande kvinnorna försöker sedan efterlikna
rörelserna men betydligt sämre genom att försiktigt hoppa runt och slåss. Man kan i den här filmen
urskilja två typer, en person som är duktig och flera som är sämre.
I filmklipp 5 “Sumobrottaren” framställs även då kvinnan som svag och trött då hon inte lyckas dra
sig upp för en träningsstång. Intrycket av hennes svaghet förstärks då man har valt att placera en
sumobrottare hängandes från hennes fötter, en metafor för hur tungt det är att dra sig upp. När hon
lyckats dra sig upp säger hennes manliga tränare: “That was one, only nine to go now”. I slutet hörs en
kvinnoröst säga: “Libresse Invisible är gjord för ett aktivt liv” och avslutar med att säga “Även om inte du är
det”. Dessa två röster indikerar på att kvinnan är oaktiv, trött och svag. Kvinnans kroppsspråk i
filmen uttrycker även detta. Libresse vill förstärka att deras produkt klarar av ett aktivt liv, även om
inte du som användare är det. De har lanserat en binda skapad för ett aktivt liv, vilket kan tolkas som
att det finns bindor med egenskaper att inte klara av ett aktivt liv. Sumobrottaren framställs på ett
stereotypiskt sätt som ett tungt objekt, samtidigt som den fysiska svagheten hos kvinnan hånas.
I flera filmer från den senare tidsepoken utför kvinnor olika sporter, både i lag och som enskilda. De
framställs som starka, fokuserade, blodiga och uthålliga där inget kan stoppa dem. I filmerna finns en
genomgående historia där kvinnorna i början kämpar för någonting, och sedan sker något typ av
hinder. De ger inte upp utan reser sig och fortsätter, trots skador och blodsår som rinner och lyckas
slutligen ta sig igenom hindret. Libresse använder frasen “No blood should hold us back” som ett avslut i
filmklipp 9 “No blood should hold us back” där man har stött på ett flertal blödande kvinnor i olika
55  

sportsammanhang. I kontexten, att inget “blod” ska hålla tillbaka oss kvinnor från att fortsätta, samt
med en förkunskap att Libresse säljer mensskydd till en kvinnlig målgrupp, så tolkar man att de vill
skapa en koppling till att mensblod inte ska hålla tillbaka kvinnor från någonting. Här skapas en bild
av att Libresse exploaterar den samhällsmyt som existerar kring att fysisk aktivitet inte kan utföras
under menstruation.
De försöker även förmedla att blod är någonting naturligt och lättsamt. I filmklippet “No blood
should hold us back” är första gången då Libresse använder just ordet “blod” i studiematerialet. Det
har tidigare endast förekommit i informationsfilmen “Blodigt allvar”, filmklipp 15, då två
barnmorskor diskuterar menstruationen mer djupgående och hur mycket man blöder under veckan.
Ordvalet “blod” utmanar tidigare situationer där Libresse istället har använt andra vätskor som har
fått symbolisera just blodet. En metonymi för blod används i filmklipp 7 “Tonårsdottern” när en
orange paraplydrink demonstrativt hälls på en binda samtidigt som en röst säger: “[...] quick-drain
system” och “[...] fördelar och håller vätskan”. Det är underförstått att bindan inte används till att samla
upp paraplydrinkar, utan man påvisar uppsugningsförmågan på detta vis. Detta förstärks sedan
ytterligare när pappan till tonårsdottern stoppar ner bindan med vätska i sin ficka, för att gömma
den. Avsaknaden av att använda ordet “blod”, och istället säga “vätskan” i detta sammanhang är ett
lexikalt val.
Det finns ytterligare aktiva situationer i Libresse reklamfilmer, man stöter på en reslysten kvinna, en
våghalsig cirkusartist, en marinbiolog, kvinnor på motorcykel och en seglare, för att endast nämna
några. De flesta av dessa aktiviteter och miljöer kan uppfattas som svåra platser att ha mens på. De
yrken som Libresse har valt att presentera kvinnorna som anses även de vara fysiskt aktiva och
äventyrliga.

6.2.4 Kvinnan som sexuellt subjekt
Det här temat har använts med inspiration från Rosalind Gill (2007) och Liesbet van Zoonen’s
(1996) diskussioner om kvinnan som ett sexuellt subjekt. Gill (2007) myntade termen sexuellt subjekt,
men är omdiskuterat av flera forskare. Gill (2007) beskriver att kvinnan inte längre är ett dekorativt
subjekt, hon anspelar istället på sex, har ett maktövertag och gör sig åtråvärd. Kvinnans vassare
attityd, självständighet och frihet att vara aktiv vägs in i föreställningen av den moderna reklamens
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kvinnoideal (Gill, 2007:80-81). Liesbet van Zoonen (1996) diskuterar istället publiken, hon analyserar
hur kvinnor i medier betraktas, både av andra kvinnor och män (van Zoonen, 1996:87-104).
Anspelningar på kvinnan som sexuellt subjekt kan urskiljas vid flera tillfällen, tydligast i den tidiga
tidsepoken. I filmklipp 1 “Photo shoot”, 6 “Dejten” och 8 “Olika kvinnor” förekommer kvinnor
iförda endast underkläder, de förmedlar en sensuell och feminin känsla genom att svänga med kjolen,
slänga bak håret, le och klä av sig kläderna framför kameran. Även om målgruppen är kvinnor så
används kvinnorna som sexuella subjekt, med en underton att attrahera. Libresse väljer att säga: “För
dig som vill tänka på annat”, med en förförisk kvinnoröst, samtidigt som en kvinna slänger med kjolen i
bild.
I filmklipp 11 “New Arrivals”, används en något vassare framställning av kvinnan, inte så
stereotypiskt feminint som man kunde urskilja i de tidigare nämnda. Även om inte ord som mode
eller kläder förekommer så skapas en känsla av något exklusivt och trendigt. “New Arrivals” är en
textfras som används ofta i sammanhang med nya klädkollektioner, samt texten “Design by Sarah
Arnett” ger också ett intryck av en exklusiv kollektion där skaparen är någon typ av profil. I filmen
visas kvinnor med hippa livsstilar där de befinner sig på nattklubb, hemma i soffan och spelar TVspel, åker motorcykel och åker tunnelbana. Filmklippet visar urbana miljöer samt en häftig livsstil att
drömma efter. Dessa mönster om att kvinnan framstår som mer “edgy”, alltså vass, är något som Gill
(2007:87-88) diskuterar som de nya sättet att framställa kvinnan på idag.

6.2.5 Tabu och skam
Det här temat har dels framkommit från den semiotiska analysen, då man i studiematerialet kunde
man urskilja återkommande händelser och situationer där mens gestaltas som något skamfullt och
som i största mån bör skötas diskret. Inspiration till temat har även hämtats från Haida Luke (1997),
som diskuterar den skamfulla attityden mot menstruation i hennes artikel “The Gendered Discourses of
Menstruation”. Kvinnor lär sig i tidig ålder att dölja sin menstruation, att det ska skötas diskret och
hemligt för män. Marknadsföring kring mensskydd lyfter kvinnors ansvar i att skydda sig samt att
undvika och förebygga olyckor som mensfläckar (Luke, 1997:29). Dacia Charlesworth (2001) har
även legat till grund för detta tema, hon diskuterar den tabubelagda attityden som existerar kring
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menstruation i hennes artikel “Paradoxical Constructions of Self: Educating Young Women About
Menstruation”.
Det finns flera situationer i reklamfilmerna där en antydan till mens som något skamfullt görs.
Filmklipp 10 “Roll.Press.Go” startar med ett gammalt klipp från år 1953 där en skolflicka säger: “Är
det sant att man ska stanna hemma när man menstruerar?”. Klassföreståndaren svarar: “Det är inte sant” men
säger också man inte ska dra till sig uppmärksamhet eller gå för långt från hemmet så att man diskret
kan byta och slänga bindan. Libresse menar att klassföreståndaren förklarar menstruation på ett
utdaterat sätt, genom att istället säga: “[...] tiderna förändras”. De man kan tolka som en förändring i
reklamfilmen är att Libresse menar att man inte bör stanna hemma, något som den äldre
klassföreståndaren påstår i början av filmen. Rösten fortsätter att berätta: “Med nya Libresse kan du vara
var som helst, för att enkelt och diskret ta hand om din binda”. I bakgrunden visas samtidigt kvinnor som
dansar, seglar och roar sig olika miljöer. Den diskreta och tabubelagda diskursen om framställningen
av mens kvarstår, det som den nya produkten frigör är endast möjligheten att vara på resande fot.
I filmklipp 11 “New Arrivals!” och 12 “New arrivals tävling med Janni Deler” har Libresse lanserat
etuier i trendiga, exklusiva och moderna färger att förvara mensskydd i. I filmklipp 11 “New
Arrivals” ser vi hur de olika karaktärerna i filmen skickar mensskyddet fram och tillbaka mellan olika
kvinnor; under en toalettdörr, mellan två händer på stan eller kastar ut etuin genom fönstret när en
kvinna tar emot den på gatan. Dessa händelser förstärker upplevelsen om att de hemlighåller
någonting, kvinnorna hanterar situationen försiktigt. Etuierna är ett nytt sätt att förvara mensskydd
på, vilket kan vara en positiv bemärkelse, men de förstärker även den tabubelagda diskursen om att
mensskydd ska hanteras dolt och diskret.
I flera av filmklippen från båda tidsepokerna, används ord som säkert, skydd, fläckar och läcka vilket
är ord som alla indikerar på oroligheter som ska undvikas.
I filmklipp 7 “Tonårsdottern” stoppar tonårsdotterns pappa bindan i fickan och låtsas som att de är
en nota. När den unga tjejen placerar bindpaketet på bordet, samt illustrerar hur bindan fungerar
med hjälp av innehållet i en drink, möts hon av dömande och nedlåtande blickar från äldre
människor runt omkring. Detta indikerar på att de hon gör är något fel och opassande, och skapar en
känsla av att mens och mensskydd är någonting som ska hanteras dolt och inte synligt på en
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restaurang. Den unga tjejen framställer situationen som avslappnad och någonting man inte bör
skämmas över, eftersom hon placerat bindorna på bordet. De är hennes föräldrar och den äldre
publiken av människor som skapar känslan av att det är någonting skamfullt i att beröra ämnet mens
offentligt.
I studiematerialet har ordet blod, eller mensblod, stötts på vid ett fåtal tillfällen. Det är ett intressant
resultat, Libresse marknadsför alltså en produkt där syftet med dess existens är just mensblod, utan
att nämna den faktiska benämningen. I filmklipp 7 “Tonårsdottern”, 9 “No Blood Should Hold us
Back” och 13 “Triple Protection” är de tillfällen då ordet mens förekommer, det sker i en kort
sekvens i vardera filmklipp. Resterande filmer nämner inte ordet alls, eller låter mottagaren själv
förstå reklamens poäng. Ordet mens kan därför tolkas, från mottagarens perspektiv, som ett ord som
undviks att använda, istället utnyttjar man situationer där händelser och kontext skapar förståelse.
Bindans egenskaper och uppsugningsförmåga berättas av en kvinnlig röst som säger: “[...] för att vi alla
har viktigare saker att tänka på än vår mens”. Libresse uttrycker att alla människor har andra saker att
tänka på än just mens. De framställer även menstruation som något oviktigt då det dels används som
en motpol till ordet viktigare i meningen, i helhet förmedlar det känslan av att mens är något oviktigt
som ingen bör lägga viktig tid på. Libresse utesluter dessutom den kategorin av kvinnor som finner
mens som något tungt, smärtsamt eller upplever de som ett problem. Då menstruation, i ett
biologiskt perspektiv, är stort och omfattande kan det upplevas som känslolöst och onödigt av
Libresse att nedvärdera menstruationen i helhet genom dessa ordval.
Detta förekommer även i fler filmer, till exempel i filmklipp 1 “Photoshoot”, där de bokstavligen
sjunger orden: “with Libresse I can think of something else” upprepade gånger genom filmen och har en
berättarröst som fastslår detta. Rösten startar med att säga: “tänk, jag hade nästan glömt det” i ett tonläge
där man anar förvåning; en röst säger även: “[...] sitter bra, är säker och bekväm”, så att mensen helt och
hållet glöms bort. Just ordvalet säker är ett ord som Libresse använder återkommande i deras reklam,
både från den tidiga och den senare epoken. Ordet används som ett sätt att hylla bindans
vätskekapacitet, och som ett argument till att använda bindan för att på så sätt känna säkerhet, en
röst säger: “med den kan du känna dig säker”, bindans kapacitet används då som en lösning till ett
problem som Libresse antar ha fått användaren att känna sig osäker.
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6.3 Social praktik
Gunilla Jarlbro (2006) poängterar att reklam inte har som avsikt att sträva mot samhällsförändringar,
det primära syftet är att övertala mottagaren till att konsumera en produkt eller tjänst. Detta kan
diskuteras i relation till Libresse, det går att kritisk analysera reklaminnehåll och ställningstaganden,
men från företagets perspektiv är deras främsta fokus att sälja produkter. Forskning och
studieresultat har dock visat att reklaminnehåll har i takt med samhällsförändringar förändrats, och
troligtvis även förstärkt samhällsutvecklingen (Jarlbro, 2006:120-121). Företag vars tjänster eller
produkter inkluderas i samhällsfrågor borde även anses ha något typ av ansvar i deras sätt att
kommunicera. Libresse säljer primärt mensskydd, men ingår även i en större kontext då deras reklam
berör den bredare aspekten av just det biologiska kring mens.
Just menstruation kan även diskuteras i en bredare kontext ur ett samhällsperspektiv. Som den här
studiens resultat har påvisat finns det en tabubelagd diskurs kring menstruation. Sättet man
adresserar menstruation kan ses som ett exempel på att vi lever i ett patriarkalt förtryckt samhälle.
Menstruation framstår som ett problem, en hindrande åkomma, likt en kronisk sjukdom som bara
drabbar kvinnor. Att diskutera mens, eller att inte diskutera mens alls, är ett val som har en
betydande roll för samhället och attityden till menstruation. Istället för att lyfta det biologiska kring
menstruation, som ger möjligheten att skapa nytt liv, är detta någonting som förminskas och tystas
ner. Även Libresse, vars hela affärsidé bygger på att kvinnor menstruerar, hjälper till att stärka den
tabubelagda diskursen genom att säljande budskap såsom uppsugningsförmåga eller läckageskydd,
produktfunktioner som snabbt och effektivt döljer blödningens existens.
Dessa negativa framställningar kan även ses i Libresse filmklipp 15 “Blodigt allvar”. I filmklippet
diskuteras menstruation av barnmorskor, vad som är normalt och inte normalt samt hur unga tjejer
ska skydda sig bäst mot mensfläckar. De berättar även hur pinsamt det kan vara om man blöder
igenom sina byxor, eller får en blodfläck i sängen när man har övernattat hos en kompis. Trots att
Libresse talar öppet mens, diskuterar och informerar så skapas de ändå en felaktig bild, menstruation
berättas återigen som ett problem för kvinnan. Dock kan man urskilja vissa framsteg i ett annorlunda
och nytt förhållningssätt till menstruation från Libresse, i november gjordes ett samarbete mellan
modekedjan Monki och Libresse där man delade ut gratis mensskydd i Monkis butiker, se bilaga 1
(Monki, 2017).
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6.3.1 Tidsepok år 1990 till 2003
I studiematerialet från den tidigare tidsepoken präglas filmerna av en vit, homogen medelklasskvinna,
hon framställs som glad, vacker, framgångsrik och smal. Miljöerna utspelar sig eleganta lägenheter
och storstäder, där även en man förekommer i periferin. Trots att män inte har en självklar plats i
målgruppen så är innehåller mer anpassat för den manliga blicken såväl som den kvinnliga (van
Zoonen, 1996:87-93). Kvinnorna förekommer mer naket och i rörelser där de klär av sig, slänger
med håret och tittar in i kameran. Dessutom målas kvinnorna i reklamerna upp som sköra och fysiskt
svaga, för att vara i behov av ett skydd (Malefyt & McCabe, 2015:566). I samband med den här
tidsepoken sker utvecklingen av postfeminism då feminism blir en del av vår kultur och media (Gill,
2007), kvinnan framställs nu som självständig, karriärsdriven, smart, sexig och sökandes efter sin
drömman vilket troligtvis har influerat Libresse. Kvinnorna representerar en hel livsstil, och som av
många uppfattas som åtråvärd. De anspelar även på sin skönhet och skapar en antydan om en
naturlighet och enkel relation till menstruation i det här sammanhanget.
Inom feministiska och intersektionella studier har kritik riktats mot konstrueringen av den vita
kvinnan, som även förekommer i Libresse reklam. Chandra Mohanty (1984) kritiserar vita,
västerländska medelklassfeministers maktposition där hon menar att kvinnor konstruerar ett
homogent och feministiskt “vi”, utan hänsyn till skillnader som geografisk placering, klasskillnader,
religion och intressen. Deras feministiska grundtankar formuleras som en universell feminism, men i
grunden har den framkommit från vita feministers tankar och synsätt (Lykke, 2009:109). Mohanty
(1984) menar att till de feministiska “vi” där dem kämpar för gemensamma politiska mål, ställs “dem
andra” som en motpol, här placeras de icke västerländska kvinnorna in, med en annan etnicitet och
en lägre samhällsklass. Mohanty kallar denna enhet för “ignorant” där fattigdom, religion och
outbildade kvinnor är normen (Lykke, 2009:110). Man kan urskilja dessa tecken på intersektioner
som Mohanty (1984) diskuterar kring ett vi och dem, Libresse väljer att använda en vit homogen
kvinna som representerar kvinnlighet och attityden kring mens i den här kontexten, dem utesluter
fler etniciteter och infallsvinklar kring hur menstruation kan se ut i olika kulturer. Utifrån ett
intersektionellt perspektiv så fortsätter Libresse i deras reklamfilmer att understödja dessa
intersektioner som existerar istället för att bryta ner dem (Lykke, 2009:110). Den vita
medelklasskvinnan blir den överordnade, och kvinnor med annan etnicitet och klass blir de
underordnade.
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Den här studien utgår från ett svenskt perspektiv och det utvalda studiematerialet har visats i svenska
medier, men en koppling till ett större perspektiv kan ändå diskuteras då Sverige är mångkulturellt
och består av flera etniciteter. Libresse använder olika varumärkesnamn inom olika länder och är ett
stort globalt företag, dem är den fjärde största aktören som säljer mensskydd (SCA, 2017). Företaget
sammankopplas därmed med menstruation för många, man kan uppfatta de som att Libresse har ett
ansvar över hur de kommunicerar mens och mensskydd. I Gagandeep Kaur’s artikel (2015)
diskuterar hon hur menstruation bemöts inom olika kulturer och länder. I en liten by i centrala
Indien tvingas kvinnor och unga tjejer bo i små trähyddor kallade Gaokors, under menstruationen. De
får inte delta i skolans undervisning under menstruation, och får heller inte laga mat eftersom de
anses vara orena. Hyddorna saknar ofta elektricitet, sängar och ordentliga toaletter och är placerade
ute i skogen (Kaur, 2015, 22 december). Varför just Indiens kulturella syn på menstruation
exemplifieras är då en västerländsk kvinna åker som turist till just Indien i ett av våra studiematerial.
Hennes väska är packad med Libresse mensskydd som enligt reklamrösten “aldrig hindrar dig i oväntade
situationer” och är “helt naturlig”, vilket är ironiskt då majoriteten av indiska kvinnor inte har råd till
mensskydd (Sinhal, 2011). En framställning av Indiens som något exotiskt och annorlunda uttrycks i
filmklipp 4, där även stereotypa framställningar förekommer, detta stärker de intersektioner om ett vi
och dem, där den vita kvinnan förekommer som de normala. Dessa resultat kan diskuteras i relation
till van Zoonens (1996) synpunkter om att mörkhyade kvinnors medverkan i västerländsk reklam är
minimal, samt -- och även de sätt som Libresse använder asiatiska människor som för att
stereotypiskt konstruera en känsla

6.3.2 Tidsepok år 2014 till 2017
I den senare tidsepoken framställs kvinnan på ett mer positivt sätt i dagens reklamfilmer. Hon är
fysiskt stark, självständig, målmedveten och driven. Resultaten kan diskuteras i relation till dagens
feministiska samhälle där välkända profiler som Zara Larsson, Beyoncé och Emma Watson
kommunicerar och driver feminismen framåt med internet som deras främsta verktyg (Maclaran,
2015:1732-1733). Dessa profiler når en stor publik genom sociala medier, de skapar diskussioner och
delningar där kvinnor engagerar sig. Kvinnostärkande innehåll bidrar till engagemang vilket företag
har insett (Alkan, 2016:129). Det kan därmed vara en förklaring till de förändringar i Libresse reklam.
I förhållande till den studie som Jarlbro (2006) diskuterar skulle detta möjligtvis kunna
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överensstämma med vår studie, samhällsförändringar kan ha en inverkan på reklam men reklam kan
även ha en inverkan på samhället.
Ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas i den här kontexten är resultatet av den undersökning
Sveriges Kvinnolobby genomförde tillsammans med det mediekritiska nätverket Allt är möjligt.
Undersökningen visade att nio av tio kvinnor mellan 13-30 år påverkas negativt av reklam samt fått
dem att må dåligt över deras utseende (Sveriges Kvinnolobby, 2013). Dessa kvinnor som deltog i
undersökningen kan sannolikt vara en del av Libresse primära målgrupp, samt en målgrupp som
flitigt använder internet och sociala medier. Precis som Jenkins (2013) poängterar är sociala medier
till för alldaglig kommunikation så företag samt reklamkreatörer får anpassa sin marknadsföring efter
mediet och användarna (Jenkins, 2013:12-13). Ett varumärke likt Libresse har alltså en stor fördel i
att skapa innehåll med uppmärksammande budskap, något som skapar engagemang, personlig
koppling hos mottagaren samt förstärker användarens personliga online-bild som Henry Jenkins
diskuterar (2013). Libresse förekommer med gott exemplar i deras Instagram-flöde där de blandar
bilder på produkter med kvinnostärkande budskap och slår hål på myter om menstruation. De skapar
en “girl power”-diskurs där som är lätt att uppskatta och identifiera sig med.
Filmklipp 15 “Blodigt allvar” är på fler än ett plan, avvikande från den norm och mönster man kan
avskilja i resterande material. För det första är filmen i sig är estetiskt tilltalande med mörkare och
djupare kontraster i ljussättningen, inte ljus, fräsch och feminin. Den andra aspekten, som kanske är
den mest markerade, är att det förekommer blod. Detta skifte är nytt, då denna reklamfilm inkluderar
blod och inte produkten, tidigare har det varit tvärtom. Utgångspunkten i den kommersiella,
“skyddande diskursen”, är att “menstruationsblod måste döljas från andra observatörer för att
förhindra pinsamhet” (Malefyt & McCabe, 2015:567). Kvinnor som kämpar och låter inte blod
stoppa dem, de får skrapsår och smällar i ansiktet, de i stöter på hinder, men i slutändan så reser de
sig upp och fortsätter – trots skrubbsår och blod som rinner. Kvinnorna målas upp som starka och
uthålliga, som om de klarar vad som helst, i jämförelse med majoriteten av det resterande materialet.
Det är avantgarde att använda sig av blod, både visuellt och verbalt. Däremot är det, i denna kontext,
viktigt att skilja på blod och blod. Det val av blod som gjorts påvisar att vi fortfarande befinner vi oss
i en “västerländsk patriarkalkultur” (van Zoonen, 1996:87), då blodet som förekommer i reklamen
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inte är menstruationsblod, utan blod från sportskador – något som även män kan identifiera sig med,
trots att de inte är inkluderade i företagets målgrupp. Det biologiskt kvinnliga glöms bort.
Det primära huvudtemat i filmklipp 15 “Blodigt allvar” är att informera om mens. Till ytan kan
denna serie som Libresse lanserats se som något positivt och modernt; de informerar unga om
menstruation på ett öppet medium och de möter tonåringarna på en plattform där de själva
dominerar, d.v.s. YouTube. Man kan tänka sig att syftet med denna reklamfilm är att skapa ett
virtuellt vårdrum, en trygg plats för dagens tonåringar att ta in information på ett sätt som de tar för
vana. Den samtalston barnmorskorna talar i, och den ögonkontakt de ger in i kameran, skapar en
känsla av att man befinner sig på sin lokala vårdcentral. Både företaget Libresse och barnmorskorna
representeras som sakkunniga kring just menstruation. Men de ämnen som adresseras är inte hur
kvinnokroppen fungerar utan hur man kan förhindra blodfläckar och oron över att få en mensfläck.
Den bakgrund som de utgår från är att det finns en oro över att blöda igenom, framförallt genom
kläder. Att blöda igenom lakan på natten diskuteras mer avslappnat, men även det är något som kan
och bör förhindras. De försäkrar även att fläckar något som med störst sannolikhet händer, och
förstärker detta genom att dela erfarenheten att de aldrig upplevt eller bevittnat en sådan händelse.
Barnmorskorna håller en dialog mellan varandra där den ena undrar om den andre någon gång varit
med om en blodfläck på kläder, var på den andre svarar “nej aldrig”. De båda instämmer att blöda
igenom kläder är “väldigt, väldigt, väldigt ovanligt”. De förklarar vad som är normalt genom att
redogöra i antalet milliliter vad som är normalt att blöda under en menstruation. Kanske är man en
nybliven menstruerande kvinna, oförmögen att samtala med en annan vuxen, ser detta klipp och
minns en dag då man blödde igenom. Att då få höra att det är ovanligt och att det är en stor oro, av två
barnmorskor dessutom, leder en enhetlig bild av menstruation och kvinnokroppens funktioner.
Istället för att försäkra unga om att en mensfläck kan hända vem som helst och är inte en ovanlig,
uppmanar man att undvika detta genom använda dubbla skydd i förebyggande syfte och att “det kan
vara svårt att sova för man oroar sig”, inte minst när man sover borta. De fortsätter på ämnet med
att ge tvättråd om man skulle blöda igenom ett lakan, vilket fortsätter förstärka denna diskretion
kring menstruation. Visst är det inte orimligt att ge en tonåring tvättanvisningar, men då bör det vara
smutsiga kläder i allmänhet, inte bara blodfläckade lakan. Den diskreta och finkänsliga diskursen
återkommer i många reklamfilmer, oavsett tidsepok. Från filmklipp 10 “Roll.Press.Go” där de har ett
utdaterad, svartvitt klipp från ett klassrum skolflickor som blir uppmanade att stanna nära hemmet
för att kunna byta binda och undvika att dra uppmärksamhet till sig, följt av en röst i nutid som
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påstår att “tiderna förändras”. Att man bör hantera sin menstruation i skymundan, som om den inte
existerar, är ett faktum, förändringen man syftar på är att man inte längre är låst till hemmet, designen
på Libresse nya produkt har löst det “problemet” – nu kan man vara på resande fot och vara diskret
samtidigt. Libresse fortsätter alltså att upprätthålla tabut som en marknadsföringsstrategi i hopp om
att gå med försäljningsvinst.
Precis som Luke (1997) redovisar så förstärker marknadsföringen för sanitetsskydd vissa idéer om
kvinnors menstruation. Män, pojkar och flickor ser dessa annonser, och innehållet förstärker de
befintliga tabuer och konventionella myter som tillsammans skapar en kulturell ram för tolkning
(Luke, 1997:30). Genom att endast prata om menstruation i termer som “vätska”, “oväntade
situationer”, “säkrare än någonsin” och “för dig som vill tänka på något annat” stärker man den
hemlighetsfulla diskursen och tabut kring att prata om menstruation i det offentliga rummet.
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7. Diskussion och slutsats
I det här kapitlet presenteras och diskuteras de resultat som studien har visat, frågeställningarna och
syftet besvaras med hjälp av studiens slutsats.

7.1 Har diskurserna i Libresse reklam för sanitetsskydd förändrats över tid?
Vår förförståelse var att Libresse har anpassat sättet de kommunicerar och skapar reklam efter
samhällets ökade jämställdhet och moderna utveckling. Vi antog därför att diskursen kring mens har
blivit mindre tabubelagd och att nya medier har bidragit till ett nytt sätt att kommunicera kring
menstruation. Dessvärre har resultatet av en den djupgående analysen visat att mensdiskursen i grund
och botten är oförändrad, men att det i den senare tidsepoken förekommer mer subtilt. Däremot har
framställningen av kvinnan samt de mediala valen förändrats, och därmed även nya diskurser.
7.2 I så fall, på vilka sätt har diskurserna förändrats och har media samt
feminismens utveckling en betydande roll?
Den främsta förändringen som kan urskiljas i Libresse reklamfilmer är att den senare tidsperioden
framställer riktigt blod, både som ordval och visuellt gestaltat, ordet mens förekommer även här.
Detta för dialogen i rätt riktning, där man samtalar om menstruation för vad det egentligen är: en
naturlig blödning. I den första tidsepoken förekommer ordet mens vid ett tillfälle, men då i en arg
sinnesstämning med den tillhörande frasen: “dom fråga om jag hade mens!?”, inte som en klinisk och
korrekt term för vad det egentligen är.
De övergripliga karakteristiska dragen för den tidiga tidsepoken, som Luke (1997) tidigare nämnt, är
att det feminina, ljusa och fräscha är framträdande. Det råder ett postmodernt synsätt på kvinnorna;
de förväntas ha glamorösa jobb och äga rymliga lägenheter i stadsmiljö, samtidigt ska de även vara
smala och smäckra, en kvinna som både avundas och åtrås. Dessa krav går även att applicera på
menstruerande kvinnan; hon förväntas vara självständig och aktiv, vare sig det är på gymmet eller på
resande fot, samtidigt som hon bör upprätthålla en vacker fasad (Gill, 2007; McRobbie, 2009).
Libresse positionerar sig själva som en lösning på problemet så att man som kvinna kan upprätthålla
dessa krav, även när menstruationen inträffar. I den senare tidsepoken är inte den feminina
skönheten lika framträdande. Trots att samtliga kvinnor har ett attraktivt utseende så förekommer
istället fysiskt utmanande scener, som att byta riktning på ett segel, men även lata scener, som att
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tillbakalutat spela TV-spel. De höga kraven som ställs på kvinnan, som kunde anas i filmklippen från
den tidigare tidsepoken, har idag sänkts. I en mer modern tid finns utrymme för olikheter där
Libresse iställer uppmuntrar differenser.
En ytterligare förändring är diskursen om aktivitet, att den nedlåtande tonen mot kvinnan som fysisk
aktiv har förändrats. I den tidigare epoken kunde man vid återkommande tillfällen stöta på
förlöjligande situationer av kvinnan där hon inte klarar av att genomföra vissa situationer. Idag
framställs hon snarare som en hjälte som kan klara av vad som helst, hon är stark och tuff. Man
skildrar blod som någonting löjligt och bryter normen om att menstruation ska förhindra en kvinna
att utföra vissa aktiviteter. Den livs- och klädstil som kvinnorna har är i den senare epoken är inte
heller lika homogen. Däremot existerar fortfarande en dominerande anordning; kvinnorna har ljus
hy, dem är smala, vackra och unga. Kvinnor med andra etniciteter, funktionsnedsättningar eller
kraftigare kroppsformer porträtteras fortfarande inte som en menstruerande kvinna.
Att kvinnan under postfeminismens tid framställdes som någon som “har allt” ansågs säkert där och
då som ett feministiskt framsteg; man gick över till en tid då kvinnan kunde göra det hon ville, istället
för att endast förväntas vara hustru och moder. Men bara för att den populärkultur var det som man
trodde kvinnor ville se och höra, betyder det inte att det är det man behöver för att nå framåt i den
målgruppen. Nya mediers egenskaper tillåter publiken att ha en talan, individuellt eller kollektivt, och
kan kommentera och dela. Dessa nya sätt, som inte existerade under den tidiga tidsepoken, skapar
förutsättningar att skapa reklam på sociala medier riktat till den exakta personen du faktiskt vill nå.
Nya medier och dess konstanta datainsamling möjliggör ett mer individanpassat medieinnehåll,
därmed har även målgrupper konkretiserats och den reklam man möts av idag är i större grad
pricksäker efter personliga intressen och smak än på 1990-talet, då man anpassade reklam efter TVprogrammens målgrupper.
Feminism är lite av en samhällstrend idag som engagerar många kvinnor. Man kan se att Libresse
gett ett försök att hakat på denna trend, och gjort ett medvetet val när de skapar reklamkampanjer
likt “No Blood Should Hold us Back”, där kvinnostärkande budskap är det bärande temat.
Samarbeten med en influencers och deras informativa miniserie på YouTube är bevis på ett
varumärkesbygge i modern tid som är anpassat efter den mediala utvecklingen. Men ur ett
feministiskt perspektiv anser vi att Libresse kan vara modigare. En “girl power”-diskurs är tydlig på
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deras Instagram-konto, men vi saknar den i övrig marknadsföring. Exempelvis har de samarbetat
med en modebloggare samt en modedesigner för att få en fashionabel produktdesign, vilket många
tjejer är eniga om inte är det viktigaste i valet av mensskydd.
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8. Framtida forskning
I denna studie så har endast befintligt material analyserats och kvalitativa tolkningar har utförts av
forskarna. Ett intressant sätt att ta forskningsområdet vidare är att intervjua både sändare och
mottagare. Dels få en insikt i hur Libresse marknadsavdelning tänker och arbetar med sin
kommunikation såväl som att analysera kvinnor i målgruppen om deras uppfattningar av Libresse
som varumärke. Gärna då en generation som har varit en del av målgruppen under båda tidsepoker
för att få en tydligare bild om menstruation är ett öppnare samtalsämne idag än på 1990-talet.
Under insamlingen av litteratur stötte vi på tidigare forskning som nämner preventivmedel och dess
ökade försäljning, vilket är en tänkvärd forskningsaspekt, inte minst för företags egna vinning. Om
den tabubelagda diskursen, som talar om att blod ska döljas, fortsätter kommer det sannolikt
resultera i att fler och fler unga kvinnor väljer att använda preventivmedel som “löser problemet”
och tar bort blödningen helt.
En ytterligare intressant infallsvinkel att analysera inom det här studieområdet hade varit hur
samhällsfrågor kring menstruation och mensskydd ser ut, och hur varumärken interagerar med frågor
likt dessa. Reklam med kvinnostärkande budskap kan leda till ökat engagemang och deltagande från
konsumenter, detta är en trend som kan uttrycks i många varumärkens kommunikation idag, där de
tar ställning och kämpar för ett jämställt samhälle. Kommer vi konsumenter att kräva engagemang
likt detta i framtiden från de specifika varumärken vi väl väljer att köpa våra produkter ifrån?
Kommer samhällsengagemang bli efterfrågat bland konsumenterna?
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9. Implikationer för samhället
En implikation för samhället kring diskursen menstruation är hur marknadsföringen riktar sig till
olika etniciteter, religioner och länder. Menstruation och tillgång till sanitetsskydd ser olika ut i
världen. I vissa kulturer anses en kvinnas menstruation vara någonting orent och skamfullt, i andra
länder finns det ingen tillgång till sanitetsskydd alls vilket kan leda till hälsorisker. I Sverige
informeras ungdomar i tidig ålder om menstruation, både hur du skyddar dig samt hur de biologiska
kring menstruationen fungerar. Faktorer likt dessa är någonting som bör lyftas och även tas till
hänsyn vid kommunikation om sanitetsskydd.
Kommersiellt innehåll är svårt att vara undervisande och befriande. Dessutom medför nya medier
nya strategier för hur man kan smälta in reklam i resterande innehåll på en plattform och det blir
svårare att urskilja vad som är vad. Med reklamfilm 15 “Blodigt Allvar” i åtanke tänker vi att det är
riskabelt att ha två barnmorskor som diskuterar mens, likt ett sätt man förväntas få på vårdcentralen,
där det underliggande syftet är att sälja en produkt.
Även om marknadsföringen av mensskydd kanske inte har det bärande ansvaret att informera om
mens, så har de en inflytande roll i hur man pratar om mens. Istället för att se det som att Libresse
har ett ansvar att prata om menstruation på ett rättfärdigt sätt, kan man se det som att det har en
möjlighet att vara ett företag som föregår med gott exempel. Precis som Henry Jenkins (2013)
klargör kan sociala mediekampanjer vara komplexa att kvantifiera. När man mäter antalet tittare,
lyssnare eller köpare leder detta till ett direkt ekonomiskt värde i siffror, men delning,
rekommendation och ett tryck på gilla-knappen ger ett indirekt ekonomiskt värde, vilket är svårare
att mäta i försäljning och antal (Jenkins, 2013: 125). Detta betyder inte att det sistnämnda är mindre
värt, det hjälper att stärka varumärkets image. Samtidigt som varumärkesframställning är viktig måste
man också ha i åtanke att produkterna som Libresse säljer har ett syfte, ett säljargument som
försvinner om Libresse inte fokuserar på just blödningen av en menscykel. Men hur de väljer att
framställa sina produkter och dess användningsområde kan bli central. Trots att man kan diskutera
om skiftet till en fjärde våg har inträffat eller inte så går samhället definitivt mot nya tider där
kvinnor, framförallt en yngre generation, väljer att identifiera sig som feminister och dessutom
behärskar medier där man kan göra sig hörd (Phillips & Cree, 2014:938). Libresse har alltså ett val; att
börja hylla menstruation som den fantastiska fortplantningsprocess den faktiskt är och ta ära i att
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deras produkt har en koppling till detta eller bibehålla den tabubelagda diskursen, som följd av
patriarkaliskt förtryck, och låta varumärket kopplas till det.
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Bilaga
Denotation och konnotation

1.1 Filmklipp 1 ”Photo Shoot”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

I bild visas en kvinna, hon är

Hon svänger sensuellt på kjolen

“I can do what I want -- ooh--”

brunett, har pagefrisyr och ljus hy.

och håret, det går i slow-motion

Hon bär en röd klänning, tight

vilket bidrar till en förförande

Konnotation: musiken är

upptill och strapless, klockkjol, röda

känsla. Hon har en självsäkerhet.

uppåt, lugn men glad. Mellan

sidenhanskar och stora glittrande

Stirrar mot en punkt bortom

textraderna är det en kör som

örhängen.

kameran, och återkommer dit

ooh-ar, påminner om en

I bakgrunden finns en byggställning

även när hon snurrat.

gospelkör, som bidrar till en

med strålkastarljus i ett lila sken.

frigörande känsla då kör ofta

Hon svänger på kjolen och snurrar

Ställningen och framförallt det

360, filmad ur ett grodperspektiv.  

starka strålkastarljuset ger

brukar koppla till något kyrkligt.

intrycket av att scenariot är

I texten sjunger de “jag kan göra

iscensatt, att hon snurrar med

vad jag vill”. Det sjungs dovt,

någon annans blick på sig.   

kan vara strategiskt, att orden
fungerar som en
undermedvetenhet.   

En kvinna i brun page, ler och

Man ser i kvinnans ansiktsuttryck

slänger bak håret. Hon filmad i

att hon blir betraktad, hon tittar

närbild och rörelsen går i slow-

rakt mot kameran och ler, hennes

motion.

uttryck är en blandning av

“Think of something else”
ooh-ljud  

romantiskt och förföriskt.
Går över till halvbild, en kvinna

Därefter visas en avklädd, passiv

klädd i endast vit bh syns i

kvinna i bild vilket förstärker den

bakgrunden.

förföriska känsla som ges.   
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Återgår till den snurrande kvinnan i

  

  

Samma kvinna i rött drar av sig

Befinner sig i tjejernas

“With Libresse”

kjolen samtidigt som hon står vänd

omklädningsrum, känns lite

mot en annan kvinna i kort blond

förbjudet. Det är “bakom

frisyr och ljus hy. De är filmade i

kulisserna” för modeller, de inte

röd klänning.  

“I can think of something else”

halvbild och bakom står en tredje

bara är modeller de spelar modeller. oooh-ljud  
kvinna i brun page, ljus hy, klädd i vit Män finns med i reklamen, är
trosa och bh. En man stryker de

passiva. Både män och kvinnorna

tredje kvinnans arm med något vitt,

är obrydda över hur lite kläder

en annan man går förbi med en hög

kvinnorna bär. Kvinnorna har

färgglada kläder   

ett“maktövertag”och är aktiva,
männen passar upp på dem.   

Återgår till den snurrande kvinnan i

  

  

Samma byggställning, lila

Samma kvinna som nu har jacka

ooooh-ljud

strålkastarljus, i bakgrunden. Filmar

och en hjälm under armen, ger

Tänk. Jag hade nästan glömt

en kvinna i brun page, ljus hy och

intrycket att hon får gå hem för

det. Libresse är en binda som är

leende. Grå jacka, ljusgrå tjocktröja,

dagen efter att ha modellat.

formad efter kroppen. Det gör

röd klänning.  

ljusgrå ryggsäck under ena armen, en

att den sitter bra, är säker och

svart rund hjälm i andra. Filmad i

Bindan som dyker upp i pixlar,

halvbild, springer mot kameran.

känns modern för den tiden då

bekväm.   

TV-spel var nytt och populärt.   
En neonblå binda dyker stegvis upp
på skärmen o pixlar.  
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Närbild, kvinna vänder huvudet mot

Igen så beter sig kvinnan

Libresse. För dig som vill tänka

kamera och slänger med håret.

förföriskt.   

på annat.

Återgår till samma scen med kvinna i

“With Libresse, I can think about

röd klänning, i bakgrunden. I

something else”

förgrunden, icke-diegetisk, visas tre

  

förpackning med “Libresse” olika
färger. Mitt över skärmen visas
texten: Libresse. Säker och bekväm.   

1.2 Filmklipp 2 ”Night walk”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

En mörkhårig kvinna iklädd ljusblå

Kvinnan vaknar till mitt i natten,

  

skjorta sätter sig upp i en säng. Hon har

kontexten kan tolkas som att hon

håret rufsigt framför ögonen, bakom

ska byta mensskydd eller att

henne ser man att klockan visar 03.25   

mensskyddet läcker.
Hon jämrar sig när hon reser upp
ur sängen, samt lutar huvudet
bakåt i en rörelse som ger känsla
av obehag. Hennes kroppsspråk
ger ett intryck av att det tar emot
att resa sig ur sängen, att hon
egentligen inte vill och att det blir
ett måste.   
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Kvinnan har på sig ett par ljusblå

  

Under scenen börjar nu

tygbyxor. Hon sätter ner fötterna på

en ljudslinga musik i

golvet och reser sig sen från sängen,

bakgrunden spelas, den

hon börjar sedan gå mot dörren som

fortsätter under hela

skymtas i bakgrunden.   

filmen. Det är en tung
bas och stämningen i
musiken är nedstämd,
inte upplyftande och
glad.  

Hon går ut från dörren och kommer till

Det är en trång, nedsläckt

en lång korridor. Leksaker ligger

I etkorridor med objekt som står i

utspridda på golvet.   

vägen. Även det fortsätter bygga

  

på känslan att det är jobbigt att
behöva gå upp ur sängen.  
I korridoren går hon framåt, men

Hon går ostabilt och gungigt

gungar fram och tillbaka åt sidorna, och

framåt, vilket gör att man upplever

håller samtidigt händerna längst med

man en känsla av trötthet. Hon tar

båda väggarna. Hon sätter ner fötterna

även stöd mot väggarna och

på golvet där man ser leksaker ligger

försöker undvika leksakerna. Detta

utspridda.  

skapar en känsla av att hon får

  

anstränga sig väldigt mycket, trots
tröttheten.

Leksakerna gör att man tolkar det
som att hon är en mamma.   
I nästa scen trampar kvinnan på en gul

Hon får ont och blir irriterad, den

fyrkant, någon typ av leksak. Hon

jobbiga känslan förstärks

skriker till, drar upp foten och sparkar

ytterligare.  

  

undan leksaken.   
Kvinnan tar upp foten och håller om

  

  

den med händerna. En leksaksbil sätts

82  

samtidigt igång och utgör ett ljud och
ljus, sen kör sedan ur bild.   

Kvinnan springer efter leksaksbilen som Kvinnan jagar bilen, ger känsla av
kör runt i ett nytt rum.  

  

att hon vill stoppa den då den
sätter igång ett ljud och ett sken,
som om hon inte vill att den ska
väcka andra i huset.  

Bilen kör sedan in i ett silvrig typ av

När hon ivrigt springer efter slår

Ett ljud hörs när

stolpe, som sedan kvinnan slår foten i.  

hon dessutom i foten i ett bord,

kvinnan slår i foten, hon

vilket är ytterligare ett

får ont och ger ifrån sig

irritationsmoment.   

ett skrik.  

Hon faller då ner i en soffa och håller

Hon snubblar till och landar i

  

sig om foten, sätter sig upp med rufsigt

soffan. Sedan sätter hon sig

hår framför ansiktet, samtidigt som hon

utmattat upp i soffan. Hon suckar,

pustar ut och tittar rakt fram.  

ett ytterligare tecken på hennes
irritation.   

Hon reser sig upp och börjar gå mot ett

Libresse vill betona att med deras

badrum, där hon sen stänger dörren om

mensskydd så slipper du gå upp

sig. Samtidigt kommer texten “det är

mitt i natten och byta binda.

  

skönare att sova” upp. När texten
försvinner dyker ett blått Libresse paket

Genom att byta till en tjockare

med bindor upp, under paketet står

binda skulle hon slippa gå igenom

texten “Nya Libresse Invisible

alla dessa irriterande moment och

Goodnight” upp, och under den ser vi

istället slippa avbryta sin sömn.   

länken “www.libresse.se“  

83  

1.3 Filmklipp 3 ”Kampsportsträning”
Denotation  

Konnotation  

En kvinna med mörkt kortklippt hår kommer in i en lokal.

Kvinnans utseende, klädsel och rörelser

Hon har ljusa byxor, en ljus överdel med ett band knytet i

skapar en association till någon typ av

midjan. Vi ser några kvinnor med ryggen vinklad mot

kampsport.

kamerans vinkel, som den mörkhåriga kvinnan sedan ställer sig
framför.   

Äldre kvinna  

I nästa scen står kvinnan rakt upp, hon böjer sen överkroppen

  

framåt och går sen tillbaka till samma position. Hon tar upp
båda händerna och rör dem längst med kroppen samtidigt
långsamt.   
Vi ser att kvinnan spänner ögonen och ansiktet, samtidigt som

  

hon formar ena handen som en knytnäve och slår hårt framåt
och ger ifrån sig ett stön.   
I nästa vinkel ser vi kvinnans ansikte och handen formad som

  

en knytnäve rakt framifrån. Hon spänner munnen och ögonen
och tittar rakt fram.  
I nästkommande scener ser vi kvinnan snurra runt på fötterna,

Kvinnans rörelser är extrema  

hon sparkar sedan ut foten rakt uppåt med spänd vrist och ger
ifrån sig ett skrik.   
Hon hoppar sedan uppåt och gör en likadan spark fast i luften,

  

och skriker. Hon landar sedan med fötterna på golvet och
formar både händerna som knytnävar och slår rakt fram
samtidigt som hon skriker till. Hon tittar med en rak blick och
spända ögon mot kameran.  
I nästa scen kliver kvinnan bakåt och viftar armarna i olika

  

rörelser och stannar till i en position med armarna vid sidan
om kroppen, samtidigt som hon stönar till.   
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Vi ser nu en kvinna i ljusbrunt hår med tofs i bild, hon tittar

Kvinnans ansiktsuttryck och ljud skapar

rakt fram i kameran men blinkar en gång. Hon har på sig en

känslan av att hon blir chockad och nervös.

mörk huvtröja med ett linne under. Bakom henne kan man

Den här känslan förstärks av att hon inte

skymta flera andra kvinnor.   

säger någonting.
Medelålderskvinnor  

Kvinnan i mörkt kort hår tar fram båda händerna och riktar

Hennes gestikulering tolkas som ett att

dem mot de andra kvinnorna.   

säga “varsågoda”.   

Kvinnan i ljusblått hostar till, tittar rakt fram i kameran och

Kvinnan beter sig fortfarande som chockad

öppnar munnen något.   

och något rädd.   

I nästa scen zoomas vinkeln ut ser vi resten av kvinnorna titta

De andra kvinnorna tittar nervöst på

på varandra. De börjar sedan röra på sig lite, hoppar, rör

varandra och försöker efter ett tag att göra

armarna långsamt och formar knytnävarna och slår ut i luften.

samma sak, men med lägre kunskap.   

Några kvinnor står helt stilla och tittar på de andra, några av
kvinnorna ger ifrån sig ljud och sparkar i luften.  
I nästa scen ser vi Libresse rosa förpackning framför en vit

Libresse vill förmedla att deras binda

bakgrund. Vid sidan står texten “Gjord för ett aktivt liv”.

tillåter dig att vara aktiv (och

Ljudet från kvinnorna hör fortfarande i bakgrunden.  

kampsportskvinnan ska visa extrem
aktivitet) utan att läcka, eller kännas
obekväm.   

I nästa scen står samma text kvar, och samma bakgrund, men

  

nu syns endast Libresse blåa logotyp.   
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1.4 Filmklipp 4 “Indien”
Denotation  

Konnotation  

  

I första videosekvensen visas ett folkmyller och ett

Det är ett torg med mycket som

  

dussintals människor syns i bild, klädda i ljusa eller

händer. För en västerländsk

olika pastellfärger på kläderna. Kvinna stiger ner

reklam är det en exotiskt miljö,

från en buss in i bild. Hon har brunt utsläppt hår,

men människorna i scenariot beter

ljus hy och bär en ljusgul skjorta med beiga skjorta.

sig vardagligt.

Hon bär på två konjaksfärgade väskor och en
ljusbrun hatt.   

Kvinna som anländer med buss är
turist i landet och kommer ny till
platsen med sin packning.   

Halvbild, två män står vinklade mot kvinnan, de bär Två inhemska män möter
ljusa tröjor har mörkt hår och mörk hy, den ena

kvinnan, är direkt ivriga på att

sträcker ut handen mot kvinnan.   

hjälpa henne, för att hon tydligt till
ytan är turist.   

  

Inzoomning på handväska. Ett finger riktat mot ett

Hon visar ett foto på en

“I want to go

foto av en vit byggnad, ligger i ett plastfack,

sevärdhet, vilket man kan tolka

there”  

breddvid ligger tre armband i silver och rosa en

som en önskan att hon vill åka dit.   

förpackning.   
I helbild syns en pojke med svart hår, mörk hy och

Pojken tar hennes väska och

ljusblå skjorta. Han hukar och blickar upp, lyfter

springer iväg, hennes blick lyfts

sedan upp en resväska och springer iväg.

som om den följer honom och

  

hon agerar snabbt och springer
Närbild på kvinnans ansikte som tittar bortom

efter. Får känslan av att det sker

kameran.  

en stöld som hon vill stoppa.   

Pojke springer, med ryggen mot kameran, in mellan

Kvinnan jagar pojken som skapar

folkmassan, människor runt är klädda i rosa, vita

en spänning och en undran om

och lila toner och en vit byggnad skymtas i

hon kommer att bli av med sina

bakgrunden. Kvinnan springer efter.   

väskor eller inte.   
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Närbild på kvinnans ansikte när hon slutar springa

Här inser kvinnan att pojken inte

och stannar.

är ute efter att stjäla hennes saker,

  

utan hjälpa henne till platsen hon
Pojke placerar resväska på cykel och vänder sig mot

vill till.

kameran. Han korsar benen, sträcker ut armarna
och vinkar sedan mot kameran.

Pojken niger, som att visa att ha
står till hennes tjänst.

Närbild på kvinnans ansikte, ler och skakar på

Hon skakar på huvudet, som om

huvudet.  

det var dumt att hon jagade upp
sig.   

Kvinna sitter bak på cykeln i ett säte, pojke sitter på

Hon njuter av cykelturen och

sadeln och cyklar. Kvinna tittar runt, sträcker upp

hälsar glatt runt sig.   

  

armen och vinkar åt en man.  
Närbild på kvinnans ansikte, närbild på pojkens

Pojken flåsar, som att det är tungt

ansikte, tillbaka till kvinnan som sträcker fram

att cykla. Kvinnan känner sympati

handen mot pojkens axel, tillbaka till närbild på

för pojken, vilket bidrar till en

pojkens huvud, nu filmad bakifrån, vänder på

kvinnlig moder-känsla.   

  

huvudet och blicken.   
Närbild på pojken som ler, vinkar med höger arm,

Nu har de bytt plats och den

Libresse bindor är

sedan vänster arm och sedan blickar framåt.

skrattande pojken i baksätet

så perfekt

slipper jobba. Detta gör kvinnan

anpassade till din

Utzoomning till halvbild. Kvinnan i förgrunden,

till aktiv och tilldelas “hjälterollen”   kropp att dom
aldrig hindrar dig...  

pojke sittandes i bakgrunden. Runt dem
människomyller, en elefant passerar bakom och
man skymtar reklamskyltar på byggnader.  
Pojken vinkar. Två kvinnor ler mot kameran, två

  

...i oväntade
situationer.  

andra kvinnor framträder i förgrunden, alla bär
kläder i gula, vita och bruna toner.  
Närbild på kvinnan som åker mot kameran. Pojken

  

Libresse  

skymtas i bakgrunden.
Byter till landskapsbild på en vit byggnad vid en sjö.   
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Närbild på kvinnans ansikte. Produkt i höger hörn.

Helt naturligt.   

  

I vänster hörn, röd text: Libresse - helt naturligt.  

1.5 Filmklipp 5 ”Sumobrottare”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

I första scenen möts man av stenar som

Man befinner sig på ett berg  

Bakom filmen spelas

sticker upp från marken, vid vänstra

en ljudslinga med

hörnet syns en mörkt kant. Det finns även

musik   

en växt som sticker upp från marken på
flera ställen.  
I nästa scen ser vi en kvinna i röd en röd

  

  

  

  

En mörkhårig stor man, med en knut på

Mannens utseende konnoterar till

  

huvudet håller tag med ena handen i

hur en sumobrottare ser ut, som är

hennes fot och tittar åt sidan.   

kända för att vara stora och tunga.   

I nästa scen utspelar sig samma händelse

  

tröja och byxa, hon har även en beige
tröja knuten kring midjan. Man ser henne
hänga från en klippa med böjda armar. I
bakgrunden ser man andra klippor som
befinner sig längre ner, samt en tunn
dimma över bergen.  
I nästa scen ser man hur kvinnan lutar
pannan mot bergväggen. Hon andas
tungt, flämtar till och tittar neråt.   

  

fast i en utzoomad vinkel. Man ser då berg
och moln runt omkring men längre ner.
Vi ser då att mannen med knut som
hänger i hennes fot bär en vit nederdel.   

88  

Kvinnan försöker dra sig uppåt genom att Kvinnan försöker med all kraft att
böja och spänna armarna samtidigt som

  

ta sig upp  

hon stönar till.   
Kvinnan grimaserar och spänner ansiktet,

  

Samtidigt hör man en

samtidigt som hon drar sig uppför

manlig rösta i

klippan.   

bakgrunden säga:
“Come on, come on,
come on, come on,
come on”.   

I nästa scen ser vi hur kvinnan lyckas dra

  

  

  

En manlig röst säger i

sig upp över klippkanten, kamera vinkeln
är uppifrån klippans topp. Hon stönar
samtidigt som hon drar sig uppåt.   
Kvinnan hänger på en silvrig stång och
ger ett grimaserat ansiktsuttryck.   

bakgrunden “Great”  

I nästa scen zoomas bilden ut och man

Kvinnan befinner sig i en

kan se att kvinnan befinner sig i en lokal

träningslokal med en tränare.

med träningsmaskiner och människor i

Sumobrottaren som syntes i

träningskläder. Kvinnan hänger från en

scenerna innan ska vara en liknelse

träningsställning och slappnar av i

till hur tungt hon tyckte det var att

armarna. Bredvid kvinnan står en man i

dra sig upp. Ska detta vara en

beiga byxor och röd tröja. Han tittar på

metafor till att kvinnan är svag,

kvinnan och håller i ett papper handen.  

eller att rörelsen är svår att utföra?  

Kvinnan tittar mot mannen, samtidigt

  

“That was one”  

Mannen säger då:

som hon hänger kvar i träningsstången

”Only nine to go

och andas högt.   

now. Come on”.   

En rosa Libresse förpackning dyker upp

  

“Libresse Invisible är

framför en vit bakgrund. Under

gjord för ett aktivt

förpackningen står texten “Bekvämare och

liv”.   

säkrare än någonsin”. När produkten visas
hör vi en röst i bakgrunden säga   
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I nästa scen ser vi kvinnan försöka dra sig

Mannen bredvid

  

upp på stången och stönar samtidigt som

henne säger samtidigt

hon som hon sprattlar med benen och

“Come on, come on.

grimaserar.   

Focus!”. Sedan säger
rösten i bakgrunden
“Även om inte du är
det”.   

1.6 Filmklipp 6 ”Dejten”
Denotation  

Konnotation  

  

Kameran följer en kvinna, med mörkt kort hår, i

Kvinnan kommer ut ur duschen,

“Libresse”  

halvbild som går och samtidigt virar hon en vit

hennes hår är blött och hon

handduk runt. Bakgrunden skymtas vita väggar,

kastar huvudet bakåt för att få ut

tavla, en bordslampa. Hon slänger håret

vatten ur håret. Hon befinner sig

bakåt, samtidigt zoomar kameran till helbild, man

i sin egna lägenhet. Hon har gjort

ser ett högt fönster, vit gardin, tavla, blombukett,

sig ren och fräsch.   

bordslampa i bakgrunden.   
Närbild på kvinna, kort, lockigt rödbrunt hår.

Hon sminkar sig, gör sig snygg

Stryker kinderna med sminkborste, blickar

för att göra något.   

Da da dada da daa  

framåt.   
Helbild på vit hund, kameran rör sig uppåt där

  

  

Snabba bildfrekvenser:

En man är på väg upp till

  

En man öppnar en dörr och stiger igenom den.

lägenheten utifrån. Kvinnan tittar

Kvinnan filmas i halvbild i profil, stiger fram mot

ut genom fönstret och ser

ett fönster, greppar lätt gardinen.

honom, hon skyndar sig för att

En trappa med markant skugga av en siluett som

göra sig klar innan han når

samma kvinna stiger in i bild, klädd i röd kjol och
vit siden-BH, byter kameravinkel så hennes rygg
är mot kameran och hon klär på sig en röd kavaj.   

rör sig. Helbild på den vita hunden, håller ett svart hennes dörr.
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objekt i munnen, springer in och ut ur bild från

  

höger till vänster.  

Helbild, kvinna klädd i rött, går mot en soffa,

Kvinnan letar efter sin andra sko

sätter knäet i en sätet och lutar sig över kanten.

i och bakom soffan.

  

Snabb närbild på kvinnans ansikte och en svart
sko hon håller i handen. Tillbaka till stående, hon

  

vinklar blick och huvud åt vänster.   
Man filmad i grodperspektiv går upp för en

Mannen börjar närma sig dörren

trappa, vita väggar och mörkbrunt räcke.  

och det förtydligar att det börjar

  

bli bråttom för kvinnan att hitta
sin sko.   
Kvinna hukar sig ned mot golvet, hand mot

Hunden kommer till kvinnan

soffan. Närbild på den vita hunden med den

med den sko hon behöver i

svarta skon i munnen, hoppar upp i en

munnen.  

  

konjaksbrun fåtölj. Byter kameravinkel, kvinna går
mot hunden, rygg mot kamera, hukar sig till
hundens nivå och tar skon ur hundens mun.   
En kostymklädd man når slutet på en trappa upp.      
Helbild, i förgrunden möbler, spegel och lampa, i

De möts i kvinnans hall och

bakgrunden en kvinna och en man som går mot

omsluter varandra i en kyss, som

varandra, båda sträcker ut armarna och omsluter

om de är glada att se varandra.   

  

varandra då de möts.   

Libresse  
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En svart handväska ligger på ett bord, dras ner av

Det är kvinnan som drar ner

Libresse Clip är en

en hand och samtidigt faller ett rosa förpackning

handväskan så bindan faller ner

ny[...]  

med binda på marken. Zoomar in på bindan, en

och det är mannen som ger den

hand förs in i bild och plockar upp den.  

till henne.   

Siluett av mannens ansikte i förgrunden, kvinnans

  

ansikte, hon ler, halvt lutad bort mot kameran.   

[...]och helt
annorlunda binda
från Libresse.

  
Vit binda med vingar som viks ner, mot en ljusgrå

  

Den har två små

bakgrund. Kort halvbild på kvinnan och mannen

vingar som man

som går ut genom dörren.   

viker runt
troskanten och
följer därför helt [...]  

En rosa och en blå förpackning, en binda-

  

förpackning placerad framför. Centrerat över står

[...]naturligt dina
rörelser.

texten: LIBRESSE
HELT NATURLIGT.  

Libresse Clip. Helt
naturligt.   

1.7 Filmklipp 7 ”Tonårsdottern”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

I den första scenen visas en stor gräsmatta, i

Miljön kan upplevas som väldigt

En kvinnlig röst säger

ena hörnet syns kanten av en pool samt taket fin och proper, men äldre

samtidigt: “Jag skriver

på ett partytält. Det står bord utplacerade

till dig från drömmarnas

människor runt om i fina kläder.

både på gräsmattan och bredvid poolen. När En miljö där mens inte passar att
kameran zoomar in ser vi även palmer,

ö”.   

prata om.   

strandkanten och havet.   
En ung tjej med mörkblont långt hår sitter i

Hon ser ut som en tonåring och

“Mardrömmarnas ö”  

en röd stol. Hon har vita shorts och ett svart tittar tröttsamt och surt åt sidan.   
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linne på sig och hörlurar hängandes runt
halsen.  

I nästa scen lutar tjejen ansiktet i ena handen

  

och tittar ner i marken.   

“Här skyddar folk sina
drinkar under
parasoller, men låter
hjärnorna explodera i
solen.”  

Det sitter ett sällskap vid poolkanten runt ett

  

  

En fin dam   

  

I nästa scen zoomas vinkeln ut från tjejen

Hennes föräldrar försöker prata

“Mina föräldrar är inget

och vi ser hur hon sitter tillsammans vid ett

med henne men hon ignorerar

undantag.”  

runt bord med en medelålderskvinna och

dem, vänder sig om och suckar.   

bord, sällskapet består av två äldre män och
en äldre kvinna. Det står drinkglas på bordet
med paraplyer i.  
En äldre kvinna i vitt kort hår, guldiga
örhängen och mörka solglasögon sitter vid
ett annat bord. Framför henne syns två röda
drinkar med paraply i.   

man. Det står två glas framför dem, varav ett
har paraply i. Tjejen lutar ansiktet i vänstra
handen och har stänger samtidigt munnen.
Mannen lutar sig mot henne och öppnar
munnen, samt sträcker ut handen mot henne
något.   
Vinkeln zoomas in på tjejen igen och vi ser

  

  

henne vända huvudet bort från kvinnan som
sitter bredvid, samtidigt som hon tar sig i
håret och stänger munnen och andas
samtidigt ut.   
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I nästa scen ser vi hur kvinnan och mannen

Det tjatar på tjejen.  

“Dom frågade mig om

vänder sig mot tjejen och säger någonting,

jag var sur för att jag

medan hon tittar åt ett annat håll.   

hade mens”  

Vi ser tjejens hand räcka sig mot en väska

Tjejen ska illustrera hur bindan

“Jag tog fram min nya

som står bredvid stolen. Hon tar upp ett

fungerar, framför sina föräldrar på

Libresse Invisible som

orange/rött paket där man ser Libresse

en uteservering.   

har quick drain system.”  

En äldre man i ljus hatt och ljus kostym titar

Mannen tittar förvånat dit, som att

  

med rak blick åt hörnet.   

det skulle vara något fruktansvärt

logotype. Hon ställer sedan paketet på
bordet framför mannen och kvinnan.   

tjejen gjorde.   
Den unga tjejen lyfter glaset som står på

Hon tar drinken och häller ut

“Små micro-räfflor som

bordet med en orange dryck i och häller

innehållet för att visa hur bra

fördelar och håller

drycken över bindan hon håller i sin hand.

bindan suger upp vätska.   

vätskan, och de på bara

Vätskans sugs upp av bindan.  

två millimeter”.   

Tjejen håller upp bindan med händerna

En av kvinnorna i bakgrunden

framför ansiktet och tittar mot paret och

tittar förvånat mot tjejen, hennes

sedan mot kameran. I bakgrunden kan man

ansiktsuttryck skapar en känsla av

skymta en äldre kvinna i grått hår gapa och

att tjejen gör någonting konstigt.   

  

titta på tjejen.   
I nästa scen ser vi en kvinna i grått, kort och

Den här kvinnan tittar glatt åt

  

lockigt hår med bruna glasögon. Hon ler och tjejens håll, hennes sätt att lyfta
tittar mot tjejen samtidigt som hon håller

glaset samtidigt kan tolkas som att

upp ett glas med en röd dryck i.   

skåla, eller hälsa på tjejen
uppmuntrande.   

Vi ser en man i ljus kavaj, brun hatt och

Mannen blickar mot bordet där

“Pappa låtsades som att

mörka solglasögon sitter på en stol och tittar

tjejen, kan tolkas som att hon är

det var en nota och

mot tjejen och tuggar samtidigt.   

iakttagen av en man.   

stoppade ner den i
fickan. “  
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Mannen vid bordet där tjejen sitter tar tag i

Pappan till flickan tar ner bindan

  

bindan, viker ihop den och stoppar den i ena så den inte längre är synlig på
byxfickan.   

bordet. Dessutom stoppar han en
vätskefylld binda i ett par vita
byxor, vilket förstärker produktens
uppsugningsförmåga.  

Vi ser kvinnan i grått kort hår med mörka

Kvinnan tittar förvånat mot tjejen,

solglasögon titta åt deras håll, samtidigt som

hennes ansiktsuttryck tolkas som

hon öppnar munnen halvt.   

lite nedvärderande och förvånat.   

I nästa scen ser vi Libresse förpackning i

  

“Jag saknar dig”.  

“Libresse, helt
naturligt”  

orange/rött framför en vit bakgrund. Där
ligger också ett oranget paket.  
I nästa scen ser vi Libresse logotyp med

  

  

Invisible skrivet under.   

  

1.8 Filmklipp 8 ”Olika kvinnor”
Denotation  

Konnotation  

  

En kvinna dyker upp i bild nerifrån och

En kvinna befinner sig i ett badrum.

  

upp. Hon har ryggen mot kameran,

Brösten i fokus, framförallt när hon lutar

mörkbrunt, axellångt hår, ljus hy och är

sig framåt.

klädd i vit bh. Det zoomas ut till halvbild,

  

filmar fortfarande bakifrån men kvinnan
reflekteras i en spegel. Runt finns vita
väggar, ett fönster bakom henne, vitt kakel,
vitt handfat och kvinnan är klädd i vita
byxor. Kameravinkeln byts, filmar kvinnan
framåtlutad, igen syns den vita bh’n.   
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Närbild på ett gul/orange

Man antar att kvinnan öppnar

Libresseförpackning som står på en

badrumsskåpet för att ta en binda.   

  

glashylla, bredvid finns tre parfymflaskor på
båda sidorna. Byts till närbild på kvinnans
ansikte i profil, hon vänder sig bort mot
kameran.   
Närbild på en kvinnas reflektion, hennes

En kvinnlig taxichaufför möter blicken

ögon, näsa och lugg, i en backspegel.

till en person i bakgrunden.   

  

Kameran rör sig neråt, man ser en hand
som vinklar backspegeln, en bilratt, en
framruta med regnstänk och en taxameter.
En blå bindaförpackning ligger på
instrumentbrädan.   
Halvbild på en man och kvinna som sitter i

Så fort mannen rör vid henne vänder

baksätet i en bil. Han stryker sina fingrar

hon bort huvudet och tittar ut. Hon gör

mot hennes kind, hans blick och huvud

antydningar på att det är en obehaglig

vinklad mot henne. Hon blickar rätt fram

och stel stämning mellan dem. I och

och vinklar huvudet bort från honom när

med att han försöker närma sig med en

hans fingrar når hennes kind. Båda har ljus

mjuk rörelse och det är kvinnan som

hy och kort brunt hår.  

avslår ställer sig hon i maktposition.  

Halvbild på kvinnan som i framsätet bilen,

Chauffören ser detta genom backspegeln We keep running   

huvud lutad framåt och blickar uppåt.   

och letar flinar.  

Närbild på kvinnan i baksätet, hennes blick

Kvinnan i baksätet möter chaufförens

går från att vara riktad fram till vänster,

blick och ler. De får kontakt i tystnad

börjar samtidigt le. Mannen är suddig i

och lämnar mannen utanför.   

  

and passing by   

bakgrunden.  
Svartvitt. Helbild på två personer som

I nästa scen visas ett torg. Det är en

filmas i en rotation, står omfamnande i en

vacker plats,   

  

kyss. Runt om står personer i svart och en
vit byggnad skymtar i bakgrunden.   
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En kvinna filmad i halvbild går mot

Kvinnan tittar snabbt på paret och ler

Never stop but

kameran. Hon är klädd i jacka, har en sjal

sedan stort, som om deras kärlek för

we try.  

runt huvudet och håller en väska i handen

varandra smittar av sig till henne.   

som kameran filmar ner på.   
Kameran filmar en binda, zoomar ut och

  

  

en hand sträcker sig för att ta denna,
bredvid ligger en förpackning bindor. Det
återgår till att vara i färg från att vara
svartvitt.   
Handen som plockar upp bindan tillhör en

Ett paket bindor står på ett bord framför Let’s stick

kvinna i brunt hår och blå klänning. I

en spegel, man befinner sig i någon typ

förgrunden sitter en kvinna i vit tröja och

av skönhetssalong. Kvinnan som står

blont hår.  

sträcker sig efter bindan, hon är anställd,

around here  

kvinnan som sitter är kund.   
Återgår till svartvitt. Fyra kvinnor går på

Deras kläder, de kappor dem klär och

rad, de har alla svarta kappor och vita

miljön ger en känsla av ett universitet,

linnen som skymtas under, alla har blicken

västerländskt men inte svensk. De går

riktad mot kameran.   

stolta, som om de nyligen tagit examen,

  

redo att ta sig an nya utmaningar.  
Bilden av dessa kvinnor fryser och

En övergång och scenariot byts till en

Stay in bed.

återkommer som ett fotografi i en tidskrift,

tvättomat, personen som håller i ett

  

zoomas ut och samtidigt vinklas boken ner

tidningsmagasin väntar på sin tvätt.

och skymtas i förgrunden. I bakgrunden
syns tvättmaskiner. Centrerat får en blond

Kvinnan centrerad håller på att tvätta

kvinna med en korg med kläder i, klädd i

kläder.  

rosa t-shirt och svarta byxor. En man sitter
klädd i blått på en tvättmaskin, en annan
man, i ljusgrå kostym sitter och läser.
Kvinnan ställer ner korgen på marken.  
Närbild på kvinnan i rosa vid en

  

  

tvättmaskin, en man står i bakgrunden.   
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Två kvinnor sitter i halvbild, ena är samma

  

  

En annan kvinna står lutat med armen mot

Går över till en kvinna i sitt eget hem

  

ett fönster, hon har brunt hår och en vit

som lutar sitt fönster. Hon är mamma

skjorta på sig. Det zoomas ut från kvinnan,

till en dotter, de kramas och delar en

och en gardin faller ner i fönstret. Ett barn

lycklig stund.   

kvinna i rosa och den andra är brunett,
klädd i svart och läser en tidning. De
blickar först framåt, sen mot varandra, båda
ler.   

iklädd vita kläder dyker upp, barnet håller
en binda i handen. Barnet går nerför en
trappa, och sen in i armarna på en kvinna.
Deras leende ansikten filmas sedan i
närbild.   
En TV står på golvet, bakom skymtas ett

  

Libresse.  

bord och en stol i svart, vita väggar, en
ljusfärgad pall med en lampa på och
leksaker i förgrunden. På TV-skärmen visas
en förpackning från Libresse som
inzoomas.   
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1.9 Filmklipp 9 “No blood should hold us down”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

En kvinna med håret uppsatt i en knut

Mörkret i rummet och att man

Under filmens gång

står i en mörk lokal, något typ av

endast ser silhuetten av kvinnan

spelas det en ljudslinga

ljussken syns bakom hennes huvud.

skapar en känsla av nyfikenhet,

med musik. Det låter

Hon har på sig en grå tröja och under

och en mörk lite otäck känsla.  

som en kvinna med

den skymtas ett svart linne/topp. Hon

stark ljus röst

tittar rakt fram i kameran.  

nynnar/jojkar fram en
melodi.   

En ljushårig kvinna med flätor filmas

Kvinnan upplevs som att hon är

från ett sidoperspektiv. Hon är fuktig i

ansträngd, hon svettas och har

ansiktet och har ett sår i pannan som

kämpat. Hon ser skadad ut

blöder ner i ansiktet. Hon har på sig en

eftersom hon har blod på huvudet.   

  

grå topp, och tittar rakt fram.   
I nästa klipp ser vi tre tjejer, en står

De står rakt uppställda, helt stilla.

längre fram mot kameran än de andra

Skapar en känsla av spänning och

två. De står i ett utrymme under

attityd, de visar ingen känsla i

stålbalkar, man ser ett ljussken bakom

kroppsspråket.  

  

dem.   
I nästa klipp ser vi silhuetten av en

  

  

I ett mörkt rum syns en kortklippt

Personens frisyr, tatuering och

  

mörkhårig persons rygg. Hen har på sig

position skapar en känsla av

ett svart linne. Man kan skymta en

kaxighet och attityd.   

underkropp, en hand snurrar på ett runt
objekt.   

tatuering på vänster arm, personen tittar
ner så att man ser nacken.  
Ett kvinnligt ansikte tittar neråt, iförd ett Ögonens uttryck skapar en känsla,
svart tygstycke runt ansiktet. Man ser

klippet är snabbt vilket gör att

endast pannan, ögonbryn och näsa.   

man vill veta mer om vem kvinnan

  

är.  
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En mörkhyad tjejs halva ansikte zoomas

  

  

En mörkhårig kvinna med ljus hy sitter

En mörk kall, snöig och hård skog

  

på en cykel och tittar in i kameran.

syns bakom henne. Detta

in, hennes läppar är fokusen. Hon har
på sig en rosa huvtröja.   

Bakom henne syns trädstammar som har förstärker känslan av att hon är
grenar med snö på. Kvinnan har svarta

tuff och hård som ger sig ut och

kläder och på cykelstyret hänger en

cyklar trots väderleken.  

hjälm. Kameravinkeln är från ett
underperspektiv.   
I nästa scen ser vi hur en röd, tjock

Vätskan liknar blod som sprids ut

En knastrande ljud

vätska sprids ut över små istappar.   

över is.  

hörs.   

En mörk korthårig kvinna med ljushy

Kvinnan är svettig och blodig, det

Samtidigt hörs trumslag

syns i nästa scen. Ett ljudsken i

ser ut som att hon har fått en

och en manlig kör som

bakgrunden blinkar och gör att hon syns smäll i ansiktet. Hon ser arg och
otydligt. Hon har fuktig i ansiktet och

fokuserad ut.   

nynnar. Kvinnan som
sjöng innan har tystnat.   

håret, och har ett sår på näsan som
blöder ner i munnen. Hon tittar rakt in i
kameran med halvöppen mun. Man ser
att hon har ett svart linne/topp på sig.   
På en gräsplan ser vi flera kvinnor

Gräsplanen och kvinnornas kläder Man hör hur kvinnorna

springa åt samma håll, de är iförda

skapar en konnotation till någon

stönar och skriker till.

shorts och t-shirt i samma färger och

lagsport som spelas utomhus. De

Bolljud hörs i

material med med olika siffror som syns

tacklar varandra hårt och visar

bakgrunden.   

på ryggen. En av kvinnorna kastar en

ingen antydan till osäkerhet eller

boll åt en annan kvinna som fångar den

svaghet. Denna sport kan anses

med händerna. Hon tar tag i bollen och

som “manlig”, kräver .   

springer sedan in i en annan kvinna
samtidigt som hon håller bollen i båda
händerna och kutar ryggen.   

100  

En mörkhyad kvinna med mörkt lockigt

Vädret är grått och skapar en

Man hör i bakgrunden

hår springer fram på en väg, bakom

känsla av de är kallt, inte ett väder

hur kvinnan flåsar.

henne syns träd och löv i olika orangea

man ser fram emot att springa i.

Bakgrundsången

färger. Hon är iklädd en rosa tröja,

Detta skapar en känsla av att

tystnar.  

shorts och rosa skor.   

kvinnan är tuff och stark som ger
sig ut och springer.  

En mörkhårig kvinna med långt

Vädret är mörkt och grått, havet yr I bakgrunden hör man

nedsläppt hår iförd mörk våtdräkt

och mörkt vilket gör att det ser

springer ut mot havet. I hennes vänstra

kallt ut. Detta skapar en känsla av

hand håller hon samtidigt en

att kvinnan är stark som ger sig ut

surfingbräda.   

i det kalla vattnet.   

Från ett undersperspektiv syns två

Boxning anses som en tuff sport

vind och blåst.   

Man hör kvinnorna

kvinnor slå mot varandra med handskar. då man slår och skadar varandra.

flåsar och slår samtidigt

De står innanför upphängda rep. De är

Kvinnorna är blodiga och trötta,

i luften, även hur slaget

iförda mörka linnen och shorts. En av

men de upplevs som starka och

träffar en av kvinnorna

kvinnorna blir träffad av ett slag i

uthålliga då de fortsätter boxas

och en duns hörs när

ansiktet och faller ner på marken.   

trots att de är skadade. Denna

hon ramlar i golvet.   

sport upplevs som typiskt manlig
då de har en starkare kropp än
kvinnorna, detta gör att kvinnorna
upplevs som starka.  
En mörkhyad kvinna i rosa tröja, shorts

Kvinnan ramlar och faller i

och skor ramlar framåt på en väg

backen, hennes gestikuleringar

omringad av träd med gul/orangea löv

skapar en känsla av smärta.  

  

på marken. Hon tar emot sig med
händerna och drar sig framåt.   
Nästa scen är filmad under vatten där vi

Återigen skapar vatten och den

Man hör

ser en surfingbräda med en människas

gråa tonen i filmen en känsla av

undervattensljud i

ben på sidan av den flyta på vattnet,

kyla. På vattenytan syns inga andra bakgrunden.   

samtidigt som en våg träffar den.   

surfingbrädor, vilket ger känslan
av ensamhet.   
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En ljushyad kvinna med ljust hår

Kvinnan ligger stilla under vattnet, Samtidigt hörs bubblor

befinner sig under vattnet, man ser blod

samtidigt som hon blöder i

i hennes ansikte och hon har slutna

ansiktet. Man får känslan av att

ögon. Hon sjunker nedåt och håret rör

hon inte kämpar och slappnar

sig uppåt.   

av/ger upp.   

Vi ser samma mörkhåriga kvinna med

Hon boxas, blir slagen och får ont, Nu sätts en ny ljudslinga

kort hår titta in i kameran, hon är filmad men ger inte upp utan reser sig
från ett sidoperspektiv. Hon har blod

upp igen.   

och vattenbrus.   

med musik igång,
samma låt som där
männen sjöng.   

som rinner från näsan. I vänstra kanten
kan man se att hon har på sig en stor
handske, hon sätter ned den i marken
stödjer sig mot den för att börja resa sig
upp.   
Den mörkhyade kvinnan i rosa kläder

Trots det hårda fallet och såret

sitter ner bland löven, hon sätter

som har bildats på knäet, reser

händerna i marken och reser sig upp. På

hon sig upp för att fortsätta

knät ser man hur ett sår har bildats och

springa och kämpa.   

  

blöder. Man ser hennes hand full av löv.
Hennes ansikte zoomas in och man ser
hur hon gapar.   
En ljushyad kvinna med knut på

  

  

  

  

huvudet syns i en mörk lokal. Hon har
armarna spända ur från kroppen åt
sidan, händerna är avslappnade och
vinklade neråt. Hon snurrar runt och
vänder sig från kameran.  
I nästa scen ser vi hur hon är iklädd en
grå tröja, svarta benvärmare, vita
strumpbyxor och en svart kjol. Hon
snurrar runt på tårna i en piruett och
dansar balett.  
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Kvinnan är en ballerina.  

  

Hon sitter framåtböjd på marken med

Kvinnans fötter i ballerinaskorna

  

fötterna framför sig. Hon lyfter av ett

är såriga och blodiga, det skapar en

vitt bandage från fötterna, under ser vi

känsla av smärta och att man

att hennes tår och naglar är blodiga och

tycker synd om henne.  

En inzoomning på kvinnans fötter görs,
det skiftar fyra gånger från att visa
hennes plåstrade tår till att se henne i
samma position men iförd ballerinaskor.   

såriga. Ballerinaskon syns i vänstra
hörnet.   
En ljushyad kvinna i mörkgrön hjälm

Kvinnan ger sig ut trots vädret för

bär en cykel på axeln. Bakom henne

att cykla. På benet ser man ett

syns trädstammar och snö. Hon tittar

uppskrapat sår, trots de så kämpar

uppåt och går uppför en sluttning. Hon

hon vidare.  

  

har på sig ett par svarta tighta byxor, på
låret ser vi hur hon har några hål i
byxorna och ett blodigt sår syns.   
I nästa klipp ser vi hur kvinnan befinner

Det upplevs som tungt att gå upp

sig i naturen, omringad av trädstammar

för backen.   

  

täckta med snö. Hon är filmar bakifrån
på väg uppför en backe med cykeln
bärandes på axeln.   
I nästa klipp syns samma kvinna komma Hon ser stark ut, även om hon har Ljud från däcken hörs.  
cyklandes genom den snöiga skogen.   

ett sår som smärtar på benet.  

Tre ljushyade kvinnor åker på

Skateboards kan upplevas som en

skateboards genom en lokal omringad

typisk manlig sport.   

  

av träbjälkar. De är iförda byxor och
jackor, bakifrån ser vi hur de har håret
samlade i toffsar.   
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Man ser hur kvinnorna åker upp på

  

  

En av kvinnorna ramlar vid ett trick av

Trots att hon ramlar så reser hon

  

skateboarden, men sätter sig direkt upp

sig upp och skrattar, de

och skrattar. Hon tittar på sin armbåge

konnoterar till styrka.   

ramper med skateboardsen och hoppar
upp från dem. De snurrar på
skateboarden och gör olika trick.  

som de rinner blod från.   
En ljushyad kvinna med mörkt hår tar

Klättring kan ases som en extrem

sig upp över en klippkant genom att dra

och farlig sport.  

  

sig upp med händerna. Hennes händer
är smutsiga och blodiga på ovansidan.
Vi ser i nästa klipp hur hon befinner sig
bland branta klippor. Hon har på sig
beiga byxor och blå tröja. På ena benet
har hon ett rep spänt.   
I nästa klipp ser vi flera kvinnor knuffar

Trots fallet så ger inte tjejen upp,

  

varandra i en grupp, dem befinner sig på hon reser sig och springer mot
en stor gräsmatta. Några av dem har vita målet.   
knästrumpor och de andra har gröna.
De knuffar varandra och i mitten faller
en blond tjej med flätor ner till marken,
medans de andra försvinner ur bild.
Hon reser sig upp och tar upp bollen
som ligger på marken, springer iväg och
åt andra hållet. I nästa klipp ser vi andra
kvinnor springa efter henne.   

104  

En smutsig och blodig hand som

Kvinnan ser ut som en krigare i

I bakgrunden hör man

greppar ett silvrigt handtag syns i nästa

hennes utrustning, uniform och

glassplitter.   

sekvens. I nästa klipp ser man en

vapen. Hon ser sliten ut då hon är

ljushyad kvinna med mörkt hår, hennes

smutsig och blodig.   

ansikte är blodigt och smutsigt. Runt
hennes axlar ligger en form av päls och
hon har på sig en uniform av ett tjockt
brunt material, hon sitter på en häst och
håller i ett svärd.   
En blodig fot zoomas in och böjer på

  

tårna som är skadade och blodiga.   
Ett ansikte av en ljushyad kvinna med

Ett “knäckande” ljud
hörs i bakgrunden.   

  

  

Gör sig redo för att ta nya tag  

  

Skriker och gör sig redo för strid.   

  

Den mörkhyade kvinnan i rosa överdel

Tar i allt vad hon kan, skriker av

  

filmas från ett sidoperspektiv. Hon är

vrede? frustration? taggning?  

mörkt hår zoomas in. Hon befinner sig
under vatten, men hon tittar upp med
ögonen. Hennes ansikte är blodigt.  
En mörkhyad kvinnas ansikte zoomas
in, hon har öppen mun och vänder
ansiktet uppåt från marken. Hon har på
sig en rosa överdel.  
Kvinnan med svärd sitter på en vit häst
som stegrar. Kvinnan håller med ena
handen i tyglarna, och i andra han håller
hon ett svärd. Hon har på sig en
rustning, och benskydd i silver. Hon
öppnar munnen och sticker ut handen
med svärdet i en rak rörelse.   

fuktig i ansiktet och öppnar munnen,
och springer sedan ur bilden.   
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Tre kvinnor i gröna/vita smutsiga t-

Deras kroppsspråk tillsammans i

shirtar och shorts hoppar upp från

grupp skapar en känsla av att de

  

marken samtidigt som de skrattar. En av har vunnit eller klarat uppnått ett
kvinnorna, som befinner sig i mitten,

mål. Handtecknet ger en känsla av

knyter handen till en näve i luften.   

att man firar, eller säger “yes”.   

Man ser två ben iklädda tighta byxor i

Kvinnans gestikulering skapar en

olika nyanser av brunt och grönt. Benen

känsla av att hon har vunnit eller

trixar med en skateboard. I sekvensen

klarat någonting svårt.   

  

efter ser vi en ljushyad kvinna i ljust hår
sträcka upp handen och håller upp några
fingrar i luften, man kan se några
armband i olika färger längst handleden.   
Två mörkhyade ben i svarta shorts och

Kvinnan klarar av att springa trots

rosa skor springer fram på marken som

smärtan/såret, hon är stark och

är täckt av löv. På benets vänstra knä

ger inte upp. Fortsätter kämpa.   

  

syns ett sår där blod rinner längst med
smalbenet.   
Kvinnan i rosa överdel springer fram,

Hon tar i allt vad hon kan.  

Kvinnan andas tungt i
bakgrunden.   

hennes överkropp syns endast. Armarna
åker upp längst med sidan av kroppen i
en böjd rörelse, håret studsar. Hon
öppnar munnen och spänner ögonen.   
I nästa klipp ser vi en grå himmel och

Flaggans färg associeras med fred.  

  

  

  

bit av marken. En gestalt på en vit häst
galopperar fram med en vit flagga i
handen som blåser i vinden. I mitten av
bilden står texten “No blood should
hold us back”.  
Ett ansikte zoomas in så man endast ser
munnen och näsan, som är fyllt av blod.
Personen öppnar munnen och spottar ut
blod.   
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En kvinna i kort mörkt hår med svart

  

  

Trots balettdansösens onda fötter

  

linne syns, hon blöder näsblod.  
I nästa klipp ser vi kvinnan med knut på

huvudet och kjol. Hon dansar balett och så forsätter hon att dansa  
gör en rörelse med armarna, samtidigt
som hon har en skarp blick.   
I en snabb scen ser vi hur de två

Kvinnan som fick ett slag i början

kvinnorna som boxas slår mot varandra

av filmen ger nu revansch och får

med handskar. Den ena kvinnan i kort

in en träff. Ger en känsla av

mörkt hår slår till kvinnan emot henne

revansch och att hon inte gav upp

på kinden. Hon vänder sig om av

trots hennes näsblod.   

  

smällen och spottar ut blod från sidan.   
Kvinnan i kort mörkt hår med

  

En ljudsignal från ett

boxningshandskar zoomas in, hon tittar

horn hörs i bakgrunden.

rakt in i kameran med en skarp blick. Vi

Man hör även glas som

ser hennes sår på näsan som blöder ner

splittras.  

på hennes mun.  
Texten “Live fearless” dyker upp i vitt.

  

Ljudslingan med män
hörs igen.   

Bredvid ser vi Libresse logotyp i rosa
och vitt. Bakgrunden en mörkröd och
vit rök som rör sig.   
I nästa klipp står texten “Låt inte

I det sista klippet i Libresse

mensen stoppa dig”. Under texten finns

reklamfilmer hänvisar de kunderna

tre mindre videoklipp. Den ena videon

till vidare klipp där de kan läsa mer

är en skål som sallads hälls upp i, under

om mens, de tipsar om rätt kost

står texten “kost”. Den andra videon

vid mens, rätt övningar vid

föreställer två kvinnor som gör en

mensvärk och hur du hittar

träningsrörelse, där under står texten

motivation.   

  

“träning”. Den tredje bilden visar en
kvinna med hörlurar som tittar på en
solnedgång, under den står texten
“motivation”. Längst ner i mitten av

107  

bilden står det “Besök red.fit” sedan
Libresse logotyp.   

1.10 Filmklipp 10.”Roll.Press.Go™”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

En närbild på en flicka, hon har lugg

En gammal film från 1953 där en

Är det sant att man ska ska

och lockigt hår som är uppsatt.

flicka i ett klassrum frågar sin

stanna hemma när man

Bakom henne skymtas två andra

klassföreståndare en fråga om

menstruerar?

flickor; hon till vänster har kort hår

mens. Med endast flickor i

  

och en mörk, randig polotröja; till

bakgrunden kan man tänka sig att

höger en skjorta med vit krage.

det pågår en sexualundervisning

Filmmaterialet är i svartvitt. Nederst

där flickor och pojkar separeras.   

åt vänster står texten: 1953  
Kvinna, har axellångt, lockigt hår.

Läraren som står framme vid

Nej, det är inte sant [...]  

Hon bär en vit piketröja med en kofta katedern svarar på frågan sakligt.   
över i mörkare ton. Bakom henne
finns en griffeltavla med vita
målningar på varsin sida.   
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Närbild på ett motorcykeldäck.

Lärarens röst fortsätter samtidigt

[...]Men åk inte för långt

Kameravinkeln byts till tre personer

som scenen byts till modern tid.

bort, det är bra[...]  

på motorcykel som åker längs en väg

Skapar en kontrast mellan den

riktade mot kameran. Längst fram i

sköra, osäkra flickan från 50-talet

mitten åker en kvinna, hon bär en

till en kvinna i bikerjacka åkandes

svart hjälm, en svart jacka, ett svart

på en motorcykel.   

linne, en blå skjorta som skymtas
samt blå byxor. Hon har brunt, långt
hår och ljus hy. Hon vänder huvudet
bakåt och sedan riktar blicken framåt
igen. Bakom henne åker två män på
varsin sida; ena klädd i svart jacka,
röd sjal, grå tröja och svarta byxor;
andra i svart jacka och ljusa byxor.
Längs med vägen växer ljusa grässtrån
och berg skymtas.  
Byter till en landskapsbild där en

Befinner sig på en strand där

konstgjord haj ligger centrerat. Fem

någon typ av sammankomst pågår.   

[...]om du har nära hem  

personer står uppe på hajen och ett
dussintal personer runt om, alla rör på
sig och i förgrunden visas en person
på cykel som åker mot dem.   
Sex stycken personer visas i bild, fyra

De står på den konstgjorda hajen

kvinnor och två män. De hoppar och

och dansar, det är ett strandparty.  

[...]så du diskret kan   

rör sig, två kvinnor pekar med
utsträckt arm åt varsitt håll, en kvinna
i mitten sträcker upp händerna. två
personer har fjädrar på huvudet, en
har hatt och de har alla avvikande
färger i sin klädsel.   
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Halvbild på en vit segelbåt till havs

Det är en kvinna som styr seglet

med fyra personer ombord, alla

och båten på det vågiga havet.   

klädda i röda flytvästar.

byta och slänga bindan.
Tiderna förändras[...]  

Byter till en närbild på en kvinna i röd
flytväst, ljus hy och blont hår. Hon
rör armarna i en cirkulerande rörelse
och vänder blicken uppåt.   
En vit binda med rosa detaljer ligger

En datorgjord redovisning på

Med nya libresse kan du

centrerat i mitten av bilden, och

bindans nya funktion. Här är det

vara var som helst.

under själva bindan ligger ett

inte fokus på uppsugningsförmåga,

mönstrat, rektangulärt ark i vitt och

det visas inte i bild, utan hur

rosa. Bakgrunden är cerise-rosa och i

smidigt man kan rulla ihop den för ta hand om din binda.

högra hörnet en blå och rosa logotyp

att kastas.   

För att enkelt och diskret
Bara rulla, tryck ihop och

med texten Libresse.

släng.

Bindan lyfts upp från höger kant och

Libresse. Roll Press Go.   

försvinner upp och ut ur bild åt
vänster.

En grå linje ramar in det mönstrade
arket.

Den vita bindan placeras återigen i
bild, i höger hörn av arket, nu i
cylinderformat och rullar åt vänster,
tillsammans med arket. Kanterna på
det nu cylinderformade arket trycks
ihop och faller sedan ner i en grå
papperskorg.   
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Ett hav med en horisont som går

  

  

över till en molnig himmel. I vänster
hörn finns en vit segelbåt. I mitten av
bilden står texten “Nyhet!” i
ceriserosa, och under texten:
“Libresse Roll.Press.Go. Nu i din
butik!”. I höger hörn finns ett
fyrkantigt, rosa baket med en blå
logotyo med texten “Libresse” i vitt.
Till vänster står texten “LiveFearless”,
live i vitt och fearless i ceriserosa.   

1.11 Filmklipp 11 ”New Arrivals”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

Svart kakelgolv. Man skymtar två par

Befinner sig på en offentlig toalett

Musik med dunkande

fötter, båda i svarta högklackade skor. med toalettbås.   

basgång.   

Centrerat står texten “A LIBRESSE
STORY”  
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En kvinna i ljusbrunt hår, ljus hy och

En kvinna sitter i en glittrig

Ljudet av prylar som faller

silverfärgad klädsel, hon har huvudet

klänning och partysminkning, man i marken.   

vinklat nedåt.

antar att hon befinner sig i ett

Går över till en närbild på en öppen

toalettbås tillhörande en nattklubb.

handväska och hennes två händer

Hon sitter på toaletten och letar

som plockar ut ett rosa läppglans och

febrilt efter något i hennes

stoppar sedan ena handen i väskan

handväska, så ivrigt att hon obrytt

igen.

låter andra saker falla till golvet då

Byter kamera vinkel till ett par fötter,

hon vänder innehållet upp och ner.   

ett par röda hörlurar ligger på golvet
och ett guldfärgat paket faller i
marken, för att sedan återgå till en
närbild på väskan och en hand. En
närbild på kvinnan som drar håret
bakom örat med handen.
Det zoomas ut till halvbild, kvinnan i
silverfärgade kläder som skakar på
handväskan, och bakgrunden
skymtas toalettrullar och mörka
väggar.
Filmar återigen kvinnans fötter där en
röd leksak med tänder och ögon faller
i golvet, på marken ligger redan röda
hörlurar, rosa läppglans, en gul
markeringspenna och ett par bruna
solglasögon.  
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En person ligger på mage i en säng,

Det är morgon och kvinnan i

över ligger ett blått täcke och ena

sängen ligger på mage, hon vaknar

armen hänger utanför sängkanten.

till med en sakta rörelse. Solen

Bredvid åt vänster står en skyltdocka

skiner ute, det ger en känsla av

med en blå väska hängandes på

sovmorgon och en lathet.   

  

armen, ett stativ med kläder. Åt höger
finns ett bord med en kopp, en
telefon och två andra objekt. Bakom
sängen finns två fönster med vita
gardiner hängandes i vardera, fönstret
åt höger står på glänt.
Närbild på bordet där den blå koppen
syns i höger hörn, en hand sträcker
sig efter ett etui i blått och gult.
Tillbaka till helbild där personen i
sängen kastar etuiet ut genom det
öppna fönstret.   
Kameran filmar etuiet uppifrån när

  

  

den faller ner, under syns en person,
helt klädd i svart, på en motorcykel.
Det är en trottoar med kullersten
utanför.
Personen fångar etuiet och stoppar
den i en ficka på sin svarta bikerjacka.
Personen filmas i helbild med ryggen
mot kameran, det är kullerstensgator,
hus till vänster och en bro på vänster.
Då personen börjar köra iväg byts det
till en kameravinkel ur fågelperspektiv
och filmas genom ett räcke.   
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Närbild på en persons torso, hen bär

Kläderna är utstickande och känns

  

en vit, luddig tröja, en liten handväska medvetet valda, en planerad outfit.  
i svart och guld och blå jeans. Hon
har ljus hy, guldarmband och
guldring, i handen håller hon ett blått
etui. En person i svart underdel och
gul, stickad tröja tar etuit ur hens
hand.   
Snabb kamerafrekvens på ett rörande

Ett tåg eller tunnelbana swishar

  

fordon, in i ett mörker med långsmala förbi.   
lampor.   
En person i svart jacka och ljus hy ger Befinner sig på en tunnelbana i
ett rosa och lila-mönstrat etui till en

  

Stockholm.   

annan person, klädd i svart jacka, blå
jeans och en svart topp med vita
prickar. I bakgrunder skymtas
personer som sitter och gula stolpar.
Byter till en person i blå jeans som går
från kameran med ryggen vänd mot.  
Suddig bild av två personer i ett

Befinner sig på en nattklubb vid en

mörkt rum, blont hår skymtas. Ett

bar.   

  

etui skickas längs en trädisk, mot
kameran och stannas av en hand.
Bakom anas personer och ett blå-lila
neonsken.
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En kvinna filmas framifrån i halvbild.

Kvinnan ligger i soffan, kroppen

Hon lutar sig mot två beiga kuddar

avslappnad och har fullt fokus på

och håller en TV-spelskontroll i

TV-spelet. Samtidigt som hon

händerna. Hon har ljus hy, brunt hår

spelar skickar hon etuiet till

  

och en färgglad huvtröja. Det zoomas personen som sitter mittemot.   
ut, kvinnan ligger i en soffa och
skjuter ett etui över ett bord med
foten, en arm är utsträckt över
bordet. På bordet finns en röd
kartong, en turkos skål och en
blombukett.
Närbild på när handen sträcker sig
och tar etuiet.   
En persons bak filmas hen drar upp

  

  

  

  

Återigen är kläderna i fokus, hon

  

ett par blå jeans över rumpan, under
bär hon blommönstrade svarta trosor.
I bakgrunden skymtas ett täcke och
lakan. När byxorna är på placerar hen
ett etui i bakfickan.   
En slingrande trappuppgång i grå sten
och med bruna räcken filmas
uppifrån.   
Kvinna filmas i helbild ur

grodperspektiv, hon cyklar och bär en har en vass och cool klädstil.
svart keps, gul jacka, blå jeans och
röda skor. Byter till närbild på hennes I nästa scen befinner de sig på ett
handväska i plastmaterial där ett

kafé.   

färgglatt etui syns.
Samma etui lämnas över på ett svart
bord, från en hand till en annan, båda
har ljus hy.   
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En närbild på en hand som placerar

Tillbaka till toalettbåsen som

ett blått och gult etui på golvet,

filmades i starten, som om det har

bredvid syns ett par svarta skor.

gått ett varv.

  

Personen låter etuier glida längs
golvet genom att skjuta det med

Personen i silver får ett Libresse-

handen.

etui av kvinnan i båset bredvid.
Hon öppnar upp etiuet och finner

Närbild på kvinna i ljusbrunt hår,

en binda där i, vilket man, med

röda läppar, ljus hy och silverfärgad

hennes leende, tolkar som om det

klädsel.

var det hon letat efter i sin väska.   

Närbild på två händer och ett etui i
mitten, ena handen skjuter etuiet mot
den andra som plockar upp det.

Närbild på två händer ljushyade som
öppnar upp ett blått och gult etui.
Åter igen närbild på kvinnan i
silverfärgad klädsel som ler.   
En bild på etuiet med blåa fjädrar på

  

  

  

  

en gulmönstrad bakgrund står
centrerad. Bakgrunden är svart och
över står texten “NEW
ARRIVALS!”.

Bakgrund och text är konstant, men
etuiet byter design, färg och mönster.   
Svart bakgrund, ett rosa Libressepaket i mitten. Åt höger en cerise
cirkel med texten “KÖP & FÅ
ETUI” i vitt står i cirkeln.   
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1.12 Filmklipp 12 ”New Arrivals. Janni”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

Kvinna med ljus hy, blont hår uppsatt i hästsvans Kvinnan som talar har

Hej jag heter Janni och jag

sitter på en brun bänk. Bredvid henne står en

auktoritet och talar

är modebloggare.

beige handväska med svarta handtag och detaljer.

självsäkert och

Hon bär en blå kavaj med svart krage, ett svart

informativt in i

Har ni sett dom nya

linne under och ett guldsmycke. Bakom skymtas

kameran.   

etuierna man får med när

en gröna växter med vita blommor.

man köper[...]  

Kameran byter vinkel, kvinnan zoomas in, men
samma motiv stannar i bild.   
En närbild på en svart låda som ligger på marken. Visar upp produkterna
I mitten står det Libresse i en rosa och blå

[...]Libresse bindor och

i en svart, vilket gör att tamponger. Lite roligare

logotyp. Fem stycken etui ligger i lådan, tre större just denna variant är

förpackning för oss som

i hörnen och två mindre i mitten och det sjätte

mer exklusive, som en

gillar mode.  

etiut glider in i bild i vänster hörn. Designen

kollektion.   

ändras på etuina; ett rosa och lila blommönster;
ett blått fiskfjäll och ett med blå och gula fjädrar.  
Tillbaka till kvinnan som sitter på bänken, hennes
blick in i kameran, hon pratar och ler.  

  

Gillar du mode kan du nu
vara med och tävla om en
resa till London Fashion
Week genom att göra
testet. Lycka till.   
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1.13 Filmklipp 13 ”Triple protection”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

Reflektionen av en kvinna i en spegel.

Befinner sig bakom kulisserna på en

Ett dovt ljud av

Hon har ljust hår, ljus hy, röda läppar och cirkus. Det är liv och rörelse,

männsikor som

rosa smink runt ögonen ner mot

pratar, en klocka

människorna i bakgrunden gör sig, på

kinderna. Runt huvudet sitter ett pärlband olika sätt, redo för föreställningen.

som ringer och

med en vit fjäder på vänster sida. Hon bär Samtligas sminkning och kläder är inte

skrammel.  

röd klädsel och duttar kindbenet med en

anpassat för vardag, utan väldigt

puderpuff. Runt spegelns ram sitter

färgglatt och flådigt. Även rekvisitan,

glödlampor, det hänger ett halsband och i

såsom spegeln med glödlampor är en

förgrunden syns smycket och andra

symbol för teater- och

produkter, bakom spegeln skymtas en röd föreställningskuliss.
gardin. Kvinnan reser sig ut ur spegelns
reflektion.  

Genom att endast se kvinnans reflektion
i bild förstår man att det är filmat så att
kameran “är” kvinnan i reklektionen.  

Helbild på ett rum, centrerat sitter en

Det är ett Libressepaket som kastas och

kvinna med ljust hår, ljus hy, blått smink

fångas.   

“Thanks”  

runt ögonen och med fjädrar i håret.
Bakom henne, åt vänster finns fyra
kvinnor; en sitter i svart och vit-rutig
klänning och med en mask, hon drar i ett
färgglatt band; bredvid sitter en kvinna i
röd mask, svart hår och röd kimono; en
kvinna står i vit topp och röd underdel
och knyter ett hårband på en fjärde
kvinna som sitter ner, hon har blå
klänning och en blå, heltäckande mask i
ansiktet.
Kvinnan i mitten lyfter ett rosa paket och
kastar mot kameran som fångas av två
händer.   
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Två händer som håller i, och plockar upp

  

Libresse Secure
Fit-bindor   

en binda ur, ett rosa paket. Paketet står
placerat på en vit hylla.   
Filmas uppifrån, i bakgrundet syns ett

  

har ny triple

mönstrat golv i grått och turkos. Två

protection

händer, i ljus hy, håller i en binda och

design som

under skymtas två lår och vita trosor.

förhindrar

Händerna viker ut vingarna på bindan,

läckage. Barriärer

slätar ut bindan på trosan och viker

längs

vingarna runt.   

kanterna[...]  

En kvinnas reflektion i en

  

Extra
förstärkning bak  

helkroppsspegel syns centrerat, hon är
klädd i vit kroppsstrumpa med ett rött
halsband. Bredvid spegeln till vänster står
en person i helröd klädsel, rygg vänd mot
kameran, åt höger sitter en person med
gul och svart-randig klädsel och bredvid
sitter en person i ljusgrå fjäderklänning
med en rosa fjäder i håret. Bakgrunden är
färgglad och kläder hänger längs med
väggarna.   
Kameran rör sig framåt och två kvinnor

Genom att snabbt se kvinnans

och en kärna

rullar ett stort runt objekt framför

reflektion påminns man återigen att det

som absorberar

kameran. Ena kvinnan har svart tröja, röd är genom kvinnans ögon som kameran

snabbt. För att vi

kjol och en spetsig mask för ögonen, den

filmar, hon går mot draperiet som

alla har viktigare

andre en röd topp och smaragdgrön kjol.

avgränsar cirkusens scen med backstage.    saker[...]  

En vag bild av kvinnan i vit
helkroppsstrumpa reflekteras i det runda
objektet. När kvinnorna försvinner ur
bild skymtas två röda gardiner och en
person går fram och tar tag i en.   
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En arm med ett vitt tygstycke virad kring

Hon hissas upp i luften för att framföra

[...]att tänka på

filmas ur grodperspektiv, kameran följer

ett trick. Väl där uppe klappar hon in ett än vår mens.  

rörelsen uppåt. Kameran byter till

puder, för att få bättre fäste. Skapar en

fågelperspektiv när två händer klappar

spänning.   

mot varandra, bakom syns en blått sken.   
Blå och lila strålkastarljus lyser, i mitten

  

  

Kameran följer två händer som greppar

Fortsätter att filma så man följer med i

Djupa

en trapets, händerna försvinner ur bild

aktiviteten och kameran är i ständig

andningar.

och två ben syns istället, samtidigt som

rörelse som skapar inlevelse.   

hänger en person från knäna upp och ner
i en trapets, klädd i vit klädsel. I
förgrunden kastar sig en person från en
trapets till en annan.   

kameran följer med i rörelsen i 180-

Pubiljubel.  

grader, så man skymtar både tak och golv.
Kameran byter tillbaka till stången och
händerna, ett ben trär sig upp på stången
och kameran filmar sedan en kvinna som
greppar tag i händerna i bild, hon ler, har
blått smink och filmas upp och ner.   
Man ser en skugga av en person upp och

Hon hänger demonstrativt och graciöst

Libresse. Live

ner mot taket; benen utsträckta i 90-

efter att hon klarat tricket och mottar

fearless.  

gradersvinkel och armarna hängandes.

publikens jubel.   

Bilden blir suddig och ett rosa Libressepaket syns i förgrunden. Över syns texten
“LIVE FEARLESS” i ett rosa band.   
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1.14 Filmklipp14 ”Nya Libresse Discreet Tamponger!”
Denotation  

Konnotation  

Ljud  

Scenen är filmad från ett underperspektiv.

  

I bakgrunden hörs

Man ser en ojämn beige brun yta av sten

en ljudslinga som

material som befinner sig runt om kameran,

är uppåt i melodin.

de är i en grotta. I högra hörnet kommer en

Den skapar en

ljusstråle in. Några kvinnor syns på avstånd i

känsla av glädje

grottan. I mitten av bilden syns Libresse

men också

logotype.   

spänning.   

En ljushyad kvinna i mörkt långt hår sitter

Ser ansträngd ut när hon är svettig,

på knä. Hon har på sig en ljusblå tröja som

texten bredvid som beskriver

är blöt halskanten, och beiga shorts. Hon

hennes yrke gör att man uppfattar

håller i ett rep med högra handen. I höger

henne som utbildad och duktig på

  

kant ser vi ljusblått vatten och runt om ser vi de hon gör.   
grottväggar. Texten “Erika Gress,
marinbiolog” dyker upp bredvid kvinnan. Vi
ser att hon pratar med någon.   
Det står tre stycken olika tält uppställda i

  

  

  

Den nya generationen

grottan, det finns uppsatta lampor runt
omkring. Till vänstra hörnet ser vi den
mörkhåriga kvinnan hålla i en gul tub som
hon ställer ner, till vänster om henne syns en
man i beige/gröna kläder.   
I nästa scen går kvinnan in i ett tält, hon
flyttar tyget med handen och drar i

Libresse tamponger är

dragkedjan för att komma in och tittar

här.   

samtidigt ner i backen.   
Kvinnan i mörkt hår har nu ett rosa linne på

  

  

sig, hon befinner sig inne i tältet. Hon
sträcker sig efter någonting.  
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I nästa klipp ser vi två händer hålla i

Kvinnan hämtar en tampong, men

Libresse blåa tampongförpackning. I högra

väljer att göra de i tältet.   

  

härnet står texten “Nyhet”. Ena handen tar
upp en tampong och stänger locket.   
Händerna drar av skyddet längst tampongen Illustrerar tampongens egenskaper.    Ultraslim design.
Precis lika säkra.   

och håller upp den framför kameran. Texten
“Ultra slim” dyker upp och under texten
syns en vit ikon och två pilar i en blå ruta.
Till vänster dyker sedan texten “Lika säkra*”
upp, med en rosa och vit ikon upp. I högre
hörnet står texten *Jämfört med Libresse
tidigare tamponger, gäller Normal och
Super.   
Den mörkhåriga kvinnan står lutad mot en

En vältränad, tonad och smal kropp Bekväma att föra in.   

grottvägg iförd en rosa/svart bikini. Hon tar på en medelålder vit kvinna visar
en klocka på vänster arm, och försöker ta på upp de “typiska” i den här
sig en dräkt som hon drar över benen.   

reklamfilmen.   

I nästa klipp ser vi kvinnan sätta på sig den

  

  

  

  

  

  

  

Libresse.   

mörkblå/svarta dräkten på armarna
samtidigt som hon ler och tittar åt sidan.  
Kameravinkeln är under en vattenyta. Vi ser
hur en kropp iförd en svart dräkt och
dykarfötter, hoppar ner i vattnet.   
Nästa klipp är filmad ovanifrån, under
vattenytan. I hörnet ser man grottväggen.
Man ser tre dykare simma framåt med
ficklampor. En av dykarna har rosa hjälm.  
Dykaren i rosa hjälm filmas rakt framifrån.
Man ser hur dykaren andas och riktar
ficklampan framåt. Blått vatten syns bakom.  
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De tre dykarna filmas bakifrån när dem

Dykning ska associera ett yrke som

befinner sig under vattnet och simmar sakta

är extremt där man behöver ett

framåt. Texten “Live Fearless” dyker upp i

säkert mensskydd. Libresse säger att

vitt. Under texten syns Libresse

med deras nya diskreta tamponger

tampongpaket med texten “New discreet

kan man leva orädd. Men om man

tampons” på.   

inte har tampongen, är man rädd

Live fearless  

då? För vadå? Hur hjälper Libresse
tamponger till att vara orädd? Är en
läckande tampongen händelsen som
man är rädd för?  

1.15 Filmklipp 15 ”Blodigt allvar”
Dennotion  

Konnotation  

Ljud  

Bakgrunden är färgad i orange, rosa och lila

  

Musik spelas, keyboard

nyanser, aningen transparent så man skönjer

slinga, glad och

ett rum i bakgrunden. Centrerat i bild står

dansant.

texten “BLODIGT ALLVAR” i vitt och
under, i lite mindre text, “A LIBRESSE

  

INITIATIVE”. Runt texten finns vita
symboler; ett hjärta med ögo och tänder; en
musiknot; ett frågetecken; en stjärna och ett
utropstecken. De förstoras in i bild runt
texten, och sedan förminskas igen och
försvinner.   
Texten kvarstår och tre tjejer syns i

Detta är introt till filmen,

bakgrunden, alla står framåt mot kameran

tjejerna i bakgrunden spelar

och har svarta hörlurar på sig. Första tjejen

den musikslinga som hörs på

  

är blond, ljus hy och sitter med en laptop på olika instrument. Det är även
ett bord framför sig. Andra står upp bakom

digital musik som mixas med

en keyboard, är också blond med ljus hy.

hjälp av en laptop.   

Tredje tjejem sitter med en keyboard, har
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rödbrunt hår och ljus hy. Filmar en närbild
på den tredje kvinnan   

Två kvinnor sitter i en varsin lila och svart

Ger känslan av en talkshow där Detta programmet

fåtölj. Kvinnan till vänster har brunt,

kvinnorna pratar om ett

uppsatt hår, ljus hy, en röd tröja och blå

specifikt och förbestämt ämne.    och blod är precis det

heter ju blodigt allvar

jeans Hon håller i en mugg med ett ansikte

vi ska prata om nu.

på. Kvinnan till höger har blont, kort hår,

  

ljus hy, en vit skjorta med en grå kofta över,
svarta byxor och ett oranget halsband. Även
hon håller i en mugg. Till vänster syns en
grön krukväxt, en lampa med runt
lampskärm helt i guld, en likadan lampa står
bakom kvinnan till höger. Bakom skymtas
ett beige draperi (detta scenario är konstant
genom hela videon och vi upprepar därför inte
scenens rekvesita). I förgrunden syns två vita
fyrkanter med text i orange och lila nyanser,
i den till vänster står det “AMELIE
JENSNÄS JOÄNG” och den till höger
“SUSANNE ANDRÉASSON”, under båda
texterna står texten “Libresse expert /
Barnmorska” i ljusgrått.
Kvinnorna har båda blicken och pratar in i
kameran.   
Vit bakgrund, texten “MENS” glider in från

  

  

överkant in i centrerad bild och sex stycken
rosa frågetecken och fyra stycken rosa
sträck omringar texten.   
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Tillbaka till filmsekvensen med de två

  

Det är väldigt

sittande kvinnorna. Kvinnan till vänster

individuellt hur mycket

pratar in i kameran, och det byts till en

man blöder när man

närbild på henne.

har mens. ungefär åttio

En symbol av en bägare dyker upp i vänster

milliliter är normalt att

hörn, fylls av röd färg och texten “80 ML”

blöda under en hel

tonas in åt höger.   

menstruation och det är
ju knappt en deciliter.  

Det zoomas ut och båda kvinnorna är i bild. Det är en bild på Harry Styles
Kvinnan i rött pratar först in i kameran,

på muggen, en känd flickidol.   

- Mm. Men det kan ju
upplevas väldigt mycket

sedan vänd mot kvinnan i grått. Kvinnan i

om man skulle hälla ut

rött adderar handgester, den andra kvinnan

det på ett bord till

nickar.   

exempel, om man
tappar ett glas mjölk
eller blåbärssoppa så
ser det ju väldigt
mycket ut.
- Mm.  

Byts till en närbild på kvinnan i rött som

  

- Men under en hel

talar in i kameran, hennes kopp syns tydligt i

menstruation som är

bild.

allt i från tre dagar till

Byter till en närbild på kvinnan i grått,

nio tio dagar så är ju

hennes huvud är vänt till vänster och hon

faktiskt[...]   

nickar.   
Tillbaka till kameravinel med båda i bild där

  

inte åttio milliliter inte

kvinna i rött fortfarande pratar. Kvinnan i

speciellt mycket.

grått nickar och börjar prata, kameran byter

- Näej.

till närbild på henne.   

- Neh.
- Den första dan brukar
man blöda[...]  
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[...]lite och sen blöder
man ju ofta mest andra
tredje dan man har
mens och då kan det ju
var så att man är väldigt
orolig för att läcka.

  
Texten “TÄNK OM JAG BLÖDER

  

  

  

Har du nån gång sett

IGENOM!” dyker in i bild uppifrån och en
teckning i svart, med två ögon, tänder och
vattendroppar dyker upp i höger hörn,
bakgrunden är vit.   
Närbild på kvinnan i rött som pratar med
huvudet vänt åt höger.   

nån som läckt som har
haft en blodfläck i
byxorna?  

Båda kvinnorna syns i bild, de tittar mot

  

- Aldrig faktiskt

varandra och turas om att prata, och tittar

- Nä inte jag heller

sedan in i kameran.  

- Nej
- Så man är ganska o-,
många del[...]   

Närbild på kvinna i rött som talar rätt in i

  

[...]är är o-oroliga över

kameran, och sedan vänder huvudet åt

detta, men det är

höger när hon slutar prata.   

väldigt väldigt väldigt
ovanligt.
- Däremot så kan
det[...]  
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Närbild på kvinna i grått som talar in i

  

[...]ju ganska ofta

kameran, vänder huvudet åt höger och talar

komma en fläck på

in i kameran igen.  

lakanet om man får sin
mens på natten till
exempel å[...]

  
Båda kvinnorna syns i bild igen, kvinna i

  

[...] för att undvika det

grått talar in i kameran och rör samtidigt på

så e de ju faktiskt bra

huvudet. Kvinnan i rött sitter med huvudet

att använda en riktig

vänt mot den andra kvinnan.   

nattbinda gärna faktiskt
med en tampong också.  

Närbild på kvinnan i grått som talar in i

  

Om man blöder väldigt

kameran. En vit textruta dyker upp i vänster

mycket på natten och är

hörn, det står med orange/lila text: “VILL

orolig för det[...]  

DU VARA SÄKER?
NATTBINDA+TAMPONG”  
Textrutan stannar kvar men kameravinkeln

  

[...]då kan det vara svårt

byter till de båda kvinnorna i bild igen, sen

att sova för man liksom

försvinner textrutan igen. Kvinnan i grått

ligger och oroar sig.

pratar in i kameran och kvinna i rött sitter

  

vänd med huvudet åt höger.   
Kvinna i rött börjar prata och gör en

  

- Ja och ska man sova

handrörelse, det zoomas in i närbild på

borta eller sova hos nån

henne, hon är fortfarande vänd mot

eller man är på läger

kvinnan i grått.

eller så är det ju en

  

ganska stor oro och då
är det ju jättebra att
både ha tampong och
nattbinda.  
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Går över till närbild på kvinna i grått som

  

Precis. Eh, får man en

vänder huvudet mot kameran när hon

liten blodfläck på

börjar prata.

lakanet är det allra bäst

  

att lägga den[...]   

Byter tillbaka till vinkeln då båda är i bild,

  

[...]fläcken i kallt vatten

kvinna i grått talar fortfarande in i kamera

en stund sen går den

och kvinna i rött har ansiktet vänt åt höger.   

lätt att tvätta bort, om
man inte gör det kan
det vara svårt att få bort
en blodfläck.

  
Byter till en ny kameravinkel. Det beiga

Här byter scenariot, kvinnorna

Hej! Vad kul att du

draperiet syns i bakgrunden, kvinnorna

talar närmare kameran och det

kolla på blodigt allvar!

sitter nu närmare varandra men fortfarande

blir mer personligt, som om de

Det här klippet kan vi

på samma sida av varandra. De tittar båda in talar direkt till personen som
i kameran, kvinnan i rött pratar först. En

tacka Libresse för!

ser på, inte till en hel publik.   

  

  

Vi kommer svara på

tredjedel av bilden, längs åt höger, är täckt
av orange/lila färg. Längst upp i rutan står
texte “BLODIGT ALLVAR AL
LIBRESSE INITIATIVE”. Under är en
ruta med samma uppsättning; guldlampor,
fåtöljer och krukväxt, där två kvinnor i
andra kläder sitter. Över bldrutan står texten
“SE NÄSTA KLIPP” och inter en vit ruta
med texten “PRENUMERERA” i lila färg.   
Det zommas in ytterligare på kvinnorna,
informationsrutan till höger kvarstår. Nu

massor med frågor här

pratar kvinnan i grått och kvinnan i rött ser

framöver som kan vara

på henne.   

lite svårt att fråga nån
om frågor som rör sex,
mens, kärlek[...]  
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Det zoomas ut och sedan in igen, båda

[...]så prenumerera

  

kvinnorna tittar in i kameran och turas om

gärna så missar du

att prata.   

ingenting.
Justde, hejdå!
Hejdå.

  

1.16 Filmklipp 16 ”Möt Madi McKay!”
*Videon är textad på Svenska
Denotation  

Konnotation  

Ljud*  

En ljushyad kvinna (kvinna 1) med ljust En vältränad tjej som ser

Den bakomliggande ljudslinga

hår uppsatt i en toffs står framför några fokuserad och allvarlig ut.   

består av dovt pianoljud och fiol.   

rader av stolar i brunt och beiget. Hon
har på sig ett svart linne med en vitt
detalj runt nacken. Hon håller en grå
metallstång och pumpar den ner och
upp. I en utzoomning ser man att hon
befinner sig under ett vitt tak i tyg med
en stark lampa i mitten.  
Två händer rullar ett vitt band mellan

Hon binder in händerna i band

Being strong isn’t about

fingrarna och handlederna. På naglarna

och har på något vitt pulver för

being….  

syns ett rött nagellack, och på händerna bättre gräpp. Hon gör sig redo.   
syns ett vitt pulver.  
I nästa klipp syns den ljushåriga tjejens
ansikte. Hon biter tag i ena änden av de

  

[...] big and muscly.

  

vita bandet och drar.   
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En ljushyad kvinna (kvinna 2) med

Hon är mycket sminkad, hon

It’s about being emotional

uppsatt hår tittar fram mot kameran

ser ut som någon som ska göra

capable to.

med blicken riktad åt sidan. Hon sitter

ett framträdande.   

  

  

  

  

See I was never from a circus

ner och pratar, till höger kan man
skymta en spegel och en glödlampa. På
huvudet har hon en krona med
skimrande stenar och pärlor. I ansikte
har hon vitt puder, runt ögonen har
hon svart och rosa smink. Hon har en
vit överdel på sig.   
En stor vit cirkel syns till vänster, och
en mindre till höger. I mitten flyger små
vita partiklar omkring. Bakgrunden är
blå/lila.   
Kvinna 2’s sminkade ansikte zoomas in
något uppifrån. Hon för en dialog, och

family, so I dealt with a lot of

tittar åt ett annat håll.   

prejudices.

  
Flera stolsrader syns i bakgrunden i

Vi ser att filmen utspelar sig

I get called “gadjo” which is a

orange och brun färg. Ovanför dem

inuti ett cirkustält.   

word for anyone whos from a

syns en stark ljusstråle. Kvinna 1 går

non-circus background.

framåt, hon filmas bakifrån. Hon går

  

mot en vit cirkel som befinner sig i
mitten av stolsraderna. I nästa klipp
filmas hon framifrån, vi ser samma
bakgrund. Hon har på sig ett svart linne
med en vit detalj runt halsen. Hon tittar
uppåt med blicken och har stängd mun
och blinkar.   
Kvinna 2 syns i samma vinkel som
tidigare, snett ovanifrån samtidigt som

  

It was really sad because I
realised I wann’t gonna get the

hon för en dialog.   
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same respect that other people get
when I work just as hard.  
Hon gör sig redo.  

  

  

  

I nästa scen gungar kvinna 1 fram på

Hon utför en extrem sport som

That made me think about

ett trampett som hon håller i händerna.

associeras till farlig och väldigt

quitting, but I kept at it and I

Hon svingar med benen och släpper

svår.   

didn’t let that stop me.  

En ljushyad kvinna (kvinna 3) står och

Hon ser väldigt kvinnlig ut i

  

håller med ena handen runt en silvrig

sminket och utsmyckningen.

pinne. Hon har sitt ljusa hår uppsatt

Dräkten är liten och visar

mitt på huvudet, i ansikte har hon

mycket hur och kroppsformer,

mörkt ögonsmink och rött läppstift. På

kvinnan är ljushyad, vältränad

kroppen har hon en guldig/vit dräkt

och smal.  

Två händer klappar till varandra, det
flyger ett vitt pulver från dem. På
händerna och fingrarna syns ett lindat
vitt band, naglarna har ett rött
nagellack. Bakom ser vi orange/bruna
stolsryggar och en ljusstråle.   
Kvinna 1 filmas ovanifrån. Hon har på
sig ett svart linne med en vit underdel
som går runt hennes hals, hon har
svarta byxor på sig. Hon klättrar upp på
en stege som är gjord av spända silvriga
rep, och handtagen är vit. Under henne
ser vi orangea/bruna stolsryggar och ett
vitt golv.   

taget och gör en volt i luften, och
landar sedan i ett spänt tyg ovanför
golvet som gungar till.   

som täcker magen och bysten. Hon
klappar händerna, som är lindade i ett
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vitt band i varandra, det flyger vitt
pulver från dem.   

I nästa scen ser vi hur kvinna 3 hänger

Hon utför svåra cirkustrick.   

When people see a fly for long

upp och ner i en trampett ovanför

enough they just have to accept it.

marken, hon har benen i en spagat

  

position. Hon har på sig en guldig dräkt
och vita strumpbyxor. När hon svingar
trampetten ser man silvriga balkar och
vita tygkanter i taket. Hon släpper taget
och fångar en annan trampett.   
I nästa scen ser vi fyra män iförda

En kvinna runt om fyra män.

vit/guldiga dräkter. Två män går längre

Deras handgest gör att man

bak i bild och främst går den kvinnan

tolkar att de firar någonting,

I’m one of them now...  

med ljust hår och svart/rosa smink, och eller gör ett godkännande
bredvid henne en ljushårig man. De

genom att slå knogarna mot

tittar på varandra och ler och slår

varandra. De ser glada ut då de

händernas knogar mot varandra

ler och pratar med varandra.   

samtidigt som de går framåt. I nästa
klipp ser vi henne prata med en kille
bredvid henne till vänster, de ler och
tittar på varandra.   
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Två ljushyade kvinnors ansikten

Kvinnorna är sminkade och

[...] the circus is my chosen

zoomas in. De tittar åt sidan av

utsmyckade inför showen, de

family.  

kameran och ler. Kvinnan till vänster är gör sig fina och redo.   
sminkad i svart och rosa runt ögonen,
med röda läppar. Håret har hon uppsatt
bakåt. Kvinnan till höger är sminkad i
blått längst med ögonen och kinderna,
samt har ett blått läppstift. På huvudet
har hon en huvudbonad i silvriga och
guldiga stenar som hon rör med högra
handen. Vinkeln zoomas ut och man
ser dem sitta framför en svart kant med
glödlampor runt. Bakom dem ser vi
människor iförda olika färgglada
dräkter och huvudbonader.  
En kvinna med långt ljust hår tittar in i

Olika artister visas upp som

kameran. Hennes ansikte är målat i blå

antagligen är med i showen de

glittrig färg.   

också.  

En person med vitt smink och svarta

  

  

  

  

  

If you mess up you could hurt

  

former runt ögonen syns titta åt sidan,
på huvudet sitter en silvrig huvudbonad
och läpparna är svarta.   
En ljushyad kvinna i mörkt hår tittar åt
sidan, hon ler och för en dialog. Runt
ögonen har hon en röd mask.  
I nästa scen ser kvinna 2 zommas in.
Hon tittar och sidan och för en dialog.   
Underifrån filmas kvinna 1. Hon

yourself...  
Ett avancerat trick visas upp.  

[...] so that’s really scary. When

svingar mellan två trampetter i luften,

I feel a knot in my stomach

och byter fäste från den ena till den

before the show I have to learn

andra. Hon släpper sedan taget och

how ...  
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landar i ett tygstycke på marken och
studsar upp från det.   

Bakifrån ser vi en persons huvud, på

  

[...] to turn it around and use it

baksidan av huvudet är det ljusa håret

as motivation to become fearless.

uppsatt i en knut. På huvudet sticker

  

två luddiga objekt ut från varsitt håll.
Personen går framåt i en lila/rosa lokal.
Ansiktet på personen zoomas in och vi
ser att de är kvinna 2, runt ansiktet syns
flera glittriga stenar. Hon tittar med
blicken uppåt. I nästa klipp syns
kvinnans kropp underifrån, hon har på
sig en vit dräkt och en huvudbonad.
Hon klättrar uppför en stege av
silvriga/vita band. I nästa sekvens ser vi
hur hon särar på benen i en splitt.   
Vi ser sittande människor stirra åt

En publik ser nervös och

I bakgrunden hörs

samma håll med öppnade ögon, en man förväntansfull ut, detta indikerar applåder, visslingar och
jubel.   

och en kvinna är i fokus, de reser sig

på hur duktig cirkusartisten är

lite upp.  

och att hon är framgångsrik.   

Kvinna 3, i vit dräkt, hänger upp och

  

  

En publik syns, fokusen ligger på en

Publiken jublar och bekräftar

  

man och en kvinna som klappar

att cirkusartisten har utfört

ner i en trampett med benden. Armarna
är sträckta nedåt.   

händerna och ler samtidigt som de tittar någonting bra.  
framåt.   

134  

I nästa scen syns en man i vit dräkt

  

My real ambition is to do a

göra en volt från en trampett, han

tripple on the trampez. But it’s

fångas i händerna av en annan man

one of the hardest and most...   

hängandes i en annan trampett. De är
ett blått ljus i hela scenen.  
Kvinnan 2 för en dialog. Runt halsen

Kvinnan berättar att detta trick

[...] dangerous tricks so it’s

har hon ett rött halsband. I en rörelse

utförs oftast av killar, men att

mostly a guy thing.   

rycker hon upp axlarna.   

hon inte bryr sig om det då hon
rycker upp axlarna.   

En utzoomning görs och man får se en

En man visas upp för att

But I really wanna progress that

stor lokal med flera trampetter

illustrera hur volten går till som

level. The tripple is when you

upphängda i taket. Det står kvinnor och kvinnorösten i bakgrunden

jump of the board, you break,

män på dem. I mitten sitter en man och berättar om, “a tripple”.

you flip three times and then you

sitter på en trampett. Under ser vi

Musiken tystnar något för att

catch the hands the hands with a

silhuetter av människor, och ljussken.

fokusera på hur mannen gör

catcher.

På golvet syns ett nät och marken är

den svåra uppgiften.   

vit. De zoomas in och mannen i mitten

  

hoppar från trampetten och gör volter,
han fångas i händerna av den andra
mannen som hänger i knävecken i
trampetten.  
Kvinnan 3 i guld och vit dräkt syns

Kvinnan gör ett trick för att

I’ve done a double and that’s

släppa taget om en trampett och gör

illustreta dubbelvolten rösten

really hard so I can’t imagine

därefter två volter och landar sedan i ett berättar om och hur svårt de är

fitting another somersault in

nät ovanför golvet.  

there.   

att utföra, trots detta ska hon
försöka sig på att göra
ytterliggare en volt. Detta kan
tolkas som ett sätt att visa hur
orädd den här kvinnan är, att
hon inte tänker ge upp bara för
att hon är tjej och inte har
samma styrka som män har.  
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Kvinna 2 zoomas in när hon för en

Hon visar upp ett stort

But I’m gonna do it.

dialog och tittar bredvid kameran. Hon

självförtroende när hon berättar

  

ler samtidigt som hon pratar.   

att hon kommer utföra de svåra
tricket. Detta ger en känsla av
att hon är målinriktad, bestämd,
orädd och glad.   

Kvinna 3 kliver upp och håller sig i en

Detta visar upp hur hon på ett

As a girl our body isn’t really

silvrig stång. Hon ler och tittar ut. I

annat sätt fångar trampetten,

ment to do this, so we have to be

nästa scen ser vi hur hon hoppar från

hon hamnar något fel med

really careful about not pushing

en trampett till den andra i luften,

händerna i greppet. Hennes

ourself too far.   

fångar den med händerna i olika

brister visas upp, för att skapa

skeden.   

en känsla av att hon är “dödlig”.   

En kvinna i vit dräkt står framför

Kvinnan visar upp hur hon gör

You really have to warm up and

möbler i rött tyg. Vi ser en spegel i guld sig redo, hon visar detta genom

pace yourself. In one of my most

med glödlampor runt. Hon böjer

att utföra olika stretch övningar

recent shows I felt a really bad

ryggen bakåt och sätter i händerna på

när hon bänder sig bakåt. I

pain in my shoulder, I could

en möbel och sträcker ut ryggen. I

nästa scen grimaserar kvinnan,

hardly move my arm. But I still

nästa scen ser vi henne sitta på golvet i

som att hon har ont. Detta är

had another week left to shows.

spagat och böjer bakbenet uppåt mot

ytterligare ett sätt att visa upp

  

huvudet, samtidigt som hon grimaserar. brister och svagheter, men trots
I nästa klipp lutar hon överkroppen

detta så måste hon utföra sitt

framåt när hon har benen sträcka ut

jobb.  

mot sidan, hon tar tag i fötterna och
lutar ansiktet mot golvet. Kvinnans
sitter framför en spegel och tar med
handen på sin huvudbonad.  
En rund boll hänger i luften och

  

  

Två kvinnor syns, bakom dem ser man

Publiken tittar oroligt och spänt

  

silhuetter av andra människor. De tittar

ut mot scenen där artisterna

åt sidan och snett uppåt. En av

utför sina trick.   

snurrar, den ger ett guldigt skimmer.   

kvinnorna tar sig på hakan.   
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Kvinna 3 står bredvid en man i vit

Hon sätter sitt yrke i jämförelse

Some days I doubt whether I

dräkt. De står på en plattform i luften.

med ett kontorsjobb, för att

should be doing something so

Hon tar tag i trampetten och svingar sig illustrera hur farligt hennes kan

dangerous. I think about

fram. Hon släpper taget och gör en

vara. Hon upplevs som rädd för applying for a nice safe desk job.  

volt, i luften tar hon tag i en annan

att skada sig när hon utför sina

trampett och svingar iväg i den.   

trick.   

En man med kort hår zoomas in, han

Hennes pappa visas upp för att

But then I picture my dad telling

ler och tittar först fram sedan åt sidan.

illustrera hur han stöttar henne

me “don’t give up...  

Han klappar händerna.  

genom hårda perioder.   

Kvinna 3 tittar i sidan av kameran och

  

ler, hon rör på munnen i en dialog.  
Kvinna 3 svingar sig fram i trampetter

[...] what dosen’t kill you always
makes you stronger”.   

  

We have to stay fearless and
keep on flying  

genom att hålla båda händerna och
särade ben i en position av spagat. Hon
släpper taget och fångar en annan
trampett och byter och svingar vidare
med kroppen spänd.   
I slutet av scenen dyker ett rosa

Libresse vill poängtera att som

  

Libressepaket upp, med en blå logotype kvinna ska man leva ett liv som
och en vit binda på. Ovanför

orädd, och att Libresse

produkten står det i vit text “Live

mensskydd hjälper dig på

fearless” inuti ett rosa band. I vänstra

traven. Det är få som kan

övre hörnet syns en vit logotype och

identifiera sig med detta typ av

under står SCA i vitt.   

yrke, som känns väldigt
extremt. Menar Libresse att
deras binda gör att du kan leva
ett liv som orädd?   
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I det sista klippet ser vi två videoklipp

Libresse, live fearless.   

  

under texten “Live fearless” skriver i ett
rosa band. Den vänstra videon
föreställer kvinnan sitta framför spegeln
och sminka sig, under står texten “Se
Madi i vår reklamfilm”, Till höger ser vi
ett klipp där en kvinna hänger upp och
ner i bilden med händerna sträckta från
huvudet. Under videon står texten
“Kolla hur Madi skyddar sig”.

Bakgrunden är lila med en vit cirkel till
vänster, de finns en mindre cirkel
ovanför den till höger. Under ser vi ett
vitt/ljuslila objekt. Under filmerna syns
Libresse logotype.   

1.17 Bild 17 ”Libresse samarbete med Monki”
Denotation  

Konnotation  

Överst i bilden ser vi en rosa fyrkantig ruta, i mitten av

  

den finns en mindre blå ruta med vit text i. Runt den
blå rutan finns en rosa and i bakgrunden. Bredvid
bilden står texten “Libresse Sverige har delat Monkis
inlägg” i blått, under står “den 1 november i 2016 i
grått”. Bredvid finns en liten rund symbol i samma gråa
nyans.  
Texten “We ♡ Monki!” står skriven över bilden i svart,

  

hjärtat är i en rosaröd färg.   
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På bilden till höger ser vi två händer där med naglarna

Något mörkare händer  

målade i rött lack. Den vänstra handen håller flatan lite
kupad uppåt, på ringfingret sitter en svart hårig boll. I
handen ligger den flera mindre cylinderformade objekt i
rosa, svart, ljusblått och gult i en hög. Den högra
handen befinner sig ovanför den vänstra, fingrarna hålls
isär och mellan tummen och pekfingret håller handen i
ett fyrkantigt paket. Längst handleden sitter någonting
hårigt svart. Paketet är gult med svarta prickar. Bildens
bakgrund är ljust rosa.   
På bilden till vänster ser vi två händer. Den vänstra

Ljusa händer  

handen har en guldig ring på ringfingret, man skymtar
även en vit skjortärm vid handleden. Handflatan är
vinklar och något kupad uppåt. På den högra handen är
naglarna lackade i rött, vid handleden syns ärmen av en
ljusrosa tröja. Handen håller med tummen och resten av
fingrarna i ett rektangulärt objekt, objektet är i rosa och
vitt med symboler av blommor på. Bildens bakgrund är
ljust rosa.   
Till vänster under bilden står texten “Monki har lagt till

  

2 nya foton.” i grått och blått. Under står texten “den 1
november 2016”. Bredvid finns en liten rund symbol i
samma gråa nyans. Bredvid dessa texter till höger syns
en rektangulär ruta i vitt, inuti rutan syns en symbol i
form av en tumme som pekar uppåt, bredvid står det
“Gilla sidan” i mörkgrått.  
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Under bilden och texten tidigare står texten: “Making

  

periods feel like a big deal is a big deal us. It’s a big deal
because periods not only make the world go round they are completely natural. Period shaming and stigma
have no place in a modern society. That’s why we’ve
teamed up with Libresse Sverige to raise awareness by
handing out tampons and sanitary pads in all Moni
stores in Sweden, Denmark, Norway, Finland, the UK,
the Netherlands and France all this week. Needa
tampon? Just ask! Read more about our #monkifesto at
monki.com/monkifesto”. Under detta står även “Via
översättning” i blått. Texten är skriven i grått, men
orden Libresse Sverige, #monkifesto och
monki.com/monkifesto är skrivna i blått.   
Under texten finns tre symboler och ord. Till höger är

  

symbolen av en tumme i grått, med texten “Gilla”
bredvid. I mitten finns en symbol i form av en
pratbubbla, med texten “Kommentera” bredvid. Längst
till vänster syns symbolen av en p  

1.18 Bild 18 ”Libresse Instagrambild”
Denotation  

Konnotaton  

Bildens bakgrund är vit. Längs upp centrerat står

Detta är Instagrams standardformat där

texten “libresse_sverige” i svart, bredvid finns två

profilbild och information om kontot framgår;

klarblå fyrkanter; en med vit text “Follow” och den

antal inlägg, antal följare samt hur många

andra en vit pil nedåt, bredvid fyrkanterna finns tre

andra konton användaren följer. Libresse har

svarta prickar. Under denna text står ytterligare tre

även en länk som kan föra besökare vidare till

texter; “196 posts”, “2,497 followers” och “11

deras hemsida och dessutom, en landingpage

following” med jämna mellanrum. Ytterligare under

som innehåller en kampanj. Som profilbild har

står texten “Libresse Sverige This is the official

Libresse sin logotyp.   

Instagram profile for Libresse Sweden
www.libresse.se/redfit”. Bredvid texten till vänster
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finns en cirkel; ljusrosa bakgrund, en diamantformat,
blå form med texten “Libresse” i vitt. Bakom syns en
cerisefärgat band.   

Bild 1: En rosa bakgrund. I det övre hörnet till vänster

  

finns en vit cirkel med texten “NYHET!”. Centrerat i
bild finns en hand med handflatan uppåt. Armen är
klädd i vit skjorta med svart mönster. I handen ligger
ett dussintal tamponger i färgerna blå, gul och rosa. I
vänster hörn synd en blå och rosa logotyp med texten
“Libresse”.   
Bild 2: Bakgrunden är i en mörkare rosa nyans. I

Bilden är avkapan, men man förstår att det

botten syns silhuetter av huvuden och uppsträckta

står Tävling!” längst upp.   

armar. I det övre vänstra hörnet syns en vit text,
“ÄVLING!”, i en svart ruta. Centrerat syns tre
förpackningar med olika mönster; i mitten en blå, som
är lite större, på höger sida en gul och till vänster en
rosa. Alla tre har Libresslogan i mitten, ett rosa band
runt och längst upp syns texten “Discreet Tampons 16
Normal”. I hörnet av den blå förpackningen finns en
gul cirkel med en tampong i. I det nedersta högra
hörnet finns en gul form med texten “VINN” i en
svart ruta och texten “FESTIVAL-BILJETTER under.   
Bild 3: Vit bakgrund. Längst ner i mitten syns en

  

glasburk och ut ur denna står flera bruna grenar. I
grenarna hänger fem stycken gula fyrkanter med två
svarta prickar och en orange trekant på vardera.   
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Bild 4: Rosa bakgrund och en mörkgrå form som är

  

spetsig uppåt. I formen står texten: “BOTH
VAGINAS & SHARKS HAS THE NATURAL
LUBRICANT SQUALENE”  
Bild 5: Lila och rosa bakgrund. En siluett av en person

  

som står upp, fotad ur grodperspektiv. Två lampor
lyser på varsin sida av personens ben. Det är ett svart
nät över bilden.   
Bild 6: Rosa bakgrund. Fyra stycken ringar, med ett

  

bulligt streck 90-grade till vänster är placerade
diagonalt över bilden. Bredvid åt höger står texten
“THE AVERAGE PERIOD IS AROUND 4
TABLESMOONS BLOOD”.  
Bild 7: Vit bakgrund, över och under syns ett

  

guldfärgat streck. Tre stycken stjärnor i olika storlekar
är placerade över i bild och diagonalt står texten
“PUSSY POWER” i rosa. Under står texten
“PERIOD!”, fetmarkerad i rosa och under två
guldfärgade streck.   
Bild 8: Rosa bakgrund. I en båge på tre rader står

  

texten “URING THE MIDDLE AGES IT WAS
THOUGH, THAT A REDHEAD WAS
CONCEIVED DURING, THE MOTHERS
PERIOD” i svart och rött. Längst ner i bild är en röd
silhuett, en halvcirkel med taggiga spetsar uppåt.  
Bild 9: Rosa bakgrund med en siluett av en kropp med

  

armarna utsträckta, en cirkel och en triangel, alla i en
mörkare nyans rosa. I övre vänster hörn står texten
“TRIPLE PROTECTION” med vit bakgrund.
Centrerat ligger en utvecklad binda med lila detaljer. I
nedre högra hörnet syns Libresseloggan.  
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