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ABSTRACT 
 

 

Libresse campaign #Bloodnormal aims to raise awareness about periods as a taboo 

subject. Similar to how Libresse is trying to make a change, more and more companies are 

starting to create norm breaking content. The question is how the public see these 

commercials. Do they think it is a method to get more brand authenticity or do they think 

it will make a real change? 

 

This study aims to investigate how young, female students experiences and discuss 

Libresse commercial “Blood Normal”. It will mainly focus on menstrual norms and the 

brand Libresse.  

 

To examine this we have used a reception method with qualitative interviews. By showing 

the respondents the film “Blood Normal” and later asking them questions, the method 

made it possible for us to see how the students interpret the film, the menstrual norms and 

the brand. 

 

The theoretical framework for this study is based on taboos, myths, studies on media 

effects and encoding/decoding. These theories helped us distinguish how the female 

students interacted and related to “Blood Normal”. By adding theories about legitimacy 

and corporate social responsibility we furthered examined how Libresse communicates 

and creates a relationship with their audience to strengthen their brand. 

  

The analysis showed that the respondents experienced menstruation as socially 

unacceptable in certain situations. They explained that “Blood normal” showed scenes that 

both mirrored and differed from their own experience of menstruation. It was also clear 

that they found the norm breaking content positive, which for the majority led to a higher 

trust in the brand. An important question for the respondents was that Libresse stood up 

for women, which could show that Libresse have a good knowledge about their target 

group. The commercials biggest effect on the respondents was in the end a bigger 

discussion about menstrual taboos, which for the majority also contributed to a higher 

trust for the brand. 
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1. INLEDNING 
 

 

I Libresse nya kampanjfilm ”Blood Normal” får vi se scener där en kille köper bindor i en 

affär. Vi får också se en kvinna som står i duschen medan mensblodet rinner nedför 

hennes ben och en annan kvinna som frågar efter en binda på en middagsbjudning. 

Kampanjen #Bloodnormal syftar till att öka uppmärksamheten kring det tabubelagda 

ämnet mens. Libresse menar att den skam och pinsamhet många kvinnor känner kring sin 

menstruation ökar genom att media undviker ämnet. I en undersökning som Libresse 

själva gjort så svarade 74 procent, män och kvinnor, att de önskar en mer realistisk bild av 

mens i tv, radio och press (Libresse 2018). 

 

Vi har tidigare sett en del influensers försöka bryta tabut kring mens. Clara Henry skrev 

exempelvis boken “Ja jag har mens, hurså” under 2015 (Lekander 2015) och Zara Larsson 

lade upp en bild på sociala medier där hennes tampongsnöre var synligt. Att Zara Larssons 

bild sedan censurerats och att mens porträtteras som blått i reklamer är exempel på hur 

menstruation döljs i västvärldens media (Carlén och Engvall 2015). Menstruation har 

länge varit tabubelagt, vilket innebär att det är något som inte diskuteras öppet av 

allmänheten. Samtidigt som vi finner många problematiska tabun i samhället, så ser vi 

också att det har blivit allt mer modernt att utmana olika tabun i reklambranschen. 

Koszembar-Wiklik (2016:23) menar att tabun är någonting som marknadsförare använder 

sig mer av i reklam, som ett sätt att fånga uppmärksamhet i bruset av intryck. Idag kan vi 

se att det används av flera olika företag. 

  

Mensskyddsföretaget Always skapade 2014 kampanjen #Likeagirl för att uppmärksamma 

att uttrycket ”Like a girl” är diskriminerande. Kampanjen har hyllats av tidningar inom 

mediabranschen för att den sticker ut bland tidigare mensskyddsreklamer och för att den 

vill påverka samhällsnormer (Winberg, 2017). På samma sätt har företag som exempelvis 

SJ, IKEA och H&M hyllats av nyhetsmedia för att bryta normer kring bland annat 

könskonstruktioner, familjeförhållanden och skönhetsideal. I samband med att företag 

försöker bryta normer genom reklam, så ger nyhetsmedier företagen publicitet och positiv 

respons (Naess 2017, Thambert 2017 och Lundin, 2016). Frågan är om dessa 

normbrytande företag egentligen kan vara med och påverka något, eller om normbrytande 

reklam främst blir ett sätt för företagen att stärka sitt varumärke. Hur upplevs det här 

egentligen hos mottagarna? 
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 1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien är att undersöka hur unga kvinnliga studenter upplever och resonerar 

kring Libresse reklamfilm #Bloodnormal med fokus på normer kring menstruation och 

varumärket Libresse. För att undersöka detta ställs följande frågor:  

  

 Vilka normer kring mens uttrycker respondenterna och stämmer de överens med 

det som visas i reklamfilmen? 

 Vad tycker respondenterna om reklamfilmens budskap som syftar till att påverka 

tabut kring menstruation?   

 Hur diskuteras varumärket Libresse utifrån reklamfilmen? 

 

1.2 OM LIBRESSE 
 

Libresse är ett av Sveriges varumärken som levererar mensskydd i form av bindor, 

trosskydd och tamponger. De ägs av moderbolaget Essity som definierar sig som ett 

globalt hygien- och hälsobolag. Essitys försäljning sker i 150 länder och de äger även 

andra kända företag som Tena, Libero och Tempo. 

  

Libresse jobbar enligt sin hemsida med att hjälpa kvinnor att vara den bästa versionen av 

sig själv. Deras slogan är “Lev livet. Live Fearless.” och syftar till att kvinnor ska känna 

att de kan göra vad de vill, oavsett om de har mens eller inte (Libresse, 2018). Under 2016 

genomförde Libresse en kampanj vid namn Red.Fit och i samband med denna släppte de 

reklamfilmen “No blood should hold us back”. Filmen vann ett guldlejon för bästa 

reklamfilm i Cannes under sommaren 2016 (Djerf, 2016). Libresse marknadsansvarige 

Jenny Smith menar att filmen är en del i arbetet Libresse gör för att bryta tabut kring 

mens. Budskapet i filmen innebär att ifrågasätta varför mensblod behandlas annorlunda än 

annat blod och att menstruation inte ska vara ett hinder i vardagen för att våga träna, röra 

på sig och leva (Smith, 2016).  

  

Inför sin nya kampanj beskriver Libresse exempel på hur nio av tio kvinnor gömmer det 

faktum att de har mens. De brukar bland annat gömma mensskydd i handen, tröjärmen 

eller i handväskan när de är på väg till en toalett. Vidare undviker kvinnorna att bära ljusa 

kläder, vissa undviker fysisk aktivitet och andra ställer in planer på grund av mensen 

(Libresse, 2017). Det här är problematiska scenarion som Libresse säger sig vilja förändra 
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med hjälp av sin nya kampanj. Hur kampanjen sedan kan upplevas är något som denna 

studie beskriver. 

 

1.3 OM REKLAMFILMEN “BLOOD NORMAL” 
 
Libresse reklamfilm som publicerades på Youtube i oktober 2017 är två minuter och 22 

sekunder lång (Libresse Sverige 2017). Filmen framställer olika situationer som kvinnor 

och män kan komma uppleva i samband med ämnet menstruation. Introt visar en tweet 

med ett skämt om att man inte ska prata med kvinnor medan de har mens. Det står: “What 

do you call a girl on her period? Call her next week”. Filmen fortsätter genom att visa ett 

par som är intima med varandra och sedan två flickor som läser i sängen. Vi får se en 

flicka som sitter i skolan och pluggar, men som bestämmer sig för att gå iväg med en 

binda i handen. Vidare syns en man som köper ett paket bindor i en affär, där även 

butiksbiträdet är en man. 

  

Fortsättningsvis så visar reklamfilmen en middagsbjudning där en kvinna frågar öppet om 

någon har en binda. Vid bordet sitter det åtta personer, vilka är både män och kvinnor. 

Paret från början återkommer och de filmar en teckning där det står “No blood should hold 

us back”. Vidare så visar reklamfilmen en ren binda, där någon häller en röd vätska i 

denna. Därefter kommer en scen med en kvinna som står i duschen och vi får se blod rinna 

nedför hennes ben. Alla dessa scener växlas om vartannat. Vi får följa med en kvinna som 

badar i en simhall, vidare en person som mejlar sin arbetsplats och sjukanmäler sig på 

grund av sin mens. Detta kompletteras med abstrakta bilder av ett rött mönster, samt 

närbilder på kvinnors ansiktsuttryck som kan tolkas som mensvärk och smärta. 

  

Reklamfilmen fortsätter med scener där tjejer är aktiva i form av dans, motorcross, fest 

och polisarbete. Någon står på en scen och pratar om bindor och någon annan är utklädd 

till en binda. Mot slutet av filmen kan vi se en binda som skickas runt i ett klassrum med 

både pojkar och flickor. Samma flicka som vi sett i början av filmen, som tidigare suttit 

och studerat, har nu gått igenom hela korridoren på väg mot toaletten för att byta 

mensskydd. Avslutningsvis så filmas en använd binda, men den är censurerad, till det 

kommer texten “The sight of period blood is unacceptable. Assorted TV Broadcast 

Authorities Worldwide, 2017”. Filmen avslutas med texten “Periods are normal. Showing 

them should be too. #Bloodnormal”, varav bilden tonas över och visar Libresse egna 

logotyp. Flera olika etniciteter, åldrar och kön representeras i reklamfilmen. 
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2. MATERIAL & METOD 
 

 

För att nå studiens syfte har en receptionsstudie använts. Detta innebär att respondenter 

har träffat oss som gör studien, där vi först visat reklamfilmen “Blood normal” och 

därefter genomfört en kvalitativ intervju. Studien har tagit avstamp i att först samla in 

material, vilket enligt Hartman (2004:151) innebär att studien har en induktiv ansats. 

 

2.1 MATERIAL & AVGRÄNSNING  
 

Materialet för studien är intervjusvar från tio stycken enskilda intervjuer med kvinnliga 

studenter i åldern 20–29 år. Till intervjun och studien användes reklamfilmen “Blood 

normal” från Libresse kampanj #Bloodnormal, publicerad oktober 2017. Intervjuerna 

pågick i ungefär 20–25 minuter per intervju och utfördes i Umeå universitets lokaler under 

två veckor i januari och februari 2018. De spelades in och ljudinspelningen har sedan 

transkriberats.  

 

Reklamfilmen “Blood Normal” har valts ut då det är den enda reklamfilmen i kampanjen 

#Bloodnormal. Det går att hitta kortare versioner av filmen på Libresse hemsida och 

Facebooksida, men studien har utgått från hela reklamfilmen eftersom att det är originalet. 

Detta har varit fördelaktigt då det bidragit till att respondenterna fått en helhetsbild när de 

resonerat kring reklamfilmen. 

 

Studien är avgränsad till unga vuxna kvinnor för att dessa är en del av Libresse målgrupp 

(Libresse 2018). Kvinnor har även valts då de kan antas ha mer åsikter om 

mensskyddsprodukter och Libresse, eftersom det främst är kvinnor som köper och 

använder sig av mensskydd. Det här bidrar till att studien kunnat urskilja hur varumärket 

upplevts av potentiella konsumenter. För att konkretisera urvalet ytterligare och för att 

göra studien lättare att återskapa, så har urvalet begränsats till de kvinnor som läser på 

universitet och som är unga vuxna. Unga vuxna definieras i denna studie som personer 

mellan 20–29 år. 

  

Unga vuxna studenter har valts på grund av att många av dessa är i ett stadie i livet då de 

flyttar hemifrån för första gången. Detta innebär att de står inför egna val gällande olika 

typer av hygienprodukter eller vardagsprodukter, något som gör att de behöver ta ett 
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beslut om att testa något nytt eller ta något av gammal vana hemifrån. Det skulle kunna 

uppfattas som att ett tabu kring mens ofta kommer från äldre generationer, men vi har valt 

att fokusera på den yngre då det är dem som växer upp och formar framtida normer. Vi 

hade gärna utgått från ännu yngre respondenter. Dalen (2015:28) förklarar att om man 

använder respondenter under 18 år så krävs det ett informerat samtycke från föräldrar eller 

vårdnadshavare. Vi ansåg att vi inte kunde utföra en sådan typ av studie på grund av den 

givna tidsramen. 

 

2.2 URVAL  
 
Antalet intervjuerna bestämdes inte på förhand, utan de pågick tills en mättnad upplevdes. 

Upplevelsen var att vi inte fick ut mer nyanserade svar efter den sjunde intervjun. Därefter 

genomfördes ytterligare tre intervjuer för att säkerställa att vi inte missat något som kan 

påverka resultatet och analysen.  

 

För att välja ut respondenter har en variant av snöbollsmetoden använts. Trost (2014:141) 

definition av snöbollsmetoden innebär att man frågar den första respondenten om denne 

känner någon som kan vara lämplig för undersökningen. Sedan fortsätter forskaren vidare 

på det viset. Till denna studie annonserade vi först i Facebookgrupper för att se om någon 

hade kontakter som passade in i urvalet. Då detta gav dålig effekt så frågade vi också 

personer i vår närhet ifall de kände någon som passade in i studiens avgränsning. Denna 

variant av snöbollsmetoden resulterade därmed i att urvalet grundar sig i våra närståendes 

bekanta, vilket bidrog till att alla respondenter är studerande vid Umeå universitet. Det kan 

finnas en viss problematik med detta eftersom att det blir något liknande umgängen som 

intervjuas. Detta skulle kunna orsaka att intervjusvaren innehåller liknande åsikter som 

påverkar studiens resultat. Hade intervjupersonerna istället exempelvis varit icke-

studerande respondenter, hade svaren kunnat bli annorlunda, eftersom människor inom 

olika grupper kan ha olika värderingar och sätt att se på världen.  

 

De intervjuade är dock kvinnor som studerar på olika program på universitetet, 

exempelvis så studerar respondenterna bland annat till läkare, psykolog, lärare och 

socionom. Respondenterna kommer också från olika städer, men har flyttat till Umeå för 

sina studier. Detta bidrar till att respondenterna kommer från olika bakgrunder, med olika 

erfarenheter om hur de tenderar att prata om olika ämnen. En läkare eller psykolog kan 

exempelvis vara mer öppen om att prata om biologiska ämnen som mens, än exempelvis 
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en lärare. Det blir viktigt att belysa och uppmärksamma detta då olika urvalsgrupper kan 

tänkas påverka resultatets utfall på olika sätt. Studien syftar dock inte till att visa på en 

representativitet över alla svenska kvinnliga studenter, utan fokuserar på att urskilja 

resonemang och upplevelser som kan finnas i urvalsgruppen. 

 

Enligt Eriksson och Östman (2013:324f) har receptionsforskning tidigare fått kritik för att 

det är resurskrävande och att det många gånger leder till ett för litet urval. Kritiker menar 

att det då blir svårt att få fram empiriska generaliseringar. Vår avsikt är dock inte att göra 

generaliserande övergripande konstateranden. Vi menar istället att vi kan visa på hur 

reklamfilmen och normer kan upplevas av urvalsgruppen. Trost (2014:143f) menar att 

några få väl utförda intervjuer ofta väger tyngre än flera, mindre väl, utförda intervjuer. Ett 

större antal intervjuer kan göra att materialet blir svårhanterligt och det blir problematiskt 

att se viktiga detaljer. Vi ansåg att det blev viktigare att titta på ett mindre antal, för att 

kunna djupdyka i intervjuerna och för att få en större förståelse för respondenternas 

förhållande till normer, samt åsikter om Libresse och dess reklamfilm. Med detta sagt så 

är vi medvetna om att mängden respondenter inte gör anspråk på en representativitet för 

alla kvinnliga studenter.  

 

2.3 KVALITATIV RECEPTIONSSTUDIE SOM METOD 
 
För att besvara syftet har vi behövt urskilja specifika åsikter och upplevelser av 

reklamfilmen “Blood normal”. Detta för att se hur reklamfilmen kan påverka resonemang 

kring menstabut och Libresse som varumärke. Det här är ingenting som går att räkna fram, 

utan det måste studeras genom människor och deras tankar. Enligt Trost (2014:25) ses 

dock kvantitativa metoder ofta mer värda än kvalitativa. Det som går att räkna och mäta 

anses vara mer tillförlitligt och inte så spekulativt. Trost menar dock att valet av metod 

alltid beror på studiens syfte. Hartman (2004:15) beskriver kvalitativa metoder och dess 

hermeneutiska vetenskapssyn som relevant när man försöker förstå hur människor 

upplever sig själva och sin omgivning. Detta redogör för att en kvalitativ metod är lämplig 

för denna studie.  

 

Receptionsstudier som metod syftar till detta, fast mer specifikt till hur en publik upplever 

och förhåller sig till medier (Eriksson och Östman 2013:305f). Receptionsforskning är en 

metod för att framhäva hur ett medieinnehåll kan påverka människans upplevelse av det. 

Den vanligaste insamlingsmetoden är intervjuer (Ibid:108f). Enligt Dalen är kvalitativa 
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intervjuer passande vid studier som undersöker hur människan uppfattar något. Intervjuer 

möjliggör för respondenterna att förklara upplevelser utifrån sin ‘livsvärld’ (Dalen 

2015:14ff). Fördelen med metoden är att den vidare tillåter ett möte med respondenten, 

vilket gör att frågor kan förklaras och det går att fördjupa sig i intressanta diskussioner. 

Det bidrar också till större förståelse för resonemangen, då vi kunnat se kroppsspråk och 

ansiktsuttryck.  

 

Fortsättningsvis är det vanligt att behöva välja mellan gruppintervjuer och enskilda 

intervjuer inom receptionsstudier (Eriksson och Östman 2013:310f). Enskilda intervjuer 

har valts då det kan uppfattas som att vi tar upp känsliga ämnen, varav det kan bli lättare 

för respondenten att svara på frågor om de sitter i en enskild intervju. Genom att ha 

bekväma respondenter kan det bidra till djupare insikter om hur respondenten uppfattar 

reklamfilmen och normer kring mens. Genom att använda enskilda intervjuer undviker vi 

också att respondenterna påverkar varandras upplevelse.   

2.3.1 UTFORMANDE AV INTERVJUGUIDE 
 
Inför intervjuerna har vi utgått från Dalens (2015:31) centrala steg för intervjuprocesser 

under forskning. Detta innebär att vi har valt problemformulering, valt teman för 

intervjun, gjort ett urval och valt informanter, undersökt tillståndsfrågor och utarbetat en 

intervjuguide. Till studien har en semistrukturerad intervjumetod valts, eftersom att denna 

skapar en liknande utgångspunkt för alla intervjuer och bidrar till att respondenternas svar 

går i linje med studiens syfte. Den semistrukturerade metoden har också gett möjlighet till 

följdfrågor, fördjupning av resonemang och uteslutande av irrelevanta funderingar. 

 

Intervjuguiden har vidare delats in i fyra olika områden, vilka är lagda i kronologisk 

ordning, något som inspirerats av Dalen (2015:135f). Varje område började med öppna 

frågor och fortsatte sedan med mer specifika. Det första området behandlade upplevelsen 

av reklamfilmen, denna del innehöll främst öppna frågor, så att spontana tankar och 

känslor fick utrymme. Andra området behandlade företaget och hur respondenternas 

förtroende för Libresse ser ut. I det tredje området frågade vi om respondenternas relation 

till mens. Dessa frågor kan ses mer personliga och kan uppfattas känsliga, därför 

placerades dessa en bit in i intervjuguiden. Avslutningsvis så sammanfattades intervjun 

med några frågor om respondentens upplevelse av helheten (se bilaga 1).  

 

Vid utformandet av intervjufrågorna har vi tagit hänsyn till Dalens (2015:36) kriterier för 

hur intervjufrågor bör utformas. Dessa kriterier uppmärksammar om frågan är klar, 
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otvetydig eller ledande. De hänvisar även till om respondenten behöver specifik kunskap 

för att förstå frågan och om frågan kan vara känslig att svara på. För att testa kriterierna 

genomförde vi en provintervju, vilken hjälpte oss att korrigera och stryka otydliga och 

känsliga frågor.  

 

2.3.2 ANALYSMODELL 
 
För att analysera det empiriska materialet i studien har vi utgått från olika teman. Enligt 

Bryman (2012:528) är tematiskt analys det vanligaste angreppssättet vid behandling av 

kvalitativ data. Bryman menar att det finns få specificerade tillvägagångssätt vid tematisk 

analys, men att två utgångspunkter är Framework och ett tillvägagångssätt av Ryan och 

Bernard. Framework utgår från en matris där forskaren söker efter teman och underteman 

i materialet att strukturera upp innehållet (Bryman 2012:528f).  

 

Till skillnad från Framework har vi inte sökt upp teman, utan snarare utgått från teman 

inspirerade av studiens frågeställningar och intervjuguiden. Dessa teman är normer, 

reklamfilmens påverkan och varumärkesförtroendet. Varje tema tilldelades underteman 

och en färgmarkering i syfte att tydligt kunna skilja på innehållet i transkriberingarna. De 

olika färgmarkeringarna har sedan bidragit till att koppla ihop intervjusvaren med 

passande frågeställning. Inspirerade av Ryan och Bernards tillvägagångssätt (Bryman 

2012:529) har vi letat efter samband, likheter, skiljaktigheter och svar som tydligt 

beskriver hur respondenten reflekterar över reklamfilmen. Vi har också uppmärksammat 

helheten i varje intervju och hur en enskild respondent kan förändra sin syn med 

intervjuns gång. Det material som presenteras i uppsatsen är de svar som främst bidrar till 

att belysa studiens resultat. 

 

2.4 METODDISKUSSION  
 

2.4.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
För att studien ska uppnå reliabilitet ska den kunna göras om upprepade gånger och det 

ska gå att få ut samma observation. För att uppnå validitet behöver studien inneha en 

korrekt observation, studien ska visa sanningen i situationen och ha mätt det som är 

relevant (Hartman 2004:146). Dalen menar att begreppen inte är passande begrepp i 

kvalitativa forskningar eftersom att resultatet är beroende av ett samspel mellan forskare 

och respondent. Dalen redogör istället för begreppet pålitlighet, istället för reliabilitet, och 
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trovärdighet, istället för validitet (Dalen 2015:116). Enligt Eriksson och Östman 

(2013:324f) har receptionsstudier ofta fått kritik för att de inte uppfyller reliabilitet, 

eftersom att det görs en subjektiv analys. I kvalitativa studier blir det dock alltid svårt att 

undvika någon typ av subjektivitet, eftersom att studien kräver mänskliga tolkningar. 

Framöver hänvisas därför reliabilitet och validitet till pålitlighet och trovärdighet. 

 

Det som är viktigt att nämna när det kommer till pålitligheten i studien är att vi utgår från 

de normer som finns i respondenternas värld idag, vilket gör att förutsättningar för studien 

kan vara förändrade i framtiden. Vi menar att vi måste titta på studien i förhållande till 

dagens rådande ideologier. De normer som finns kring mens idag är under påverkan av 

andra stora företag, influensers och en feministisk rörelse, något som blir relevant att 

uppmärksamma för att se på studien som pålitlig. För att motivera den pålitlighet vi kan 

finna i studien idag, så ser vi en fördel i att vi är två personer som utför studien och gör 

analysen. När vi tillsammans tittar på materialet kan vi tydligt se vilka svar vi tolkar lika 

och olika, varav vi kan ta i hänsyn till de olika tolkningarna. På så sätt testar vi 

pålitligheten under processen. 

  

När det kommer till trovärdigheten i kvalitativa studier så ifrågasätts objektiviteten även 

här. Dalen anser att man kan kontrollera sin egen subjektivitet för att öka trovärdigheten, 

det kan göras genom att forska tillsammans med någon eller be en annan forskare titta på 

upplägget (Dalen 2015:117). Precis som vid pålitligheten ser vi här att det är en fördel att 

vi är två. En faktor som kan påverka analysen är att vi båda identifierar oss som kvinnor 

som har egna åsikter om samhället och mens. Det här kan leda till solidaritetsproblem, där 

vi som unga kvinnor kan relatera till tabut kring mens. Det finns en medvetenhet om att 

det kan färga tolkningen och förmedling av resultat. Det faktum att vi är unga kvinnor kan 

dock ses som en möjlighet, då chansen finns att respondenterna känner sig bekväma med 

oss och vågar svara ärligt på känsliga frågor. För att underlätta för ärliga svar har 

respondenterna också fått förklarat sina rättigheter att vara anonyma. Enligt Trost 

(2014:61) kan anonymisering underlätta för respondenterna att svara genuint och våga 

vara mer öppen i sina svar. För att öka trovärdighet har därför alla namn i studien 

fingerats. 

 

En ytterligare faktor som kan tänkas påverka trovärdigheten är hur respondenterna 

förhåller sig till oss, med vetskapen att vi studerar medie- och kommunikationsvetenskap. 

Vetskapen gör att vissa eventuellt anpassar sina svar utefter vad de tror att vi vill höra om, 
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exempelvis varumärket och reklamfilmen. Genom att utföra en provintervju kontrollerade 

vi till viss del vår egen påverkan.  

 

2.4.2 ETISKA REFLEKTIONER 
 
Under studien har vi även tagit hänsyn till etiska regler om krav på samtycke och att bli 

informerad om studien i sin helhet, se bilaga 1. Vi ser vissa etiska dilemman gällande 

definitionen av kön i undersökningen, då uppdelningen av män och kvinnor inte alltid är 

så enkel. Det finns biologiskt födda kvinnor som inte identifierar sig som kvinnor, men 

som ändå kan ha mens. Det finns även många kvinnor som inte heller har mens av olika 

anledningar. Vi har dock valt att benämna män och kvinnor utifrån biologiskt kön för att 

inte förvirra läsaren. En ytterligare etisk reflektion är att mens kan ses som något privat, 

vilket gör att vi tagit hänsyn till den närhet och oro som kan uppstå. Vi poängterade för 

respondenterna att de fick avbryta intervjun när de ville och att de kunde välja att inte 

svara på frågor. Förhoppningen var att vår roll som kvinnor i samma ålder kunde hjälpa 

respondenten att slappna av, detta är dock inte vi kan säga säkert och respondenterna fick 

därför valet att inte behöva svara på frågor.  

 

Under studiens gång har vi förhållit oss medvetna kring dessa etiska dilemman och även 

reflekterat över den egna påverkan för att öka studiens pålitlighet och trovärdighet.  

 

3. TEORI & TIDIGARE FORSKNING 
 

 

Studiens teoretiska ramverk har en utgångspunkt i teori och tidigare forskning om tabun 

och myter. Detta för oss vidare till hur tabun och myter framställs i medier, vilka sociala 

effekter det kan ge och hur människan förhåller sig till mediet. Slutligen beskrivs teorier 

om vikten av legitimitet och strategier för att skapa varumärkesförtroende. 

 

3.1 TABUN 
 

Ordet tabu används när det finns något som en person inte vågar eller får tala om. Det kan 

också vara någonting personen inte får befatta sig med. Tabun uppstår och existerar av 

antingen religiösa eller sociala skäl. Tabun är något som kan finnas tillfälligt och uttryckas 
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i mindre allvarliga fall (SAOB 2002). Tabut kring mens skulle kunna visa sig genom att 

det är något som människan inte pratar om i sociala sammanhang.  

 

Enligt Koszembar-Wiklik appliceras termen tabu på nästan alla ämnen som inte diskuteras 

öppet av allmänheten. Det kan vara trakasserier på jobbet, extra äktenskapliga relationer, 

personlig hygien, vissa sjukdomar eller döden. Samtidigt som tabun skapar problem har de 

och andra känsliga ämnen blivit allt mer moderna att diskutera i media och publika 

debatter. Forskaren menar att reklam idag allt oftare ses överskrida de normativa 

gränserna som finns i samhället (Koszembar-Wiklik 2016:23). 

  

Kissling (1996:294) redogör för att mens är tabubelagt och att unga tjejer har kommit på 

strategier för att prata om sin mens. Genom att flickorna gör detta menar Kissling att de 

bidrar till att både upprätthålla menstabut, samtidigt som de försöker bryta det. Flickorna i 

studien använde slang, omskrivningar och förskönande språk vid menstruation. Detta gör 

dem eftersom att de, likt i andra sociala sammanhang, vill följa normen för att undvika 

pinsamhet (Kissling 1996:292). En liknande studie om menstabut har även utförts av 

Jackson och Falmagne (2013:394). Kvinnorna i deras studie beskrev i detalj hur de 

gömde, pratade om och hanterade menstruation. I studien framkom det att kvinnorna var 

hemlighetsfulla när de skulle byta skydd och att de använde kläder som inte riskerade att 

avslöja mensen. Precis som i Kisslings studie visade det sig också att kvinnorna använde 

sig av omskrivningar för att beskriva sin menstruation (Jackson och Falmagne 2013:394). 

 

Fortsättningsvis menar Kissling (1996:293) att tabut kring menstruation är starkare än när 

vi pratar om sjukdomar och död. Hon menar att tabun ofta handlar om att dölja mensen på 

olika sätt. Forskaren beskriver att detta också syns i reklam för mensprodukter, som 

fortsätter utnyttja tabut genom att argumentera för hur väl produkterna döljer 

menstruationen. Ingen kan se, känna lukten eller veta om att en kvinna har mens, om hon 

köper ett visst företags produkter. Enligt Kissling är detta något företagen anser är 

önskvärt (Kissling 1996:293). Eftersom att Kisslings forskning är över 20 år gammal kan 

vi kritisera studiens aktualitet. Till denna studie kan den dock bidra till att visa på vilka 

tabun som funnits kring mens. Genom att jämföra studien med nyare forskning av 

Jackson, Falmagne och Koszembar-Wiklik, så ser vi dock att det fortfarande finns 

liknelser där menstabut ännu existerar. 
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Vidare ser vi även i Yagniks studie att tidigare reklam för menstruationsskydd i Indien har 

bidragit till ett förstärkt tabu gällande menstruation (Yagnik 2013:618). Enligt 

Koszembar-Wiklik (2016:19) så beskrivs dock en förändring i mediesamhället, där hon 

menar att det finns ett samband mellan de sociala faktorerna i samhället och reklamen. 

Forskaren förklarar att reklamproducenter har börjat använda sig av tabubelagda ämnen 

för att nå sina mottagare. Hon beskriver det som ett strategiskt knep inom 

kommunikationsbranschen, som ett sätt att söka uppmärksamhet och bilda nya attityder. 

Forskaren menar att nutida reklam neutraliserar vissa sociala värderingar och kan forma 

principen för en kultur. Reklam fungerar som en spegel som reflekterar verkligheten, 

samtidigt som den kan forma verkligheten. Inflytandet blir ömsesidigt (Koszembar-Wiklik 

2016:19). Även Yagnik har konstaterat att mediers framställning av mens agerar som ett 

strategeiskt verktyg. Det kan påverka samhället och även få det att röra sig mot en 

normalisering av menstruation (Yagnik 2013:630). 

 

Gemensamt för ovan nämnda forskning är att den beskriver att menstruation under de 

senaste åren har uppfattats som tabu, då många flickor och företag försöker dölja 

menstruation genom reklamer och slang. Den skapar en utgångspunkt som kan jämföras 

med hur respondenterna upplever normer kring menstruation hos sig själva och i 

reklamfilmen.  

 

3.2 MYTER 
 
Roland Barthes och John Fiske beskriver hur en myt kan se ut och hur den uppkommer i 

samhället. I denna uppsats jämförs deras teorier om myter med normer i samhället, det vill 

säga sådant som ses naturligt. Enligt Barthes är myten ett slags språk och alla objekt kan 

fungera som en myt, genom att det förklaras eller döljs av en särskild diskurs. Han menar 

att myter är föränderliga och att det därför inte finns några eviga myter (Barthes 

2007:51f). Myten kan ge ett historiskt syfte en förklaring som uppfattas naturlig. Myten 

döljer eller förnekar inte fakta, den snarare uppmärksammar den och förvandlar den för att 

anpassas till ett specifikt syfte. Det gör att myten ger ett naturligt och evigt rättfärdigande 

av fakta (Barthes 2007:58). 

  

För att ge exempel på hur en myt kan se ut tar vi hjälp av Fiske. Han menar att det finns en 

myt om kvinnor och femininitet där de ses mer omhändertagande, vårdande och mer 

känslomässiga än männen. Deras plats har därför blivit i hemmet. Myten om maskulinitet 
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handlar om ett behov av att försörja familjen, och utgår från styrka och självständighet. De 

myter som finns om femininitet och maskulinitet, gör att dessa egenskaper framstår som 

naturliga (Fiske 1990:89). Den dominerande makten kräver olika definitioner av 

femininitet och maskulinitet för att mäns dominerande maktpositioner ska uppfattas som 

naturliga och rättfärdigade. Fiske menar att det hela egentligen handlar om ett sätt att 

rättfärdiga mäns styrande makt i samhället. I och med kvinnans förändrade roll i samhället 

och de förändrade samhällsstrukturerna så sätts dessa myter idag på prov. Det innebär att 

media måste hitta nya sätt att marknadsföra och porträttera dessa feminina myter, för att 

de ska anpassas till dagens karriärkvinna och den nya känslosamma mannen. Fiske menar 

att förändringen av myter är evolutionära, inte revolutionära (Fiske 1990:90). 

  

Fiske och Barthes teorier tillsammans med tidigare forskning om tabu stärker tanken om 

att det finns normer och mönster i samhället idag som påverkar hur vi uppfattar 

verkligheten och dess samspel med media. Det kan appliceras på de normer som finns 

kring mens idag och hur de kan agera som en särskild myt. En myt som rättfärdigas 

genom mensskyddsreklamer. 

3.3 MEDIERS SOCIALA EFFEKTER 
 

Det finns skilda åsikter kring hur mycket ett medium och reklam kan påverka samhället 

och människan i dess beteende. Teorier om mediernas påverkan kan bidra till insikter om 

hur mediet påverkar respondenterna och hur de förhåller sig till reklamfilmen. 

  

Kultivationsteorin beskriver TV:ns påverkan och hur den förser mottagare med intressant 

innehåll som formar ett band mellan eliten och resten av populationen. Författarna till 

teorin menar att TV, i likhet med religion, syftar på att repetera mönster i form av myter, 

fakta och relationer som verkar för att legitimera en dominant ordning i samhället. De 

menar att det mesta av programmen på TV är kommersiella och utformade för att matcha 

allas intressen på ett icke-selektivt sätt (Gerbner et al 1986:18f). Gerbner et al förklarar att 

televisionen ger en särskild bild av verkligheten som tittarna applicerar på det verkliga 

livet utan att ifrågasätta det överhuvudtaget. Vidare beskriver de att televisionens innehåll 

förändras ständigt efter trender i samhället, men att endast förblir ytliga förändringar 

(Gerbner et al 1986:26). 

  

Pollays teori liknar kultivationsteorin, men hans forskning förklarar specifikt effekten av 

reklam. Pollay menar att reklam kan påverka människan i stor utsträckning. Vidare 
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beskriver han hur den används för att inspirera människor att konsumera. Det här leder till 

att vissa ideal visas mer ofta, vilket leder till att dessa ideal är viktigare än andra. När 

konsumenten sedan exponeras för dessa stereotyper kontinuerligt tar de upp mer utrymme 

i medvetandet. Det får konsumenten att tro att de förenklade bilderna av verkligheten 

faktiskt är sanna. Reklamen blir en förvrängd bild av verkligheten, den speglar inte hela 

samhället, utan endast delar av den (Pollay 1986:26f). Dessa teorier menar att medier har 

makten att rättfärdiga en viss uppfattning av samhället, genom att repetera exempelvis 

myter. Trots dess ålder kan de ses relevanta idag, då människan fortfarande konsumerar ett 

flertal medier och reklam som påverkar mottagaren och samhället på olika sätt.  

 

Det vi ser i nyare forskning är att det finns ett tydligt samspel mellan medier och samhälle. 

Åkestam undersöker i sin avhandling vilka effekter som stereotypisk och icke-stereotypisk 

svensk reklam har på både det sociala livet och företaget bakom reklamen. Detta görs 

genom intervjuer för att se hur konsumenter upplever reklamen (Åkestam 2017:1ff). 

Forskningen visar att sociala effekter har påverkan på varumärkesrelaterade effekter, samt 

att det finns ett samspel mellan dem. Samhällets sociala effekter kan därför även påverka 

hur varumärket uppfattas (Åkestam 2017:49f). Studien visar på att det finns ett samspel 

mellan konsumenters upplevelse av en reklam, det sociala livet och påverkan på 

varumärket. Detta kan jämföras med det samspel som visats i denna studie, som tittat på 

hur respondenterna upplever reklamfilmen ”Blood normal” i samband med tidigare 

erfarenheter av mensnormer och hur det sedan påverkat synen på varumärket. 

 

3.4 ENCODING/DECODING 
 
Stuart Halls Encoding/Decoding redogör vidare för det samspel som finns i 

kommunikationen mellan samhälle, producent och mottagare. Stuart Hall beskriver hur 

meddelanden kodas (encoding) av sändaren och avkodas (decoding) av mottagaren. 

  

Inom kommunikationsstudier har teoretiker tidigt talat om en kommunikationsprocess 

som går från en sändare, med ett meddelande, till en mottagare. Denna process har många 

gånger kritiserats att vara för linjär. Halls kommunikationsprocess inkluderar därför även 

hur produktion, cirkulation, distribution, konsumtion och reproduktion påverkar 

kommunikationen. Processen visar på att kommunikation inom media är dominant och 

strukturellt producerat av samhällets dominerande ideologier. Hur något kodas och 

avkodas påverkas dessutom av olika rådande myter och världsåskådningar (Hall 
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2012:167). Genom processen visar Hall hur det kan uppstå en asymmetri i 

kommunikationen. Detta eftersom att producenten kodar i en specifik stund, med sina 

premisser och värderingar, medan mottagaren avkodar budskapet i en annan stund med 

sina erfarenheter och värderingar (Hall 2012:138f). 

  

För att förstå kommunikationsprocessen beskriver Hall tre olika hypotetiska positioner om 

hur en avkodning i en TV-diskurs kan se ut (Hall et.al 1980:136). Den första positionen är 

dominant-hegemonisk position vilket innebär att avkodaren tar emot budskapet rakt av 

eller väldigt likt avsändarens mening. Kodare och avkodare utgår här från samma 

referenser och de existerar inom samma dominanta kod i samhället. Den andra positionen 

är förhandlande position vilket innebär att mottagaren accepterar det övergripande 

budskapet, men motsätter sig vissa delar. Mottagaren anpassar i detta fall budskapet efter 

både de dominanta ideologierna och genom sina egna lokala uppfattningar (Hall, et.al 

1980:136). Den tredje positionen är oppositionell position vilket betyder att mottagaren 

sätter sig emot budskapet helt. Det kan vara att den avkodar budskapet från en helt annan 

synvinkel och vrider budskapet så att det tolkas annorlunda än vad avsändaren menat 

(Ibid:136f). I Halls teori har mottagaren av ett medium en aktiv roll när den tar emot och 

avkodar ett budskap. Teorin hjälper till att förstå hur respondenterna tar emot Libresse 

budskap och hur de förhåller sig till det utifrån normer och egna erfarenheter.  

 

3.5 IMPRESSION MANAGEMENT 
 

Hur respondenterna möter mediet och tolkar reklamfilmen tar oss in på hur Libresse kan 

jobba med reklamfilmen för att skapa uppskattning och legitimitet kring sig själva. 

Goffmans teori ”Impression management” hjälper till att förstå den sociala relationen 

mellan organisationer och dess publik. Identiteter och relationer skapas enligt Goffman i 

de dagliga mötena. Goffman myntade begreppet ”The drama metaphor” där han jämför 

dagliga möten med skådespelare framför en publik (Johansson 2009:119f). Den roll en 

aktör visar upp vid en fixerad situation beskriver Goffman som frontstage. Där sker 

interaktionen med publiken, vilket exempelvis kan vara en formell presentation av ett 

företag. Backstage är platsen där illusionerna formas och skapas. Det är backstage 

kommunikationsstrategier planeras och där ett annorlunda beteende kan finnas (Johansson 

2009:122f). 
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Aktören har ett motiv att kontrollera de intryck publiken tar emot (Goffman 2011:22). 

Motivet behöver inte alltid vara att skapa en viss uppfattning av sig själv, utan denne kan 

vilja få ut något annat av framställningen. Goffman kallar det en cynisk aktör, som 

antingen vill lura sin publik för “egennytta” eller för att framhäva något aktören anser är 

för “samhällets bästa” eller “publikens bästa” (Ibid:25f). Det viktiga i frågan är att aktören 

genom olika handlingar väljer att framställa sig på ett specifikt sätt för att bli uppfattad 

som den önskar. Den avsiktliga tanken kommer dock inte alltid fram. Goffman förklarar 

att den representation någon ger sker på två olika sätt; Intrycket någon sänder ut och det 

intrycket som överförs (Goffman 2011:9ff).  

 

Ett förtroende för aktören kan inte skapas förrän ett möte skett mellan denne och publiken. 

Förtroendet kommer dock inte endast baseras på mötet, utan publikens tidigare 

erfarenheter och andra psykologiska faktorer kommer också vara avgörande (Goffman 

2011:9ff). Publiken kan i detta fall ha en insikt i framträdandet som en “lögn”. Detta 

innebär att publiken inte köper agerandet rakt av, utan ägnar uppmärksamhet kring det 

som inte är lika lätt för aktören att manipulera. Publiken tittar på det som förs över, inte 

det som försökt överföras. Mottagarens fokus hamnar då istället på verkligheten bakom 

det som framställts (Ibid:57f). 

 

När Goffman talar om hur organisationer skapar förtroende tar han även upp hur 

framställandet kan kopplas till normer. Framträdandet bör se naturligt ut, men det bör 

också vara idealt. Han använder begreppet idealisering och menar att aktören kommer att 

ge idealiserad uppfattning om sig själv och situationen (Goffman 2011:39f). 

Idealiseringen är ofta naturlig, då en aktör vanligtvis visar upp en slutprodukt, istället för 

att visa arbetet bakom den. Det som döljs i slutprodukten kan exempelvis vara det som 

inte är kopplat till idealnormen. Goffman menar dock att det ibland kan vara lämpligt för 

organisationer att frångå andra organisationers ideal för att nå sina egna målsättningar. 

Genom att offra det legitimt angelägna idealet, kan det nya idealet bli mer effektfullt. 

Goffman förtydligar dock att aktören fortfarande bör agera som att tidigare ideal 

fortfarande är aktuella för att framstå legitima (Goffman 2011:47). Goffmans teori föreslår 

att aktören har en ställning att utnyttja normer i sin presentation och att den många gånger 

vill visa ett ideal.  

 

Teorin kan hjälpa till att urskilja hur respondenten tänker när de avkodar “Blood normal” 

och hur Libresse kan tänkas framställa sig på ett visst sätt för att mottagarna ska acceptera 
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budskapet. Detta för oss vidare in på hur Libresse kan tänkas arbeta för att skapa 

legitimitet genom sin marknadsföring. 

 

3.6 VARUMÄRKESLEGITIMITET 
 

Ossiansson beskriver hur marknadsföring tar utgångspunkt i att skapa förtroende. Hon 

menar att marknadsföring ofta ses som ett försök att manipulera kunden, framför att bygga 

relation med dem (Ossiansson 2006:136). Det här har lett till att förtroendet för 

marknadsföring idag är ifrågasatt. Det har orsakat att kunder litar mer på sina vänner och 

sig själv än de offentliga företrädarna (Ibid:137ff). För företagen innebär det här att 

konsumenterna också ställer högre krav på företagets närhet till kunden. För att företagen 

ska kunna skapa ett engagemang och förtroende så krävs det att de börjar reflektera över 

sin målgrupp och lär sig förstå den (Ossiansson 2006:143).  

 

Max Weber beskriver även han vikten av att skaffa sig och behålla stöd från den allmänna 

publiken för att skapa legitimitet. Weber menar att organisationer eller företag som 

dominerar i samhället behöver legitimitet och att detta endast sker om det finns en frivillig 

överenskommelse från den allmänna publiken (Wæraas 2009:301). Weber menar vidare 

att organisationer kan rättfärdiga sin existens med hjälp av en rådande myt. Den legitimitet 

organisationer skapar blir socialt konstruerat och påverkas av den myt som dominerar i 

samhället (Wæraas 2009:304). Webers teori föreslår att myten hjälper till att rättfärdiga ett 

företags legitimitet. Genom att ta reda på vilka normer som uppfattas av respondenterna, 

vill vi se om Libresse förhåller sig till en dominerande myt i sin reklamfilm. Webers teori 

kan då föreslå att Libresse använder en myt som ett sätt att legitimera företaget. 

 

3.6.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

Enligt Leijon är det genom en uttalade Corporate Social Responsibility (CSR) som 

företaget skapar legitimitet. Leijon förklarar att det är det uttalade ansvarstagandet, 

tillsammans med samhällets övergripande syn på branschen som påverkar vilket 

förtroende företaget får (Leijon, 2006:271f). Powell och DiMaggios menar även dem att 

uttalad CSR är ett sätt för företag att skapa legitimitet. De ser CSR som en strategi för 

företag att visa på socialt ansvarstagande. Vidare förklarar de att allt fler organisationer 

använder CSR för att skapa legitimitet, bland annat för att de inte vill skilja sig för mycket 

från varandra. Det har bildat en normativ isomorfism, alltså ett yttre tryck som gör att 
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företaget vill framstå som moraliskt och välanpassade. CSR har på så sätt skapat en 

homogenisering bland företag, då fler använder det för att framstå som legitima företag 

(Falkheimer och Heide, 2004:144). Det betyder att organisationers sociala ansvarstagande 

har blivit ett sätt att skapa legitimitet och att CSR i sig själv har blivit ett sätt att framstå 

som välanpassad. Det här kan visa sig genom hur Libresse säger sig vilja uppmärksamma 

tabut kring menstruation i medier. Detta kan framstå som att de syftar till att ta ett socialt 

samhällsansvar då Libresse (2018) konstaterat att 74 procent män och kvinnor önskar en 

realistisk bild av menstruation.  

 

En forskning av Annamma et al visar också på hur konsumenter ställer högre krav på 

företag. Däremot kommer forskarna fram till att konsumenterna själva inte lever upp till 

sina egna krav. Forskningen undersöker hur unga konsumenter ser på hållbarhet och 

jämför det med hur modeindustrin väljer att arbeta med hållbarhet. Studien visade att det 

fanns en dissonans i ungas uppfattning om mode och hållbarhet. De unga menar att det 

inte kommer förändra sitt köpbeteende, trots att de bryr sig om miljön (Annamma et al 

2012:273f). Konsumenterna var medvetna om att de bidrog till en miljöförstöring genom 

sin höga konsumtion, samtidigt som de fortfarande valde att handla regelbundet för att 

följa modet (Ibid:277). Samtidigt som konsumenterna fortsatte med sitt beteende, visade 

det sig att de idag kräver mer information om företagens tillverkning och inköp 

(Annamma et al 2012:291). Det som syns i den tidigare forskningen och i studier om CSR 

är att det finns en efterfrågan på företag som tar socialt ansvar. Det här kan jämföras med 

hur respondenterna i denna studie ser på Libresse som varumärke utifrån deras försök att 

ta ett ansvar för menstruationstabut. Genom att titta på Anamma et als forskning kan 

denna studie också jämföra hur köpvanor för mensskyddsprodukter ser ut, i samband med 

hur Libresse försöker visa på samhällsansvar. 

 

4. RESULTAT & ANALYS 
 

 

4.1 VILKA NORMER KRING MENS UTTRYCKER RESPONDENTERNA OCH 
STÄMMER DE ÖVERENS MED DET SOM VISAS I REKLAMFILMEN? 
 
Respondenterna svar angående normer kring mens har kopplats ihop och jämförts med 

teorier och tidigare forskning kring tabun. Vidare har även Barthes och Fiskes teorier om 

“myt” tagits upp för att beskriva hur myten kring menstruation kan upplevas och existera 
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enligt respondenterna. Detta kopplas ihop med syftets fokus på hur unga kvinnliga 

studenter resonerar angående reklamfilmens framställning av ämnet menstruation. 

 

4.1.1 RESPONDENTERNAS SYN PÅ MENSTRUATION  
 
De unga kvinnliga respondenterna i denna studie uttryckte liknande erfarenheter och 

beskrivningar kring menstruationsnormer. Det som kan urskiljas är att nio av tio 

respondenter upplevde ett slags tabu kring mens under sin tidiga ungdom. Det var bara en 

av de tio intervjuade som anger att hon tidigt kunnat prata fritt om mens. Tabut visade sig 

genom att respondenterna inte pratade om sin menstruation öppet och att de dolde sina 

mensskydd. Förhöll de sig inte till detta uppstod det pinsamma och jobbiga situationer. 

Beatrice beskriver sin tidigare relation till mens så här: “När jag var yngre var den 

jättedålig. Jag tyckte det var så jobbigt och pinsamt.” Greta har en liknande erfarenhet och 

berättar även hur hennes syn på menstruation har sett ut: 

 

“Just att man tidigare alltid har gömt sig. Det kommer man ju ihåg själv när man 

gick i skolan och fick mens, helt plötsligt hade man inte koll på när man skulle få 

det och så skulle man gå till skåpet och verkligen gömma tampongen eller bindan. 

Ingen skulle ju absolut veta att man hade mens, det var ju pinsamt. God forbid att 

man hade råkat blöda igenom. [---]“ 

 

Det visar sig att respondenterna även upplevde att tabut kring mens var något som killarna 

också bidrog till. Fanny beskrev det så här: 

 

“Man vet ju själv när man gick i skolan och så hade man kollat på någon film och 

så var det någon tjej som hade fått mens och alla killar bah ‘eew vad äckligt’, då 

blir man ju ‘gud vad pinsamt’.” 

 

Intervjuerna visar att respondenterna upplevde tabut kring mens på olika sätt när de var 

yngre. Det finns ett samband med hur respondenterna beskrev tabun och vad tidigare 

forskare kommit fram till. Jackson, Falmagne (2013), Kissling (1996) och Yagnik (2013) 

beskriver också tabut kring mens som att den behöver döljas och gömmas. Skillnad är att 

alla respondenterna menar att denna tabu inte visar sig lika mycket idag. Greta beskriver 

hur hennes syn på menstruation har utvecklats “[---] Idag har jag väl en bättre relation till 

mens [...] med mer kunskap blir man mer trygg i det.”'  
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Fanny menade så här om hennes öppenhet att prata om menstruation: “[---] idag har jag 

inga problem med det. Det har kanske med åldern att göra [---].” 

 

Jenny har liknande resonemang:  

 

“[---] Idag kan man lätt säga ‘shit alltså jag ska ha mens om en vecka jag känner 

mig så instabil’ eller vad det kan tänkas vara. Det tror jag aldrig att jag hade sagt för 

tio år sedan. [---]” 

 

Även respondenternas språkbruk skiljer sig från vad Kissling (1996), Jackson och 

Falmagne (2013) kunde urskilja i deras studier. Där använde unga kvinnor slang i 

diskussioner om mens. Respondenterna i denna studie var i sina intervjuer öppna för att 

prata om mens, de använde exempelvis inte ord som förskönade mensen i samtalet. Det 

framkom inte heller att de brukar använda andra ord för mens. Genom intervjuerna såg vi 

dock att menstruation fortfarande upplevs socialt oacceptabelt i vissa sammanhang. 

Respondenterna har uttryckt att de upplever en skillnad på att prata öppet om mens med 

kvinnor och män. Många respondenter menar dock att det självklart kan variera beroende 

på person. Däremot uttrycker de att normen kring menstruation ter sig olika beroende på 

den sociala situationen. Elin uttrycker tydligt att hon ser en skillnad på hur män och 

kvinnor ser på mens: “[---] Killar som typ ‘åh så himla äckligt’ Nej, det är inte det, det är 

kroppsvätska [---]”. Doris beskriver det så här: “[---] det finns ju någonstans i samhället att 

man ska gömma det här, att det är tabu och äckligt”.   

 

Hanna var mer osäker och resonerar så här:  

 

“Bland kvinnor är det allmänt. Om jag har mens, men har glömt tamponger och det 

bara är kvinnor skulle jag, men ja ‘har du tampong?’, men skulle det vara så att jag 

sitter med massa män också vet jag inte om jag skulle kunna göra samma sak.” 

 

Hannas resonemang och osäkerhet kring om huruvida hon kan prata öppet om mensskydd 

framför män, kan också ses som en fundering kring om det skulle vara acceptabelt. När 

denne respondenten undviker att göra sina manliga närstående obekväm, kan det vara för 

att hon misstänker att män ser mens som något äckligt eller opassande att tala om, därmed 

vill hon undvika skam. Detta kopplas till Kisslings (1996) tidigare forskning som 

beskriver att många normer och tabun gör att människan har ett behov av att upprätthålla 

de regler som finns i samhället för att undvika pinsamhet. Precis som i Kisslings forskning 
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beskrev respondenterna hur de i yngre ålder, och delvis även idag, försökt dölja sin mens 

för att undvika just pinsamma situationer.  

 

Intervjuerna visade att en del av respondenterna väljer att fortsätta gömma sin 

menstruation på olika sätt för vissa grupper i samhället. Enligt Kisslings (1996) teori 

bidrar respondenterna på så sätt att tabut kring mens upprätthålls och stigmatiseringen 

består. Det kan därför ses som att det fortfarande finns situationer där ett tabu kring mens 

existerar. Det förklaras genom Koszembar-Wiklik (2016) som menade att ett tabu 

appliceras på ämnen som inte diskuteras öppet av allmänheten och SAOB (2002) beskrev 

tabu som något vi inte vågar eller får tala om på grund av sociala eller religiösa skäl. 

 

4.1.2 MENSTRUATIONSNORMER SOM GESTALTAS I REKLAMFILMEN 
 

Respondenterna upplevde att reklamfilmen innehåller vissa scener som speglar den 

verklighet som de själva upplever under och i samband med menstruation. De beskriver 

inte explicit sin egen verklighet, utan använder snarare reklamfilmens scener för att koppla 

till sina egna upplevelser. Beatrice uttryckte det så här:  

 

“Jag tycker ändå de förmedlar att det kan vara skitjobbigt och att det då får vara det. 

Samt att man berättar som det är och inte säger migrän eller huvudvärk.”  

 

Fanny beskrev det så här: “[---] De fick med såna känslor som jag också känner, ibland är 

man glad, ibland är man ledsen.” Vidare beskrev Elin det så här: “Det här var situationer 

som man känner igen sig i: skolan, i simhallen och på middag med vänner [...]” 

  

Svaren visar att det finns scener i reklamfilmen som stämmer överens med hur 

respondenter upplever sin vardag och menstruation. De normer i reklamfilmen som 

stämmer överens med respondenternas syn var exempelvis att menstruation kan vara 

smärtsamt och de känslor som uppstår i samband med mens. Scenerna som visades i 

skolan och på middag med vänner porträtterar dock inte normerna som respondenterna 

upplever dem. Dessa scener menar respondenterna inte skulle hända i verkligheten, dels 

på grund av att vissa upplever att det finns ett tabu och andra menar att det bara inte är 

socialt accepterat. Respondenterna menar att reklamfilmen istället visar en önskan om hur 

normerna bör se ut. Anna uttryckte sig så här i frågan: 
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“[---] förutom de tillfällena när de direkt kunde fråga ’har du en binda?’ för så 

kanske det inte är, och att hon kunde gå från klassrummet med en binda i handen 

för så tror jag inte att det är ‘in real life’. [---] Så jag tyckte kanske inte den 

speglade verkligheten, men om den visar den som en verklighet, så kommer det 

kanske bli så sen. Och det skulle vara bra.” 

 

Beatrices tankegångar gick såhär: 

 

“Det är fortfarande många som inte vågar säga att de har mensvärk eller att de 

blöder så mycket att de inte vill gå någonstans. Jag tycker absolut att den speglar en 

värld som håller på att komma [...].” 

 

Elin menade även detta: 

 

“[---] när de visade hur de skickade en binda genom klassrummet så tyckte jag att 

det var skitbra, det händer ju egentligen inte idag. Man vill ju att det ska vara så. Jag 

tycker det speglar den verklighet som man vill att den ska vara [---].” 

 

De scener som respondenterna inte upplever stämmer överens med sin egen syn på 

mensnormer var alltså främst de scener där människorna tydligt visar en binda och scenen 

där en person öppet frågar om en binda vid middagsbordet. Ingen av respondenterna 

menar att det är socialt accepterat idag, vilket betyder att Libresse reklamfilm visar scener 

som bryter normen. Utifrån respondenternas syn uttryckte de inte bara att reklamfilmen 

visade scener som frångick hur de upplever mens, utan också hur det skilde sig från andra 

reklamfilmer de sett. Anna svarade så här på frågan om den skiljde sig från andra 

mensskyddsreklamer: 

 

“Ja det tycker jag, [---] men här alltså; att man såg det röda blodet, att man fick se 

bindorna och tampongen; alltså att man faktiskt fick se det. Det utmärkte sig väldigt 

mycket från andra filmer. Man fick se smärtan kring mens.” 

  

Även Jenny menade så här: 

  

”Ja, men just att den exponerar bindor och blod. Det har jag aldrig sett förut i en 

film, reklamfilm, vad som helst. Som är helt normalt, iallafall någonting vi tjejer 

säger är normalt.” 
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 Doris hade liknande resonemang: 

  

“Ja det tycker jag. Jag tycker att den visar ju faktiskt blod, eller röd färg så på så sätt 

så utmärker den ju sig. Annars så har jag nog inte sett liknande filmer, som liknar 

den här på det sättet. Jag tycker verkligen att den står själv.” 

  

Det var flera respondenter som uttryckte åsikter om att den röda vätskan var någonting 

nytt för reklam för menstruationsskydd. När vi frågade respondenterna hur de upplevde 

reklamfilmer som visat blå vätska istället för röd, så svarade bland annat Doris så här: 

 

“Jag tycker det är löjligt. Men samtidigt kan jag ju förstå det eftersom att det finns 

människor som är rädda för blod. Att det kanske är därför, för att visa hänsyn. Men 

vad jag har förstått det så är det för att märken vill anses rena och att `väljer du den 

här bindan så kommer du vara ren och fin` och det är ju löjligt i sig, för blod ska ju 

inte vara någonting som är äckligt.” 

 

Hanna sa så här: “Den är ju röd. Det finns ju ingen annan produkt som man säljer där man 

liksom byter färg på något, eller ska dölja det. Äh, jag tycker det är lite onödigt.” 

 

Genom att titta på respondenternas upplevelser kring reklamfilmens porträttering av 

menstruation och låta dem jämföra med tidigare reklamfilmer framkommer det att 

respondenterna upplever att Libresse reklamfilm utmärker sig. Yagnik (2013) och 

Kissling (1996) menar i sin forskning att tidigare reklamfilmer om mens har upprätthållit 

tabun genom att framhäva ett behov att dölja själva mensen och mensblodet i reklam. 

Kissling menar att företagen anser att det är önskvärt hos kunden. Detta verkar inte 

stämma överens med respondenternas syn på Libresse reklamfilm, de menar att den går 

ifrån reklamer i samma genre, eftersom att denna visar mensskydd och blod. 

Respondenterna menar vidare att det är mer rimligt att visa en äkta bild av menstruation 

snarare än en förskönad version. 

 

Materialet visar att respondenterna generellt kan prata öppet om sin menstruation med sina 

vänner och sin familj. De menar dock att detta har utvecklats med tiden. Respondenterna 

förklarar även att det fortfarande finns sammanhang där de känner att de behöver dölja det 

faktum att de har mens, vilket fortsätter att visa på ett tabu. De menar att reklamfilmen 

visar scener som stämmer överens med respondenternas normer, som smärtan och att det 

går att vara aktiv. Det fanns också scener som inte stämde överens med respondenternas 
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egna upplevelser av mens, exempelvis där det framställdes socialt accepterad att visa en 

binda. Detta menar dem gör att reklamfilmen visar upp andra normer än vad som finns i 

deras livsvärld och vad som visats i andra mensskyddsreklamer. 

 

Det faktum att respondenterna upplever reklamfilmen normbrytande kan förklaras genom 

Barthes myt (2007). Barthes menar att en myt ger någonting en naturlig förklaring och att 

myten rättfärdigar en särskild fakta. Myten får någonting att uppfattas som att det alltid 

varit så. I denna studie beskrivs myten om menstruation som att det är något som uppfattas 

som skamfyllt, pinsamt och äckligt. “Mensmyten” innebär att respondenterna anser att 

mens är pinsamt i större sociala sammanhang, speciellt med människor de inte känner väl. 

Myten innefattar att menstruation är något som behöver döljas, exempelvis genom att 

kvinnor döljer sina mensskydd eller inte öppet kan uttrycka “jag har mensvärk”.  

 

En bidragande faktor till detta kan vara att tidigare mensskyddsreklamer också existerat i 

en liknande myt kring menstruation. Myten har upprätthållits i reklamer, där Kissling 

(1996) menade att företag har ansett det vara önskvärt att visa menstruation som 

någonting man inte kunde lukta, se eller veta om. Därmed har menstruation blivit tabu. 

Fiske (1990) menade även han att det finns existerande myter om femininitet och 

maskulinitet som neutraliserar särskilda egenskaper hos män och kvinnor. Menstruation 

kan kopplas som typiskt feminint och om det finns en myt om att feminina egenskaper 

anses vara mer negativt kopplade än maskulina egenskaper, då faller även menstruation in 

i den myten. Myten kan alltså ses ha rättfärdigat mediers tidigare porträttering av 

menstruation. Genom att Libresse producerar ett innehåll som respondenterna anser är 

normbrytande, så porträtterar Libresse också en ny form av ideal och på längre sikt, en ny 

myt gällande menstruation. Denna nya myt innebär att mens inte längre kopplas till skam, 

pinsamhet eller smutsighet. Den nya myten som Libresse framställer, beskriver istället 

mensen som något människor pratar öppet om utan skam och kvinnor/flickor kan visa sina 

mensskydd öppet utan att uppleva pinsamhet. 

 

4.2 VAD TYCKER RESPONDENTERNA OM REKLAMFILMENS BUDSKAP SOM 
SYFTAR TILL ATT PÅVERKA TABUT KRING MENSTRUATION?  
 

För att analysera studiens syfte angående hur respondenterna upplevde reklamfilmen så 

har respondenternas åsikter jämförts med Stuart Halls Encoding/Decoding. Vidare jämförs 

svaren med Goffmans “Impression management” för att titta på vilka faktorer som kan 
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spela roll när respondenterna avgör sin åsikt. Slutligen analyseras svaren med teorier om 

mediets påverkan och företags förtroendeskapande för att se hur mediet och företaget 

bakom kan tänkas påverka mottagarens åsikter.  

 

Libresse vill med sin reklamfilm öka uppmärksamheten kring menstabut (Libresse 2018). 

Alla tio respondenter upplevde reklamfilmen på ett övervägande ett positivt sätt och det 

var syftet med reklamfilmen som respondenterna resonerade kring mest. Det går att titta 

på hur respondenterna förhåller sig till reklamfilmen genom Halls (2012) tre olika 

positioner för att ta emot ett meddelande i en kommunikationsprocess. Det blir svårt att 

dela in exakt antal respondenter i olika kategorier, eftersom att de både har diskuterat 

fördelar och nackdelar genom hela intervjun. Med kategorier menas kategorier till en viss 

fråga, exempelvis om vi ställt frågan “Vad tycker du om filmen?”, så har det inte gått att 

dela upp svaren i bra, okej eller dåligt, då respondenterna upplever vissa delar bra och 

vissa dåliga. Detta blir svårt i flera sammanhang då respondenterna berättar historier och 

inte ger raka svar, samt att de vidare även haft olika åsikter kring olika frågeställningar. 

För att få en helhetsbild av studien är svaren något som måste övervägas för att se hur de 

ställer sig till filmen i slutändan. 

 

Rent generellt har alla respondenter uttryckt att de fått en god bild av reklamfilmen och 

gillar budskapet i sin helhet. Det kan jämföras med det Hall (2012) kallar dominant-

hegemonisk position. Respondenterna avkodar Libresse budskap väldigt likt vad Libresse 

(2018) menar att de vill förmedla och de verkar dela liknande tankesätt. Det 

respondenterna uppskattade mest var att Libresse med sin reklamfilm gör ett försök att 

förändra tabun kring mens, även om de var osäkra i hur mycket den faktiskt kan påverka 

tabut. De gillar att reklamfilmen visar på hur menstruation upplevs och hur de vill att 

normen kring mens ska vara. Respondenterna ställer sig på så vis positiva och accepterar 

reklamfilmen. Det här uttryckte sig genom att de använde ord som “positiv vibe”, 

“inspirerad”, “styrkande” och “bra/jättebra” när de beskrev den. Anna uttalade sig så här 

när hon sett reklamfilmen: “Ja alltså, så här upplyftande. Fan vad soft att feminismen har 

kommit någon vart!” 

 

Greta beskrev hur hon såg på saken: 

 

“Jag tycker att den är jättebra för att den hjälper till i arbetet med att man inte ska 

fortsätta stigmatisera det faktum att 50 procent av populationen har mens och att 
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man blir medveten kring det. [---] Dels så blir jag positiv, jag blir glad att det finns 

en sådan här reklamfilm som belyser en viss problematik kring hur man har sett på 

mens tidigare. Det tycker jag är jättebra.” 

 

Doris beskriver det så här: 

 

“Jag blir glad när jag ser en sån där film. Jag tycker att det är härligt, det driver 

samhällsdebatten framåt [---] Inte bara hälla den blåa vätskan på bindan. Så jag 

tycker det är jättebra!” 

 

Svaren visar att den gynnsamma inställningen bland annat grundar sig i hur Libresse kan 

tänkas påverka samhällets mensnormer genom sin reklamfilm. Respondenternas 

förhållande till det huvudsakliga budskapet kan delvis förklaras genom deras tidigare 

erfarenheter av menstabut. Det här kan stödjas med hjälp av Goffmans (2011) teori som 

innebär att en persons uppfattning av en aktör, i detta fall Libresse, baseras på 

psykologiska faktorer och tidigare erfarenheter hos mottagaren. I tidigare avsnitt 

konstaterades det att majoriteten av respondenternas beskriver att de har upplevt 

problematik med vad som är socialt acceptabelt gällande menstruation. Därför kan en 

anledning till den positiva förhållningen bero på att Libresse genom sin reklamfilm 

framställer och försöker påverka denna problematik som respondenterna upplevt jobbig.  

 

Däremot menade respondenterna att reklamfilmen även, till skillnad från tidigare 

mensskyddsreklamer, uppmärksammade menstabut som ett problem och att den också 

visar på nya myter kring hur menstruation kan se ut. Därmed framställer Libresse både 

tidigare normer kring menstruation som upplevs problematiska och som respondenterna 

känner igen sig, samt nya scener som visar på nya normer kring mens. Genom att 

reklamfilmen visar upp scener där respondenterna relaterar till normerna, så finns det 

möjlighet till att igenkänningen bidrar till att mottagandet av även de normbrytande 

scenerna tas emot positivt. Det skapas en balans av både nytt och gammalt. Goffman 

(2011) beskriver att det kan vara lämpligt för företag att få ifrån ideal och andra företags 

framställning för att skapa större effekt kring sig själva. Däremot menar Goffman att det 

också är viktigt att fortfarande visa på nuvarande normer, för att behålla en viss 

legitimitet. Libresse kan ses utnyttja båda dessa strategier, vilket ytterligare kan vara en 

förklaring till det positiva förhållningssättet till reklamfilmen.   
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Genom att framställa nya konstruktioner av menstruation i Libresse reklamfilm visar det 

sig att vissa respondenter också engageras och inspireras. Så här resonerade Anna om 

reklamfilmen: 

 

“Ja, man kände sig lite mer empowered. [---]. Men det här kanske kan få en att 

känna att det finns något positivt, att man får en gemenskap med andra tjejer. [---] 

Den här reklamen kommer jag nog diskutera och då kommer det ju upp på 

agendan.” 

 

Cajsa resonerade så här kring om reklamfilmen kan tänkas påverka henne och samhället: 

 

“Kanske. Man kanske blir mer uppmuntrad att leva som i reklamfilmen. Jag tror att 

folk kommer tänka efter [...] Den blir mer inkluderande i samhället om man lägger 

fram det på ett sådant här sätt” 

 

Greta beskrev det så här: 

 

“Jag kan tänka mig att filmen tilltalar kvinnor mer ‘äntligen så visar ni en faktisk 

verklighet av hur det kan vara att ha mens’ [---] Det som är positivt är ju att man 

kan få män att öka deras medvetenhet. För de lever ju inte i det här, men om man 

lever i en heterorelation, så lever man ju med någon som har mens. Att man bara får 

mer förståelse för hur det kan vara. En reklamfilm kanske inte utbildar killar på det 

sättet men de kanske iallafall får en tankeställare och ser hur knäppt det kan vara att 

slänga ur sig kommentarer som ‘amen har du pms eller’.” 

 

Det var hos två respondenter vi tydligt kunde urskilja att reklamfilmen fick en viss effekt 

kring hur de tänkte kring sin och samhällets syn på menstruation. Hanna reflekterade så 

här: “[---] den här bilden där hon står i duschen kände jag lite uuuh, men sen tänker man 

igen, att det är ju så det är, så det är ganska rimligt.” 

 

Jenny uttryckte sig även så här: 

 

“Alltså jag vet inte, när jag såg den kände jag lite så här... men ja just det, vi är 

också människor som precis som män har sina grejer, [---] filmen var ju på ett sätt 

ett ögonöppnande.” 
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Det här kan visa på huruvida reklamfilmer kan ha en effekt i att påverka hur människan tar 

emot och förhåller sig till medier. Ser man det från äldre forskares teorier, så menar 

Gerbner et al (1986) och Pollay (1986) att medier har en inverkan på människors 

uppfattning om verkligheten. Gerbner et al (1986) anser att TV upprätthåller tabu, normer 

och myter, och Pollay (1986) menar att det påverkar mottagaren att tro att dessa 

förenklade bilder är sanna och kan appliceras på verkligheten. Detta kan betyda att mediet 

har makt att påverka medvetandet, vilket bland annat kan visa sig genom att mediets 

tidigare myt kring menstruation också har upprätthållits hos vissa. Respondenterna i 

studien har dock också visat att de förhåller sig kritiska till tidigare reklamer, men 

samtidigt frångick majoriteten inte från sin vana att upprätthålla den tidigare myten kring 

mens. Vidare verkar det även som att Hanna och Jenny börjat reflektera över normerna 

kring menstruation på ett nytt sätt efter att sett denna reklamfilm, vilket visar på att den 

påverkat deras medvetande.  

 

Det går dock inte säga att det endast är medierna som påverkar mensnormen. Det handlar 

snarare om ett samspel mellan de värderingar som finns i samhället och det medierna 

visar. Respondenterna har upplevt ett särskilt tabu. De har även upplevt att tidigare 

reklamfilmer har reproducerat tabut. Enligt dem upplevs inte tabut lika starkt idag och 

Libresse försöker även minska tabut i sin nya reklamfilm. De olika faktorerna påverkar 

varandra. Det här är också någonting som Åkestam (2017) och Yagnik (2013) kommit 

fram till i sin forskning, att det finns ett samspel mellan hur medier och samhället påverkar 

varandra. Det kan förklara reklamfilmens porträttering av mensnormer. Det förklaras 

också genom Fiske (1990:90) som beskriver att företagen och medier måste anpassa sig 

till de nya myterna i samhället för att framstå legitima och accepteras. Det verkar som att 

det är det här Libresse gör, då de anpassar sig till dagens kvinna i reklamfilmen. 

 

Även om alla respondenterna höll sig positiva till helheten, kan vi urskilja att det var tre 

respondenter som ifrågasatte och/eller var tveksamma till vissa delar av reklamfilmen. 

Dessa agerade från vad Hall (2012) kallar en förhandlande position. De tog inte emot 

Libresse budskap rakt av utan motsatte sig på vissa delar av budskapet och utgick därför 

från den förhandlande positionen. Beatrice resonerade så här: 

 

“Grundiden är bra. Jag reagerar på att det är en väldigt representativ reklam. Jag 

reagerar på att det är tjejer från alla åldrar, alla utseenden och även att dem gör 

olika saker. Men slutet… Jag har lite svårt att förstå varför man skulle vilja visa 
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mensblod på en reklam. Jag förstår syftet, men för mig är mens så icke laddat, och 

jag skulle inte vilja se någon annan vätskeutstötning, alltså inte snor, näsblod, något 

sådant. [---] Jag tycker den börjar bra men slutar lite lägre.” 

 

Detta visar hur vissa scener inte accepteras av respondenten, men att hon uppskattar 

grundiden. Det var ingen annan som uttryckte samma tydlighet i vad som var dåligt. De 

andra två respondenterna menade att det fanns vissa scener som upplevdes tunga 

känslomässigt, men dessa menade inte att det nödvändigtvis var dåligt. Ingen utgick från 

Halls (2012) oppositionella position och satte sig emot budskapet rakt av. 

 

Hall (2012) menar i sin kommunikationsprocess att samhällets ideologier påverkar vad 

som produceras och hur det tas emot. Det visar också att institutioners arbetssätt och 

mottagarens egna värderingar påverkar hur vi tolkar och tar emot budskapet. Det finns ett 

samspel mellan Libresse som producent och respondenterna som mottagare. Den 

asymmetri som Hall (2012) menar kan uppstå mellan dessa komponenter blir i detta fall 

relativt liten. Som tidigare konstaterats avkodar majoriteten budskapet likt det Libresse 

menar att de vill förmedla, vilket kan visa på att de delar en särskild världsbild, samt att 

Libresse är insatta i sin målgrupp. 

 

Att de accepterar budskapet för att Libresse är insatta i sin målgrupp kan vidare stödjas 

med Ossiansson (2006). Hon menar att när företag har god insikt om målgruppen skapas 

det ett engagemang och högt förtroende. Detta kräver att målgruppen litar på och har 

kunskap om företaget. Enligt Weber (Wæraas 2009) handlar legitimitet om att skaffa sig 

och behålla stöd från publiken. Detta innebär att Libresse och dess målgrupp kräver en 

gemensam överenskommelse för att legitimera Libresse som företag. Att Libresse lyckats 

skapa en god relation till respondenterna i denna studie visar sig bland annat genom dessa 

resonemang nedan. Doris menade så här: 

 

“Jag blir glad när de tar ställning mot det och att de framställer mens som någonting 

normalt [...] även fast jag förstår ju att det här driver ju deras märke framåt och 

deras produktion går och det är därför de gör det [---].” 

 

Jenny resonerade så här om budskapet: 

  

“[---] Det är en uppåtgående trend och det känns verkligen som att Libresse gör ett 

statement genom att släppa en sådan här kampanj eller reklamfilm. Dom vågar 
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liksom, de tar en för laget känns det lite som. Så jo det tycker jag, känslan är att de 

är ett fräscht företag med sunda värderingar. De har gjort sin läxa, de har koll på 

vad tjejer idag vill ha.” 

 

Kvinnor är Libresse målgrupp (Libresse, 2018) och därför kan även dessa citat vidare visa 

på den förståelse Libresse har för sin målgrupp. Alla tio respondenter menar att Libresse 

reklamfilm tar upp ett ämne som de verkar anse är viktigt. Libresse har på så sätt skapat en 

relation till sin målgrupp, genom att titta på hur kvinnor ser på saker och genom att ta upp 

ett ämne som våra respondenter verkar tycka är viktigt. De kvinnliga respondenternas svar 

kan visa att Libresse har lyssnat på sina kunders önskan och producerat sin reklam efter 

den. Den här diskussionen tar oss in på hur Libresse kan tänkas arbeta för att få förtroende 

för sitt varumärke och hur respondenterna diskuterar kring Libresse.  

 

4.3 HUR DISKUTERAS VARUMÄRKET UTIFRÅN REKLAMFILMEN? 
 
Respondenterna har i sina intervjuer resonerat kring förtroende av varumärket. För att 

analysera detta vidare har teorier om varumärkesförtroende (inkluderat Goffmans 

“Impression management”) och teorier och tidigare forskning kring socialt ansvarstagande 

använts. Dessa teorier bidrar till en analys kring hur Libresse kan tänkas arbeta för att 

påverka varumärkesförtroendet. Teorierna kopplas till studiens fokus på hur unga 

kvinnliga studenter resonerar kring reklamfilmen med fokus på varumärket Libresse. 

 

Det som konstaterats är att respondenterna är positiva till reklamfilmen och budskapet, 

vilket vidare tas med i diskussionen om hur respondenterna upplever Libresse som 

varumärke och vilket förtroende som finns. Ossiansson (2006) menar att marknadsföring 

tar utgångspunkt i att skapa förtroende. Hon menar att det idag ställs högre krav på företag 

att skapa förtroende eftersom att kunder litar mer på sina vänner och sig själv, än på 

offentliga företrädare. Weber (Wæraas 2009) uttrycker också vikten av att publiken måste 

acceptera och stödja de budskap som sänds ut för att skapa legitimitet.  

 

Vi frågade respondenterna vilka åsikter de har om varumärket Libresse. Det visade sig att 

sex av dem menade att de var positiva till varumärket, medan fyra inte hade någon 

specifik åsikt. Detta synsätt var något som förändrades hos många när vi började prata om 

varumärket kopplat till reklamfilmen. Majoriteten menade att filmen gett dem en positiv 

bild av Libresse, där sju stycken av tio menade att förtroendet har ökat ytterligare från hur 

de såg på Libresse sedan innan. De tre resterande menade att det inte var någon skillnad i 
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förtroende. Anna var tydlig i sin åsikt: “Rent konkret skulle jag säga att mitt förtroende 

har ökat efter att ha sett filmen”. 

 

Jenny svarade såhär på frågan om hennes syn på Libresse har förändrats efter att sett 

reklamfilmen: 

 

“Ja det skulle man nog kunna säga, jag tror det bidrar till den goda bilden jag har av 

dem redan. Jag tycker att jag har sett detta i samma typer av sammanhang tidigare. 

Men det här gör det ännu tydligare om vad de vill skildra i sina reklamfilmer och 

vad de vill sälja. Det är normbrytande och att de verkligen visar att de står på 

kvinnans sida. Ja, för att kvinnor inte ska skämmas över vilka de är.” 

 

Isabell menade så här: 

 

“Mm ja, alltså jag uppfattar dem ju mycket bättre för de har riktat sig till kvinnor på 

ett helt annat sätt, liksom att det inte ska vara så glammigt. Jag tycker varje gång 

någon gör en sådan här reklam så får man alltid mer förtroende och positiv bild. 

Man får en bättre positiv inställning till dem.“ 

 

Om vi tittar på detta i samband med vilken kunskap respondenterna menar att de har om 

Libresse, så verkar det som att reklamfilmen har haft en påverkan på respondenternas 

förhållande till varumärket. Sedan tidigare var kunskapen om varumärket relativt liten 

bland alla respondenter. Alla kände till varumärket och de visste vilka typer av produkter 

de sålde. Fyra av de tio respondenterna hade några enstaka fakta de kunde lägga till, som 

att Libresse tidigare haft kampanjen Red.Fit eller att deras produkter har färgglada 

förpackningar. Det var endast en av tio respondenter som hade vana att ofta handla 

Libresse produkter. Gretas resonemang är ett exempel på vad majoriteten sa: 

   

“Det jag vet är att de säljer bindor och tamponger. Jag tycker inte att de utmärker 

sig på något speciellt sätt, de olika företagen som säljer sådana saker. Så jag vet 

inget mer specifikt om just Libresse.“ 

 

Cajsa svarade så här på frågan om vad hon visste om Libresse: “De säljer mensskydd. Jag 

vet hur deras förpackningar ser ut, de har massa färgsprakande grejer.” Beatrice sa i sin 

tur: “Inte så mycket. Jag vet att de testade sina produkter på djur. Men det är ett av de 

större mensskyddsföretagen.”  
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Respondenterna kunde inte säga mer än så. Det visar på att det sedan tidigare inte finns så 

mycket kunskap om varumärket som påverkar uppfattningen. Detta kan tyda på att 

reklamfilmen varit avgörande i hur respondenterna ser på sitt förtroende till Libresse. Som 

nämnt var det syftet med att bryta tabut kring menstruation som var uppskattat, vilket kan 

tydas som att de uppskattar att Libresse tar ett samhällsansvar. Detta menar Powell och 

DiMaggio (Falkheimer och Heide 2004) är en viktig del i förtroendeskapande. De menar 

att framställandet av samhällsansvar är en strategi för företagen att skapa legitimitet. Detta 

kan även tittas i samband med Koszembar-Wikliks (2016) forskning som menar att 

utmaning av sociala tabun blivit ett strategiskt knep inom reklambranschen att utmana 

normer och tabun.  

 

4.3.1 LIBRESSE I JÄMFÖRELSE MED LIKNANDE VARUMÄRKEN 
 
Däremot framkom det i diskussionen av varumärket att respondenterna inte menade att 

förtroendet var högre jämfört med liknande varumärken. Två respondenter nämnde även 

Libresse i sammanhang som de inte är kopplade till. Det tyder på att vissa respondenter 

blandar ihop Libresse med andra mensskyddsföretag. Anna sa exempelvis så här: 

 

“Jag har sett dem lite grann på Facebook och att de har lite roligare förpackningar 

än typ OB. Så jag brukar köpa dem, haha. Jag har sett dem lite mer, som typ deras 

kampanjer, typ ’Run like a girl’. Så jag har väl vetat att de är lite mer i framkant.” 

  

Anna påstår att Libresse gjort kampanjen ”Like a girl” och att det gör att hon tycker de 

ligger i framkant. Som nämnt i inledningen är det Always som utformat denna kampanj 

(Winberg, 2017). Det här kan innebära att vissa respondenterna format en uppfattning om 

Libresse som egentligen inte baseras på det Libresse gör själva. Det blir istället så att 

uppfattningen och förtroendet baseras på det dem tror att Libresse gjort. Det här kan 

kopplas till hur Leijon (2006) förklarar hur företag skapar legitimitet. Han menar att 

företag skapar legitimitet genom att visa på samhällsansvar, mer specifikt deras uttalade 

CSR. Men han förtydligar att det också är samhällets övergripande syn på branschen som 

påverkar ett förtroende för företaget. Likt Leijons teori verkar Annas uppfattning om 

Libresse påverkats av ett annat företag i samma bransch. Det här visar att Libresse som 

företag har en viss problematik med att tydligt positionera sig och särskilja sig från sina 

konkurrenter. Dessa effekter är någonting Powell och DiMaggio (Falkheimer och Heide, 

2004) förklarar. De menar att socialt ansvarstagande blivit en trend eftersom att de gör att 
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företag framstår som moraliska och välanpassade. Inget företag vill skilja sig från detta, 

därför blir det vanligare att ta efter varandra för att skapa legitimitet. Always har 

exempelvis visat på samhällsansvar genom sin reklamfilm #Likeagirl. Däremot syftar 

#Likeagirl till att förändra ett kränkande uttryck (Winberg, 2017), medan Libresse 

reklamfilm syftar till att bryta menstabut (Libresse, 2018).  

 

Att branschperspektivet har en påverkan och att respondenterna blandar ihop olika 

varumärken inom samma bransch är något vi kan se fortsatta tendenser på under 

intervjuerna. Det verkar nästan som att det inte spelade någon roll för respondenterna vem 

avsändaren var. Som vi tidigare konstaterat är det budskapet respondenterna uppskattar. 

Det visar sig exempelvis att sju av respondenterna inte tyckte det var tydligt vem 

avsändaren av reklamfilmen var. Däremot menade samtidigt sju av tio respondenter att 

förtroendet för Libresse har ökat genom reklamfilmen. Isabell svarade exempelvis så här 

på frågan om det var tydligt vem avsändaren var: “Inte supertydligt, jag vet inte. Jag 

tänkte inte på att det var Libresse.” 

 

Anna svara så här: “Nej, det skulle lätt kunnat vara någon feministorganisation eller någon 

jämställdhetsorganisation kände jag. Som ville göra mens lite mer normalt.” 

 

Greta beskrev det i sin tur så här: 

 

“Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om det var Libresse eller Always som var 

avsändaren, så nej jag tänkte nog inte så mycket på den aspekten utan jag tänkte 

nog mer på innehållet. Nej det var inte tydligt.” 

 

Det var endast tre av respondenterna som tyckte det att det var tydligt att Libresse stod 

bakom reklamfilmen. Det var när logotypen visades i slutet och när förpackningarna 

visades som respondenterna uppfattade vem avsändaren var. Beatrice uttryckte det så här: 

  

“Det var väldigt tydligt i slutet. [...] Dom skickar ju bindor mellan sig i en sekvens. 

Men det kräver ju också att man använt dem, för de har ju väldigt unika 

förpackningar. Eh men det är inte jättetydligt, det kunde gjorts tydligare.” 

  

Det här skapar en viss problematik i hur varumärkesförtroendet tolkas utifrån 

reklamfilmen. I intervjuerna menade respondenterna att även om förtroendet ökade för 

Libresse, så såg de ingen skillnad i förtroende jämfört med andra stora varumärken som 
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Always och Ob. Om då exempelvis både Libresse och Always jobbar för att skapa 

legitimitet, vilket företag väljer då respondenterna i första hand? Så här resonerar Greta: 

 

“Sen har man ju också sett liknande reklamfilmer från andra varumärken som säljer 

samma saker, som också har sådana här bra reklamer för tjejer. Men jag har inte 

mer förtroende för något av varumärkena, för mig är det exakt samma. [---] För mig 

så skulle inte jag gå och köpa Libresse istället för något annat märke bara för att de 

gjort en sån reklamfilm. Kanske ifall de hade haft något annat budskap, något 

projekt eller välgörenhetsgrej eller sådär då hade man ju kanske haft en annan syn 

på det. Men inte efter att bara sett det här.” 

  

Greta kommer in på hur köpvanor inte förändras trots den positivitet hon känner kring 

Libresse. Så här visar det sig att fler respondenter resonerar. Endast tre kände att de blev 

mer benägna att välja Libresse, men ingen sa uttryckligen att de kommer förändra sitt 

köpbeteende trots det ökade förtroendet. Anna skiljer sig dock från de andra 

respondenterna då hon har en vana att använda Libresse sedan tidigare, så det blir ingen 

förändring i köpbeteendet. Anna beskrev sitt förhållande till andra varumärken så här: 

 

“Jag bryr mig inte så mycket [---] Jag tycker dem innan har varit väldigt ‘mens är 

något hippt och fräscht’, men nu är det som att de mer fattat grejen med att det 

också är jobbigt. Jag gillar Libresse, jag föredrar dem men jag tycker också att deras 

produkter är bättre.” 

 

Doris sa så här: 

 

“Jag bryr mig inte så mycket om märket. Det beror på vad som är billigast och vad 

som funkar bra. Så att jag tar det som det är extrapris på. Jag skulle inte säga att det 

är skillnad på Ob, Libresse eller Always. Icas och Coops kan man ibland tänka att 

det är lite för billigt. [...]” 

 

Elin beskrev förhållandet mellan olika varumärken så här: 

 

“[...] Jag tror inte jag tänkt på det. Jag tror ändå att jag har lika stort förtroende för 

alla [---] Jag tänker egentligen inte så mycket på vad jag köper. Jag köper det som 

finns och som är billigt. [---] Jag tror det skulle kunna påverka min köpvana men då 

har jag inte sett andra filmer och hur de marknadsför sig men efter att ha sett den 

här känner jag att jag vill köpa Libresse [...].” 
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Jenny resonerade så här mot slutet av sin intervju: “[---] Jag har mer förtroende för 

Libresse, fast jag konstigt nog inte väljer dem.” 

 

Respondenter anser att det är bra att Libresse vill förändra tabut, samtidigt som endast tre 

stycken menar att de är mer benägna att välja Libresse. Det här kan liknas vid resultatet i 

Annamma et al’s (2012) studie där de konstaterade att konsumenterna ställer krav på 

modebranschen att vara hållbara och ansvarstagande, men att konsumenterna själva inte 

förändrade sin höga konsumtion av kläder.  

 

Respondenterna menar i sina svar att det blir andra faktorer som spelar roll när det väljer 

mensskyddsvarumärke. Vissa menar att det är ekonomin, andra en kvalitetsfråga och vissa 

menar att det beror på vanor. Det visar det sig att dessa faktorer är viktigare vid själva 

produktköpet. Goffmans (2011) teori förklarade vikten av tidigare erfarenheter och 

psykologiska faktorer när en uppfattning av en aktör bildas. Dessa faktorer har fått 

respondenterna att gilla Libresse som varumärke, men de har också bidragit till att de inte 

kommer ändra sitt köpbeteende i första taget. Den här studien kan dock inte urskilja om 

reklamfilmen har en långsiktig effekt på köpbeteendet, utan kan bara utgå från 

respondenternas resonemang från intervjutillfället. Resultatet blir endast något vi kan 

spekulera i. Det som går att urskilja är att förtroendet för Libresse har ökat hos majoriteten 

av respondenter och att de diskuterar positivt om varumärket.  

 

4.3.2 RESPONDENTERNAS CYNISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

Istället för att främja ett köpbeteende visar denna studie snarare på att Libresse väljer att 

fokusera på att förmedla en bild av hur de tycker mensnormen ska se ut för ”samhällets 

bästa”. Detta framför att framvisa produkternas egenskaper. Libresse kan självklart ha en 

baktanke om att öka förtroendet för varumärket och hoppas att det ska bidra till ökad 

försäljning. Goffman (2011) menar genom sin teori att ett framträdande från ett företag 

inte alltid behöver handla om att skapa en särskild uppfattning om sig själv. Goffman 

kallar det en cynisk aktör som antingen vill lura sin publik för egennytta eller för att 

framhäva något den anser är ‘samhällets bästa’. Tittar vi vidare på hur respondenterna 

resonerar kring Libresse så verkar det vara Libresse syfte som når fram, fastän många 

respondenter också kan förhålla sig cyniska till varumärket. Vidare beskriver Goffman 

(2011) att det intryck som företaget ger ut inte behöver vara samma som det som överförs. 
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Mottagaren kan vara cynisk och reflektera över andra saker än själva reklamfilmen 

(Goffman 2011). Hanna reflekterar exempelvis så här över hur Libresse kan tänka:  

  

“Jag tror kanske lite att det finns en efterfrågan hos främst unga tjejer av att vi ska 

bli öppnare kring mensskydd och sådant. Och då tror jag att man drar in en ganska 

stor vinst av att stödja det och att göra den reklamen, jag tror mycket ligger i 

intresse av stödet från dem.” 

  

Greta beskrev menade så här: 

  

“Jag vill ju tro att de vill uppnå mer medvetenhet kring det och att bidra [...], det är 

ju ändå en kvinnofråga och en feministisk fråga. Så jag vill ju säga att de vill nå 

fram med det budskapet men de vill ju säkert tjäna pengar också såklart. De gör ju 

det på ett bra sätt. Det är ett jättebra budskap.” 

  

Anna beskrev det så här: 

  

“Ja alltså dels så fattar man ju att de säkert kommit på att feminism är ganska hett, 

så att det här kommer ju gynna dem för den här vågen som har kommit nu. Jag 

fattar ju att det är ganska mycket för deras egen vinst, men det är nog också positivt 

bara. För att även om de gör för sin egen vinst och att de rider på en våg så tror jag 

ändå att det är bra att man får se att mens är något normalt, att det är som det är. Så 

det gör inte så mycket för mig att de har någon slags popularitetsgrej. De hade nog 

inte gjort så om de inte hade tyckt så heller.” 

 

Jenny menade även så här: 

 

“Just i den här tiden tror jag det är helt rätt att göra en sådan här reklamfilm. Jag 

tror det bara finns möjligheter för Libresse när de släpper en sådan här. Efter allt i 

kvinnokampen 2017 tror jag det är helt rätt [---]” 

 

Beatrice menar att hon ser ett tydligt syfte med att Libresse vill påverka normer och dra 

vinning av en mensdiskurs: 

 

“Jag tror det är opinionsbildande. [---] Man ser ju en klar trend på det här med mens 

att det är väldigt populärt att prata om. Det kom till Sverige för 3-4år sen men det 
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kommer till USA nu vad jag kan se. Så det finns mycket nya köpare att vinna på 

den nya mensdiskursen.” 

 

Resultatet visar att respondenterna menar att Libresse har en baktanke att gå i vinst. Men 

detta cyniska ställningstagande har dock inte påverkat förtroendet för varumärket. Det blir 

istället ett fokus på Libresse uttalade syfte, att uppmärksamma mensnormen. Det visar sig 

i resonemangen och eftersom att bara en minoritet menar att de kan tänkas förändra sin 

köpvana. Respondenternas upplevelser och resonemang kring reklamfilmen och 

varumärket visar att Libresse kan ses lyckats framhäva det syfte dem hade med 

reklamfilmen. De lyckas att uppmärksamma tabut kring menstruation. Resonemangen 

visar också på att Libresse förstått hur åtminstone de kvinnliga respondenterna i denna 

studie resonerar. De har förstått den delen av sin målgrupp. Libresse kan på så sätt ses 

använda sig av en kommunikativ strategi där de utnyttjar normer och ideal i sin 

reklamfilm, som bidragit till ett ökat förtroende för varumärket hos sju av tio 

respondenter.  

 

5. SLUTDISKUSSION 
 

 

Syftet med studien var att undersöka hur unga kvinnliga studenter upplevde och 

resonerade kring Libresse reklamfilm #Bloodnormal med fokus på normer kring 

menstruation och varumärket Libresse. Studien utgick från dessa frågor:  

  

 Vilka normer kring mens uttrycker respondenterna och stämmer de överens med 

det som visas i reklamfilmen? 

 Vad tycker respondenterna om reklamfilmens budskap som syftar till att påverka 

tabut kring mens?   

 Hur diskuteras varumärket Libresse utifrån reklamfilmen? 

 

Resultatet av studien visar att respondenterna upplevde reklamfilmen ‘Blood normal’ på 

ett positivt sätt, där de uppskattade budskapet och syftet med filmen. Respondenterna 

tyckte att reklamfilmen visade olika sidor om hur det kan vara att ha menstruation. 

Reklamfilmen visade däremot inte ett behov av att dölja menstruation, vilket 

respondenterna menade inte stämde överens med deras upplevelser. Tidigare upplevde de 

att mensen behövts gömmas och för att det ansågs pinsamt. De ansåg att reklamfilmen 
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visade på nya myter kring menstruation, där mensen framställdes socialt accepterad. Detta 

är något de menade gjorde reklamfilmen normbrytande och som vissa av dem inspirerades 

av. Den positiva respons som framgick från reklamfilmen har fått respondenterna att 

uppskatta Libresse som varumärke. Sju respondenter menade att förtroendet ökat efter att 

de sett reklamfilmen. Det framkom dock att respondenterna inte såg skillnad i förtroende 

mellan Libresse och andra företag som säljer liknande produkter. I samband med detta 

menade endast tre respondenter att de kunde tänka sig ändra sitt köpbeteende och byta till 

Libresse.  

 

5.1 STRATEGIER FÖR ÖKAT VARUMÄRKESFÖRTROENDE  
 
Förtroendet för varumärket har ökat hos majoriteten av respondenterna och reklamfilmen 

har påverkat detta. Vi har konstaterat att respondenterna uppfattar reklamfilmen 

normbrytande och att de gillar att Libresse försöker förändra tabut kring menstruation. Vi 

tror här att Libresse varit strategiska i sin kommunikation, där de har undersökt sin 

målgrupp väl och anpassat reklamfilmen till vad kvinnor tycker är viktigt. Det vi skulle 

kunna ifrågasätta är syftet bakom normbrytande reklam. Skapas normbrytande reklam för 

att företag vill öka förtroendet kring sitt varumärke eller för att de faktiskt vill 

uppmärksamma en viktig fråga? 

 

Det finns olika faktorer som pekar på att reklamfilmen är strategisk för att stärka 

varumärket. Respondenterna har uttryckligen påpekat att reklamfilmen verkar följa en 

slags aktuell feministisk trend. Den feministiska debatten är någonting som återkom i 

respondenternas svar vilket visar på att Libresse utnyttjar den kunskap de har om sin 

målgrupp. Vi anser att detta kan ses som en strategisk kommunikativ insats, då en 

feministisk debatt är en kvinnofråga och kvinnor är Libresse målgrupp. Genom 

reklamfilmen tar Libresse ett ställningstagande för kvinnor, vilket visar att de bryr sig om 

kvinnor. Detta blir en metod Libresse använder för att få stöd av sin målgrupp och en 

strategi för att nå ut till dem. 

 

Det vi också ser är att Libresse följer de normer som finns kring menstruation idag. 

Respondenterna är trötta på reklamer som visar på en blå vätska och de som fortsätter att 

upprätthålla tabut. Forskarna Åkestam (2017) och Yagnik (2013) har konstaterat ett 

samspel mellan medierna och samhället, varav Fiske (1990) menade att organisationer 

måste anpassa sig till de normer som finns i samhället. Eftersom att respondenterna 

upplevde det tryggare att prata om mens idag, så innebär det att Libresse anpassat sin 
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reklamfilm till målgruppens synsätt. I detta fall innebär det en reklamfilm som porträtterar 

en verklig känsla kring menstruation och som försöker normalisera det som tidigare varit 

tabubelagt. Detta är ytterligare något Libresse gjort, som kan vara en bidragande faktor till 

ökat förtroende.  

 

Den tredje och slutliga trenden som Libresse följer i denna studie är reklamtrenden där allt 

fler företag använder sig av normbrytande reklam. Detta var något (Koszembar-Wiklik 

2016) menade var en ny strategisk metod för att nå fram i bruset av reklam. Vi har gått 

från en tid då medier och reklam reproducerat homogena stereotyper, till att innehållet har 

utvecklats genom att det bryter normer och uppmärksammar viktiga frågor. Dessa nya 

reklamer har vidare hyllats i nyhetsmedier inom reklambranschen. Det visar sig bland 

annat genom reklam från SJ, IKEA och H&M som blivit omskrivna av Naess (2017), 

Thambert (2017) och Lundin (2016). Genom studien verkar Libresse reklam också hyllas 

av våra respondenter. De uttryckte att Libresse såklart vill tjäna pengar på reklamfilmen, 

men de ställer sig fortfarande positiva. Det verkar därför som att normbrytande reklam kan 

lägga cyniska, kommersiella åsikter åt sidan. Så länge mottagaren ansåg att budskapet 

bidrog till något mer än företagets vinst, så ställde den sig positiv till det. Detta kan ses 

som en ytterligare förklaring till ett ökat förtroende och visa på att Libresse hoppat på en 

reklamtrend som hyllas och som bidragit till ökat förtroendet, åtminstone om vi tittar till 

majoriteten av respondenternas resonemang.  

 

 

5.2 EFFEKTEN AV NORMBRYTANDE REKLAM 
 
Denna studie visar dock också att Libresse faktiskt får respondenterna att uppmärksamma 

mensnormen, vilket Libresse menade var deras avsiktliga syfte. Resultatet visar att endast 

tre av respondenterna kan tänkas förändra sin köpvana och börja handla Libresse, trots 

ökat förtroende. Ett högt förtroende för varumärket behöver alltså inte betyda en ökad 

försäljning för företaget. Vi menar inte att detta är en representativ studie och vi tror inte 

det behöver vara fallet för alla varumärken. Att respondenterna inte upplever särskild stor 

skillnad på Libresse och motsvarande varumärken, tror vi kan bero på att de säljer en 

dagligvaruprodukt, jämfört med om de sålt dyrare produkter som exempelvis kameror. 

Som nämnt finns det flera faktorer som påverkar alla typer av köp. Detta är vanor, 

ekonomi, närståendes inflytande och tillgänglighet. Detta resultat visar dock på hur 

Libresse faktiskt uppmärksammar ett tabu kring mens. I denna studie blir effekten av 
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reklamfilmen att normerna kring mens uppmärksammas. Resultatet visar också att 

reklamfilmen bidrar till ökat förtroende, men inte på ett sätt så att företaget går i vinst.  

 

Normbrytande reklam kan på så sätt ses som något positivt för samhället. Vi ser dock 

konsekvenser med ökad normbrytande reklam. Desto fler företag som väljer att använda 

sig av normbrytande reklam, ju mindre chans är det att företaget blir uppmärksammat i 

bruset av intryck. Det kan leda till ett överflöd av normbrytande reklam i våra medier 

vilket bidrar till att effekten avtar. I Libresse fall så upplever dock respondenterna 

fortfarande denna reklam som normbrytande. Studien visar på att normbrytande reklam 

både uppmärksammar ett tabu och skapar ökat förtroende för varumärket.   

 

5.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 
Det finns två stora frågor som vi funderat över efter att utformat denna studie. Den första 

handlar om hur unga kvinnliga respondenters syn på menstruation kan skilja sig från andra 

grupper i samhället. I studien har vi exempelvis nämnt att kvinnorna ser skillnad i hur de 

väljer att undvika att prata om menstruation framför män. Det kan därför vara intressant 

att undersöka hur unga män upplever reklamfilmen och normerna kring menstruation. 

Studien skulle också kunna göras likadant på andra grupper, som en äldre generation som 

kan tänkas växt upp med andra normer, eller en yngre generation som växer upp under en 

tid med många feministiska ställningstaganden.  

 

Den andra frågan som framkommit genom denna studie är hur det ökade 

varumärkesförtroendet för varumärket inte påverkat majoritetens köpvanor. Det visade sig 

också att förtroendet för Libresse inte skiljde sig åt jämfört med liknande varumärken som 

Ob och Always. Med en ny studie går det att titta närmare på vad varumärkesförtroende 

faktiskt innebär för dessa typer av produkter och vilken roll förtroendet spelar för att 

påverka konsumenters köpvanor.  
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BILAGA 1. 

Vi som gör denna studie är Lovisa Valentino och Sandra Johansson. Vi studerar 

programmet för strategisk kommunikation på Umeå universitet. Just nu skriver vi en 

uppsats som syftar till att undersöka hur Libresse reklamfilm “Blood normal” upplevs av 

dig. Du kommer att få se reklamfilmen och sedan kommer vi ställa några frågor till dig 

om reklamfilmen, Libresse och dina erfarenheter av menstruation. Intervjun är uppdelad i 

fyra olika teman, om reklamfilmen, om varumärket, om mens och sedan kommer en 

uppföljning. Uppsatsen kommer att publiceras och registreras på DiVA (ett digitalt 

vetenskapligt arkiv). Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun 

när du vill. Känner du att en fråga är för känslig behöver du inte svara på den. Vi kommer 

att spela in samtalet och sedan transkribera materialet, men till själva publiceringen 

kommer vi bara använda vissa utdrag av vad du säger. Inget kommer att avslöjas om dig 

som är med i studien, ditt namn kommer fingeras. 

Krav på samtycke: Känns allt detta okej och går du med på det vi sagt? 

Vi spelar upp filmen för respondenten. 

TEMA 1: OM REKLAMFILMEN 

 Har du sett filmen förut? 

 Rent spontant, vad är dina tankar och åsikter? 

 Finns det någonting som du tyckte var speciellt dåligt/bra med filmen? 

 Vad fick du för känslor/Hur påverkas du av filmen? 

 Exempelvis: Blev du inspirerad/ Var det jobbigt? 

 Tycker du att den här reklamfilmen utmärker sig på något sätt? Hur? 

 Tycker du den här filmen fungerar normbrytande? I så fall på vilket sätt? 

 Vad tycker du om reklam som framställs mer “vetenskapligt”? Alltså där mensen 

porträtteras som blått. 

 Hur väl speglar reklamfilmen verkligheten? 

TEMA 2: OM FÖRETAGET LIBRESSE 

 Hur tydligt var det vem avsändaren var? 

 Vad vet du om Libresse sen tidigare? 

 Vad är din åsikt om Libresse? 
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 Hur tycker du filmen påverkar din syn på Libresse (om den gör det)? 

 Om du använder mensskydd idag, vilket varumärke köper du? Varför? 

 Skulle du kunna förändra din köpvana på grund av ett företag som Libresse? 

Varför skulle du göra det? 

 Vad tror du Libresse vill uppnå med den här reklamen? 

 Vad tycker du om att Libresse har en sån här reklamfilm? 

 Ser du några möjligheter/risker med en sådan här typ av reklamfilm? 

 Om du jämför Libresse med OB, Always eller något annat märke, finns det någon 

skillnad i förtroende? 

TEMA 3: OM MENS 

 Hur är din relation till mens idag och hur såg din relation ut till mens när du var 

yngre? 

 Påverkar den här reklamen hur du ser på mens? 

 Vad tycker du om att det förekommer blod i reklamfilmen? 

 Hur anser du att samhället ser på mens idag? Är det någon skillnad på 

killars/tjejers syn på mens i samhället?        

 Tror du en sådan här typ av kampanj kan påverka samhällssynen på mens och de 

normer som finns kring det? I så fall hur? 

TEMA 4: UPPFÖLJNING 

 Hur uppfattar du/ Hur ser ditt förtroende ut för Libresse efter att ha sett den här 

reklamfilmen? 

 Skulle du rekommendera andra att se på filmen? 

 Hur tyckte du att intervjun gick? 

 Vill du att vi skickar den färdiga uppsatsen till dig? 

 

 


