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KAPITEL 1 – Indledning

1 Indledning
(…) how a society deals with menstruation may reveal a great
deal about how that society views women. (Kissling:2006:2)

Det er mindre end 100 år siden, at industrialiseringen af menstruationsartikler blev
født (Kissling:2006:1). Franske sygeplejersker opdagede under Første
Verdenskrig, at den bandage, de havde bundet om soldaters sår, absorberede
menstruationsblod meget bedre end de tøjbleer, som hidtil var blevet brugt. I 1921
lavede den amerikanske hygiejneproducent Kimberly-Clark deres første
engangsbind Kotex (Delaney, Lupton og Toth:1988:139).1 En industri for femcare
products2 var skudt i gang, og det potentielle marked strakte sig til halvdelen af
klodens befolkning. De ellers revolutionerende engangsbind blev i 1936 udfordret
af tamponen, der lovede den kvindelige forbruger absolut frihed til at kunne ride,
danse, solbade og bevæge sig ubemærket med lovende ord som: ”No belts. No
pins. No pads. No chafing” (Houppert:1999:13). Frihed og komfort blev vægtige
salgsord for både bind og tamponer i reklamer, men stod samtidig som et slående
paradoks til den skam og hemmeligholdelse, som reklamerne også solgte med
menstruationsartiklerne. I anonymt indpakkede æsker kunne kvinder købe deres
menstruationsartikler diskret, uden frygten for hverken at forarge eller at blive
forlegen. Som en reklame fra producenten Modess lovede i 1949: ”So
discreet...helps your secret so nicely” (bilag 29).3 I dag tjener hele industrien for
menstruationsartikler over 2 milliarder dollars årligt (Kissling:2006:1).
Reklamer for menstruationsartikler er en af de få diskurser om menstruation, der
findes i det offentlige rum (Kissling:2006:2). Det er påfaldende, at der ikke findes
flere offentlige diskurser om menstruation taget i betragtning af at halvdelen af
jordens befolkning menstruerer over 400 gange i løbet af et liv. I et
massekommunikativt perspektiv er reklamerne retoriske interessante, fordi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Der fandtes allerede annoncer for ’menstruationsbleer’ i 1890’erne, men annoncerne blev forbudt på
grund af deres, dengang, stødende karakter og bleerne blev trukket fra markedet (Delaney, Lupton og
Toth:1988:139).
2
Produktkategorien for bind og tamponer blev, og bliver stadig i dag, benævnt som femcare products
eller feminine hygiene products i USA (Kissling:2006:12).
3!Vi vil fremover henvise til bilag udelukkende med nummer i parentes.
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reklamerne er en del af offentligheden. Åbningscitatet i denne indledning
italesætter ikke kun menstruation som et fysiologisk fænomen, men også et
kulturelt fænomen. Historisk er menstruation i USA blevet behandlet og opfattet
som et tabu, som kvinden skulle skamme sig over (Kissling:2006:5 og Delaney,
Lupton og Toth:1988:7).
Det leder os til specialet problemformulering:
Ud fra præmissen om, at menstruation er et tabu, vil vi gennem en komparativ
analyse undersøge den sproglige udvikling i amerikanske reklamer for
menstruationsartikler fra 1921 til 2013. Fremgangsmåden er retorisk kritik, der
henter en del af sin teori fra det kønsteoretiske genstandsfelt. Vi vil med en
sproglig og stilistisk analyse undersøge, hvilke bestemte værdier og normer for
kvinder reklamerne præsupponerer. Ud fra dette vil vi diskutere, hvordan
reklamerne både opretholder og nedbryder tabuet om menstruation.

2 Motivation
Vi ønsker med dette speciale at belyse et emne, som få tænker på til trods for, at
kvinder gennemsnitligt menstruerer, fra de er 13 til 50 år og i disse år bruger
tusindvis af kroner på menstruationsartikler. Det er derfor også slående, at
menstruation ikke er et emne, der tales særligt meget om i det offentlige rum. Ud
fra et retorisk perspektiv er det især interessant at undersøge, hvordan de sproglige
mekanismer påvirker opfattelsen af menstruation, og hvilke konsekvenser det har.
De tydeligste sproglige tegn i det offentlige rum finder vi, som tidligere nævnt, i
reklamer.
Vi har begge en personlig interesse for sammentænkningen af retorik og køn.
Gennem vores akademiske studier har vi de sidste år beskæftiget os indgående
med ”kønnet retorik” og blandt andet skrevet bachelorprojekt sammen om
feministisk pornografi. Vi har også begge i vores professionelle arbejde uden for
studiet – som henholdsvis kommunikationskonsulent og radiojournalist – arbejdet
med projekter som reklamer målrettet den kvindelige forbruger og
radioprogrammer om køn og seksualitet. Vi ønsker at sammentænke det
kommercielle, det formidlende og det kønnede med vores retoriske akademiske
ståsted. Vores håb er, at denne kritik også kan medvirke til en udvidelse af det
retoriske genstandsfelt både på grund af sammentænkningen af retorik og køn og
på grund af vores valg af artefakt.
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På længere sigt, i vores professionelle arbejde, håber vi at kunne bevise, at man
kan tjene lige så mange milliarder på at hylde menstruation med en stolthed, som
på at dadle den med skam. Derfor skal dette speciale også forstås som et
feministisk ærinde i en kommerciel og pragmatisk virkelighed.

3 Tabuet om menstruation
I dette afsnit vil vi argumentere for, hvorfor og hvordan menstruation gennem
tiden er blevet opfattet og behandlet som et tabu – et tabu, som udgør præmissen
for at behandle menstruation i dette speciale og foretage en retorisk kritik af
reklamer for menstruationsartikler. Et tabu kan både defineres som et forbud mod
at have kontakt med urene kulturer og som et emne, en kultur ikke beskæftiger sig
med, fordi det vækker stærke følelser, og fordi disse følelser ofte er skamfulde.
Tabuet eksisterer endvidere for at beskyttet mennesker mod farer. Både en
beskyttelse af individer fra dem selv, hvis de er opfattet som farlige og en
beskyttelse af samfundet fra disse individer (Delaney, Lupton og Toth:1988:7). Et
tabu ser vi derfor som et fænomen, der bliver stigmatiseret i samfundet.
På engelsk bliver tabu også forstået som noget forbudt og forbandet,
sidstnævnte oversat fra ”cursed”. I 1930’ernes USA blev ordet curse et synonym
og slangord for menstruation. På samme tid begyndte industrien for
menstruationsartikler at vokse for alvor, og den teknologiske udvikling tog fart.
Nogle forskere har påpeget, at dette sammentræf ikke var helt tilfældigt (Delaney,
Lupton og Toth:1988:16). Curse betyder, som skrevet, oprindeligt en forbandelse.
Det dækker over en bøn om, at ondskab eller skade skal overgå den forbandede.
Ordet har stadig den betydning i dag. Menstruation har altså siden 1930’erne haft
konnotationer til forbandelse i USA.
Kulturhistorisk findes der mange eksempler på, hvad menstruationen er blevet
beskyldt for at have af indvirkning på kvinden. Aristoteles opfattede menstruation
som en kvindelig underlegenhed, der var forbundet med kvindens passive rolle
under samlejet (Delaney, Lupton og Toth:1988:45). I 1900-tallet var en af de
dominerende opfattelser, at den menstruelle cyklus truede den amerikanske
kapitalismes sundhed. Og i 1970’erne udtalte en amerikansk læge og demokrat
eksempelvis, at han nødig ville have, at en kvinde skulle styre landet gennem en
økonomisk krise, fordi hendes ’hormonelle ubalance’ ville true befolkningens liv
og sikkerhed (Delaney, Lupton og Toth:1988:45). I Det Gamle Testamente
beskrives menstruerende kvinder som urene. Tredje Mosebog beskriver kvinden
som uren i al den tid, hun menstruerer (ofte betegnet som syv dage), og hendes
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urenhed smitter, hvis man rører hende.4 Værre bliver det, hvis man får hendes
blod på sig. Menstruationsblodet ’smitter’ i en sådan grad, at man selv er uren i
syv dage. I Vesten bygger vores kultur og vores kulturelle opfattelse på
kristendommen. Derfor er det ikke mærkeligt, at menstruation historisk er blevet
opfattet som noget urent, der kunne smitte, og derfor er det heller ikke mærkeligt,
at kvinder har forsøgt at forhindre dets synlighed.
Selve industrien for menstruationsartikler i USA begyndte i 1920’erne, og det
betød begyndelsen på et skifte i opfattelsen af, hvad menstruation blev opfattet
som. Mens menstruation var et tegn på fertilitet hos tidligere generationer,
begyndte industriens producenter at italesætte menstruation som et
hygiejneproblem, der kaldte på behandling og beskyttelse. To tydelige sproglige
tegn på dette er:
•

At den amerikanske industri for menstruationsartikler kalder sig selv The
femcare industry (Kissling:2006:11). Betegnelsen refererer til feminin
pleje, behandling og beskyttelse.

•

I USA hedder bind sanitary pads, hvilket refererer til sanitet og hygiejne.

Første gang ordet period (menstruation) blev nævnt, var i en reklamekampagne
fra år 2000. Samme reklame viser for første gang en rød plet, der skal symbolisere
blod (Kissling:2006:17). På trods af at kvinders rolle i samfundet har udviklet sig
markant i løbet af de sidste knap 100 år, begrænser tabuet omkring menstruation
stadig kvinders offentlige handlen og kommunikation omkring menstruation
(Kissling:2006:1). Reklamerne skaber den dominerende diskurs om menstruation,
fordi der ikke tales offentligt om den i samme grad andre steder.

3.1 Betegnelsen: menstruationsartikler
Vi vil i dette speciale navngive bind og tamponer under den samlede betegnelse
menstruationsartikler. I reklamer fra 1920’erne blev bind navngivet som ’sanitary
napkins/pads’ (9), på dansk oversat til hygiejnebind. Betegnelsen har holdt ved
lige siden. I Danmark kan vi også observere, at menstruationsbind gennem tiden
er blevet, og stadig bliver, navngivet forskelligt. Eksempler på dette er blandt
andet betegnelsen ’hygiejnebind’, 5 betegnelsen ’menstruationsbeskyttelse’ 6 og
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

Vers 19-23, Tredje Mosebog, Det Gamle Testamente.
Apoteket-online.dk
6
Kvinde kend din krop fra 1973.
5
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betegnelsen ’menstruationsopsamlingsprodukter’. 7 Vi vil ikke benytte ordet
hygiejnebind på trods af, at dette navn har den længste historie i reklamerne.
Hygiejne refererer til renlighed og sanitet, og den betegnelse finder vi for
værdiladet, fordi vi ikke opfatter menstruation i sig selv som noget urent. Det
samme gælder for ordet menstruationsbeskyttelse, for selvom ordet bruges i det
kendte og politisk feministiske opslagsværk Kvinde kend din krop fra 1973, så
opfatter vi ordet som et oxymoron: at skulle beskytte sig over for menstruation
kan tolkes som at skulle beskytte sig over for noget uvelkomment og fjendsk. Den
nyeste udgave af Kvinde kend din krop fra 2013 benytter ordet
menstruationsopsamlingsprodukter. I vores optik er det det bedst beskrivende ord,
fordi det refererer til, hvad produkterne gør: opsamler blod. Men ordet er langt og
tungt at læse. Vi har derfor valgt at benytte ordet ’menstruationsartikler’, som vi
opfatter som den mest deskriptive og neutrale betegnelse. Det er ikke lige så
detaljeret som menstruationsopsamlingsprodukter, men det er kortere og refererer
til de artikler, der sælges til menstruerende kvinder.

4 Præsentation af reklamer
Vi vil i det følgende kort præsentere vores artefakter og yderligere begrunde vores
afgrænsning. Vores behandling af de 52 reklamer for menstruationsartikler er
struktureret ud fra to hovedelementer, der også vel tegne strukturen for vores
analyse og fortolkning i kapitel 4.
1) Ældre reklamer:
-> En analyse og fortolkning af 50 amerikanske annoncereklamer bragt i aviser og
magasiner i perioden 1921 til 1989.
2) Nye reklamer:
-> En analyse og fortolkning af reklamevideoen Break the Silence fra
reklamekampagnen GenerationKnow af producenten Kotex fra 2012.
-> En analyse og fortolkning af videoen Camp Gyno fra virksomheden HelloFlo
fra 2013.
De 50 ældre reklamer er alle annoncereklamer, der dækker otte årtier, mens de to
nyere reklamer begge er korte reklamevideoer. Vi betragter i kritikken forståelse
af ‘tekst’ som både tekst og billede.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
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Kvinde kend din krop fra 2013.!
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4.1 Afgrænsning af emne
Med den store mængde indsamlede reklamer, der strækker sig over 100 år, har det
været en udfordring som kritikere at skulle udvælge og selektere i de retoriske
artefakter. I alt er det blevet til 52 reklamer fra 1921 til 2013, som vi behandler. 50
af reklamerne er af ældre dato, mens to af reklamerne er af nyere dato. Michael
McGee beskriver, at manglen på én central tekst er et vilkår for den postmoderne
kritiker. Her bliver udfordringen, at kritikeren selv skal konstruere et samlet
artefakt ud fra fragmenter og derved “(...) inventing a text suitable for criticism”
(McGee 1990:288). Vores valg af fokus betyder, at vi udelukkende er
interesserede i fragmenter af tekster, der tydeligt konstituerer et kvindebillede, så
disse kan hjælpe os med at undersøge, om reklamerne præsupponerer bestemte
værdier og normer for kvinder og dermed er med til at opretholde eller nedbryde
tabuet om menstruation.
Vi har valgt udelukkende at fokusere på amerikanske reklamer, fordi industrien
for menstruationsartikler begyndte i USA. Derudover er det vores indtryk, at
mange af de amerikanske reklamer gennem tiden har været styrende for reklamer i
Danmark. Derfor finder vi de amerikanske reklamer særligt interessante som
genstand for en retorisk kritik.
Derudover har vi valgt kun at fokusere på reklamer for bind og tamponer. For
det første, fordi det er de mest benyttede menstruationsartikler, og for det andet,
fordi langt størstedelen af reklamerne forsøger at sælge disse to produktkategorier.
Reklamer for fx vaginale udskylningsprodukter, der især prægede
menstruationsartikelreklamer i 1970’erne og 1980’erne, er derfor ikke interessante
for dette speciale. For det tredje har reklamerne for bind og tamponer slående
ligheder, og vi behandler dem derfor som én samlet produktkategori:
menstruationsartikler.
Da vores speciale er en komparativ analyse, der ønsker at kortlægge den historiske
udvikling, består vores analysemateriale ikke af én central tekst, men af mange
artefakter hentet fra flere årtier. At analysere amerikanske reklamer fra 1921 (hvor
den første reklame for menstruationsartikler blev lanceret) frem til i dag er derfor
en stor udfordring, da mængden synes ubegrænset. Det har derfor været en stor
prøvelse og et retorisk arbejde i sig selv at skulle vælge blandt de reklamer, som
det er lykkedes os at finde. Vi har forsøgt at finde et udvalg af egnede artefakter,
der er repræsentativt for alle reklamerne.
Man kunne indvende, at det ville have sine fordele udelukkende at udvælge
nye reklamer om menstruationsartikler og derved skabe et skarpere og mere
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stringent tidsmæssigt fokus. Men for at kunne svare ordentligt på vores
problemstilling om at undersøge reklamernes sproglige udvikling gennem tiden
har det været vigtigt for os som retoriske kritikere at behandle reklamer fra
samtlige årtier.
Slutteligt er alle vores artefakter fra forskellige producenter. Grunden til, at vi
ikke har fokuseret på reklamer fra ét brand, er for det første fordi, vi har ønsket at
forholde os til den generelle diskurs i reklamer og derfor ikke har villet være
begrænset i forhold til ét brand og én virksomheds interne, historiske udvikling.
Derudover har de forskellige brands være skiftende i popularitet, og nogle brands
har kun eksisteret i en mindre årrække. Blandt de ældre reklamer behandler vi i alt
reklamer fra syv producenter: Kotex, Modess, Pursette, StayFree, CareFree,
NewFreedom og Tampax. Mens den ene nyere reklame er fra producenten Kotex,
er den anden nyere reklame fra virksomheden HelloFlo. Sidstnævnte producerer
ikke menstruationsartikler, men leverer dem.

4.2 Præsentation og afgræsning af ældre reklamer
Vi vil i det følgende afsnit argumentere for vores afgrænsning af de ældre
reklamer med en uddybning af refleksionerne bag vores valg, fordi det har været
en kompleks beslutningsproces at udvælge disse reklamer.
Analysen af de ældre reklamer er ikke en komplet og udtømmende facitliste over,
hvordan fortidens reklamer har set ud. Den giver eksempler på, hvordan
menstruation har været italesat gennem tiden. Vi har i arbejdet skullet forholde os
til det faktum, at slet ikke alle reklamer kan fremfindes længere. Vi har desuden
været nødsaget til at forholde os pragmatisk til udvælgelsen af artefakter, fordi
mange reklamer ikke har været tilgængelige. De fleste reklamer er fundet i en
database for reklamer fra Duke University8 og på Museum of Menstruation and
Women’s Health. Det betyder også, at nogle årtier er bedre repræsenteret end
andre. Derudover har vi valgt at lade de ældre artefakter strække sig frem til 1989.
Det har vi for det første gjort, fordi annoncereklamer fra 1990’erne har været
svært tilgængelige. For det andet vil vi plædere for, at en analyse, der strækker sig
fra 1921 til 1989, giver et repræsentativt indtryk af reklamernes sprog omkring
menstruation.
De ældre reklamer, vi har udvalgt, er yderligere kun annoncereklamer, der har
været trykt i enten aviser eller magasiner. Vi har afgrænset undersøgelsen til kun
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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at behandle annoncereklamer i de ældre eksempler, fordi det oprindeligt var dette
format, reklameindustrien startede med at reklamere i. Hverken tv eller internet
var tilgængeligt før henholdsvis 1950’erne og 1990’erne, og større
udendørskampagner i det offentlige rum var ligeledes først noget, der kom frem i
1970’erne. Selvom tv’et kommer i 1950’erne, og det bliver lovligt at reklamere
for menstruationsartikler i 1970’erne, har vi valgt ikke at inkludere tv-reklamer
for at skærpe fokus.
Vi har desuden valgt at nærlæse nogle af reklamerne, mens andre bruges som led i
en komparativ analyse. Herved er fundamentet for vores analyse af de ældre
reklamer opbygget af to niveauer: det horisontale niveau, hvor vi nærlæser
reklamer, og det vertikale niveau, hvor vi sammenligner sprogbrug i forskellige
reklamer.
De ældre reklamer er struktureret ud fra fem topoi9, der hver knytter sig an til
en kvindehistorisk og kvindefilosofisk diskurs, som vi vil komme nærmere ind på
i kapitel 4. For overblikkets skyld er her fordelingen af reklamer over årtier samt
en præsentation af topoiene.
Fordelingen af ældre reklamer fra 1921 til 1989:
1920 = 16
1930 = 7
1940 = 6
1950 = 3
1960 = 4
1970 = 11
1980 = 3
I alt 50

De fem topoi, der knytter sig an til en kvindehistorisk- og filosofisk diskurs:
1) Helbred
- diskursen om den sunde (kvinde)krop
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2) Frihed
- diskursen om kvindefrigørelse
3) Fællesskab
- diskursen om kollektivisme
4) Usynlighed
- diskursen om nypuritanisme
5) Selvbevidsthed
- diskursen om emotionalitet

4.3 Præsentation og afgrænsning af nye reklamer
De to nyere eksempler fra henholdsvis 2012 og 2013 er ikke annoncereklamer
ligesom de ældre reklamer. De er videoreklamer, der ligger tilgængeligt på
internettet. Dette skifte beror udelukkende på det faktum, at disse reklamers
primære retoriske univers udspiller sig på digitale platforme, og det er hér,
forbrugerne møder dem først. Udvalget af de nye reklamer er valgt ud fra, at de
umiddelbart forsøger at bryde med de ældre eksempler. Dermed ikke sagt, at der
ikke findes nye reklamer, der understøtter de ældre eksempler.
Nedenfor vil vi kort præsentere henholdsvis reklamen Break the Silence fra
producenten Kotex og reklamen Camp Gyno fra virksomheden HelloFlo.

4.3.1 Break the Silence
Den amerikanske virksomhed for hygiejneprodukter Kimberly-Clark har eksisteret
siden slutningen af 1800-tallet. I 1920’erne lancerede virksomheden
menstruationsartiklen og producenten Kotex, som lige siden har lavet reklamer for
deres bind og tamponer. I slutningen af 2012 startede de kampagnen Generation
Know. Kampagnen eksisterer hovedsageligt på digitale platforme med
hjemmesiden www.generationknow.com som primær platform. Kampagnens
formål er at skabe et socialt netværk, hvor man blandt andet kan diskutere og dele
erfaringer om vaginal hygiejne og menstruation.10 En del af kampagnen består af
fire aktivistiske videoer med hver sin frontperson. Vi har valgt at fokusere på
videoen Break the Silence, fordi den forsøger eksplicit at bryde tabuet omkring
menstruation. Videoen er interessant, fordi frontpersonen, Kat Lazo, konfronterer
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tilsyneladende tilfældige unge amerikanske kvinder med tabuet omkring kvindens
underliv og menstruation. Videoen er ca. 3 minutter lang, og Kat Lazo forsøger på
den korte tid at starte en bevægelse for kvinder, der skal bryde tavsheden omkring
vaginal sundhed og menstruation. Videoen lægger op til handling på den
tilhørende hjemmeside. På intet tidspunkt i videoen er Kotex nævnt, og videoen
må derfor forstås som en del af Kotex’ bredere branding af deres image.

4.3.2 Camp Gyno
Videoen Camp Gyno fra 2013 er blevet et viralt hit med næsten 7 millioner views
på Youtube, og den er siden lanceringen blevet omtalt og anmeldt i flere store
amerikanske medier. Anmeldelserne er næsten enstemmigt positive, og reklamen
er blandt andet blevet kaldt den bedste tamponreklame nogensinde af Huffington
Post.11 Den er blevet udråbt som den mest modige reklame i 2013,12 og den er
blevet defineret som et fantastisk gennembrud for tamponreklamer.13 Videoen
handler om en pige, der får sin menstruation på en sommerkoloni. Det er en
mindre virksomhed ved navn HelloFlo, der står bag videoen. HelloFlo består af
én kvinde, som selv har startet virksomheden, og på den måde er virksomheden en
kontrast til virksomheden Kotex, der er eget af Kimberly-Clark, en multinational
virksomhed, der sælger forskellige menstruationsartikler over hele verden.
HelloFlo er en service, hvor man kan bestille pakker med bind og tamponer, som
automatisk bliver leveret et par dage før man får sin menstruation. HelloFlo
producerer ikke selv menstruationsartikler ligesom de andre virksomheder, hvis
reklamer vi har undersøgt. Men det gør ikke HelloFlo mindre relevant. Reklamen
handler om bind og tamponer, og på den måde indskriver den sig i feltet af
reklamer for menstruationsartikler. Videoen viser umiddelbart et tydeligt retorisk
alternativ til den eksisterende diskurs, der hersker i reklamer for
menstruationsartikler. Yderligere er videoen interessant, idet den har pådraget sig
medieopmærksomhed, fordi den adskiller sig retorisk fra traditionelle reklamer for
menstruationsartikler. Vi vil i det følgende analysere og fortolke videoen, men
først vil vi behandle HelloFlo’s retoriske univers på hjemmesiden
www.HelloFlo.com.
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De to nye reklamer er udvalgt, fordi de umiddelbart synes at bryde med den
diskurs, de ældre eksempler tegner af menstruation:
Analysemateriale af nye reklamer fra 2012 og 2013:
UbyKotex & Break the Silence:
Hjemmeside: www.ubykotex.com / generationknow.com
Video: www.ubykotex.com/take-action/break-the-silence
HelloFlo & Camp Gyno:
En hjemmeside med en video: www.helloflo.com

Vi vil nu bevæge os videre til specialets teoretiske ståsted. Kapitlet er inddelt i tre
dele. I den første del præsenterer vi den videnskabsteoretiske retning
socialkonstruktivisme, som vi er inspireret af. Dernæst præsenterer vi vores rolle
som feministiske kritikere og sammentænkningen af retorisk teori og kønsteori.
Slutteligt præsenterer vi vores retoriske kritik, som hviler på kritisk retorik og
definerer begreberne patriarkat, status og det maskuline blik.

5 Specialets dele
Dette kapitel udgør specialets indledende afsnit. Kapitel 1 er en præsentation af
vores analysemateriale, der består af 52 artefakter samt en definition af
menstruation som tabu.
I kapitel 2 præsenterer vi vores teoretiske ståsted. Dette kapitel er inddelt i
fire dele. I den første del placerer vi specialet i en videnskabsteoretiske ramme,
der bygger på socialkonstruktivisme. I den anden del præsenterer vi specialet som
en retorisk kritik, der bygger på en interdisciplinær sammentænkning af retorik og
teorier om køn. Her vil vi også argumentere for, hvorfor den retoriske tradition
kan betragtes som kønnet. Slutteligt definerer vi de kønnede begreber patriarkat,
status og det maskuline blik.
Kapitel 3 er en præsentation og diskussion af den valgte teori. Kapitlet er
inddelt i to større afsnit. I første afsnit præsenterer vi Judith Butler vigtigste
begreber inden for kønsforskning. Derudover består kapitlet af Simone de
Beauvoirs kønsfilosofiske betragtninger om kvindens andethed og sociologen
Pierre Bourdieus betragtninger om kønnede kroppes bevægelighed i det offentlige
rum. I andet afsnit præsenterer vi begrebet maskulin stil, der bygger på Lennart
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Hellspongs teori om kanonisk retorik. Herefter introducerer Karlyn Korhs
Campbells teori om feminin stil.
Kapitel 4 udgør specialets komparative sproglige analyse af amerikanske
reklamer for menstruationsartikler. Dette kapitel er inddelt i fire afsnit. Det første
er en analyse og fortolkning af reklamer fra 1921 til 1989, hvilke vi betegner som
de ældre reklamer. Det næste afsnit er en analyse og fortolkning af reklamerne
Break the Silence fra 2012 og Camp Gyno fra 2013, hvilke vi betegner som de nye
reklamer. Vi foretager en hermeneutisk vekselvirkning mellem analyse og
fortolkning, hvor vi løbende inddrager den valgte teori for at understøtte vores
betragtninger.
Kapitel 5 udgør specialets diskussion. Her vil vi på bagrund af
analyseresultaterne fra kapitel 4 diskutere, hvordan de ældre og nye reklamer er
med til at bryde og opretholde tabuet om menstruation. Vi vil yderligere diskutere
implikationerne ved vores valgte teori med fokus på den interdisciplinære tilgang
samt brugen af maskulin stil og feminin stil.
Kapitel 6 udgør specialets afsluttende afsnit og består af en konklusion og
perspektiverende bemærkninger.
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KAPITEL 2 – Teoretisk ståsted

6 Inspiration fra socialkonstruktivisme
Vi vil i det følgende begrunde, at vores speciale er inspireret af
socialkonstruktivismen. Grundtanken for socialkonstruktivisme er, at fænomener,
der opfattes som ’naturlige’, i virkeligheden er menneskeskabte
(Collin:2007:248). Socialkonstruktivistiske tilgange skal derfor forstås som
positioner, der anfægter diskursers ’naturlighed’ og ’medfødte’ essens. Det
naturlige synes blot naturligt, men er i virkeligheden sociale konstruktioner. Vi
anskuer derfor kønnet som et socialt bevægeligt fænomen, hvilket betyder at
samfundets kønsroller således ikke er naturgivne, men er sociale konstruktioner.
Køn er traditionelt set blevet betragtet som biologisk determineret, hvilket
indbefatter opfattelsen af, at kvinder af natur er mere svagelige og emotionelle, og
mænd mere hårdføre og rationelle (ibid.). I den socialkonstruktivistiske tilgang
opfattes biologien ikke som determinerende for kønnenes opførsel. Det vil sige, at
der ikke findes en kvindelig eller mandlig essens, der er bestemmende for kønnets
opførsel. Den påståede kønnede essens skal ses som et udtryk for en lang sproglig
tradition, der konstruerer mænd og kvinder som grundlæggende forskellige. På
den måde opfatter vi sproget som skabende for opfattelsen af kønnet.
I dette speciale, hvis omdrejningspunkt er menstruation, en fysiologisk proces,
kan socialkonstruktivisme virke som en paradoksal videnskabsteoretisk
inspiration. Men her er det vigtigt at understrege, at vi behandler menstruation
som et kulturelt fænomen. Derudover opfatter vi ikke, at socialkonstruktivismen
afviser fysiologiske processer, som fx menstruation, men blot afviser at
fysiologien er styrende for kønnenes opførsel. I dette speciale opfatter vi både
krop og køn som sociale konstruktioner, hvilket vi uddyber med teorier af Judith
Butler og Pierre Bourdieu i kapitel 3.

7 En retorisk kritik
Vi vil i dette afsnit præsentere specialets fremgangsmåde, som er retorisk kritik,
der baserer sig på kønsteoretiske begreber, for at skabe det bedst mulige
undersøgelsesdesign. Derudover vil vi præsentere kritikken som en ideologisk
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kritik, der henter inspiration fra Raymie McKerrows teori om kritisk retorik.
Slutteligt vil vi positionere os selv som feministiske kritikere og diskutere, hvad
dette ståsted betyder for vores analyse, fortolkning og diskussion.
Dette speciale er en retorisk kritik, hvor vi som aktivistiske kritikere14 ønsker at
undersøge, om reklamerne for menstruationsartikler præsupponerer et værdisæt
for kvinder, som skaber en påstået kvindelighed. Vi beskæftiger os ikke med et
neo-aristotelisk virkningskriterium, men forstår vores kritikerrolle ud fra et etisk,
ideologisk perspektiv. Som aktivistiske kritikere ser vi vores kritiske arbejde ud
fra et større samfundsperspektiv, hvor vi ønsker at sætte fokus på den herskende
diskurs om menstruation, som vi har argumenteret for, at reklamerne er
medskabere af.
Der findes ikke en entydig definition af, hvad en retorisk kritik er og skal
indeholde. Vi lægger os op af Lisa Villadsens betragtninger om, at en retorisk
kritik indeholder analyse, fortolkning og vurdering af retoriske ytringer
(Villadsen:2009:195). Vores retoriske kritik har en tværfaglig dimension, idet vi
også henter teori fra kønsforskningens genstandsfelt. Dermed er vores teori ikke
udelukkende funderet på kerneretoriske teorier, men på en sammentænkning af
retorisk teori og kønsteori. Dette vil vi behandle nærmere i afsnittet
Sammentænkning af retorik og køn.
Vores tilgang til analyse og fortolkning er inspireret af James Jasinksi, hvor
kritikeren i en abduktiv og hermeneutisk proces bevæger sig i en vekselvirkning
mellem at undersøge teksten nært for herefter at fortolke konceptet
(Jasinski:2001a:256). Vi vil således bevæge os flydende mellem at analysere og
fortolke reklamerne, samtidig med at vi applicerer den fremlagte teori på dem.
Men hvor en retorisk kritik ofte undersøger den retoriske situation
(Villadsen:2009:214), vælger vi at nedtone dette element, fordi vi har 52
forskellige artefakter fra forskellige tidsperioder og derved findes der mange
forskellige retoriske situationer. Vores analyse og fortolkning er bundet op på
kvindehistoriske diskurser, der sætter artefakterne ind i en historisk,
kønsfilosofisk kontekst. På baggrund af resultaterne fra vores analyse og
fortolkning vil vi i vores diskussion diskutere, hvordan reklamerne er med til at
opretholde og nedbryde tabuet om menstruation.
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7.1 Kritisk retorik
Vores eksplicitte formål med denne retoriske kritik er som aktivistiske kritikere at
sætte fokus på den herskende diskurs om menstruation og derfor blandt andet er at
sætte artefakterne ind i en samfundsmæssig kontekst, hviler vores retoriske kritik
på begrebet om kritisk retorik. Vores forståelse af kritisk retorik henter vi fra
McKerrow, der definerer dens hensigt som: ”(...) to unmask or demystify the
discourse of power.” for derefter at forstå og se på, hvilke muligheder der er for at
skabe en social og samfundsmæssig ændring (McKerrow:1989:91). Ombytningen
af de to ord ’retorisk’ og ’kritik’ peger på to aspekter: for det første at kritikken i
sig selv er retorisk. Vores speciale skal derved forstås som en retorisk diskurs i sig
selv og har til formål at sætte fokus på menstruation i en retorisk akademisk
kontekst og skabe synlighed omkring tabuet om menstruation, som reklamerne for
menstruationsartikler enten er med til at opretholde eller nedbryde. For det andet
identificerer den kritiske retorik sig med en ideologisk kritik af samfundet
(Villadsen:2009:211). McKerrows kritiske retorik kan betragtes som et redskab
mod undertrykkelse og uretfærdighed. Vores ønske som kritikere er at ’afklæde’
og ’afmystificere’ den dominerende diskurs, som reklamerne besidder i
formidlingen af menstruation.
Det er kritikkens arbejde både at undergrave magtdiskurser og samtidig at
udstille diskursernes sociale konsekvenser: ”(…) as a result to the analysis, it must
nonetheless serve to identify the possibilities of future action available to the
participans.” (McKerrow:1989:92). Det tosidede formål med en kritisk retorik er
vigtigt for os at applicere på vores speciale: Vores hensigt er ikke kun at afdække
reklamernes dominerende diskurs om menstruation, men også at pege på de
eventuelle sociale konsekvenser, som vi vil argumentere for, at reklamerne er
medskabere af. Derfor beror vores problemformulering også på at undersøge, om
reklamerne implicit præsupponerer bestemte kønsnormer for kvinder, og om disse
reklamer bryder eller opretholder tabuet om menstruation. Med afsæt i
McKerrows kritiske retorik vil vi ’afklæde’ og ’afmystificere’ reklamernes
verbale og visuelle sprog.

8 Sammentænkning af retorik og køn
Vores artefakter kalder på en sammentænkning af retorik og køn. Vi vil dette
afsnit først argumentere for, at retorik i dette speciale kan og bør betragtes som et
kønnet fag. Dernæst vil definere retorik og køn som grænseoverskridende
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discipliner, der kan samarbejde med andre fagområder og derved fordre en
interdisciplinær synergi.

8.1 Retorik som kønnet tradition
Da Aristoteles (384-322 f.v.t.) skrev sin Retorik, levede han i et demokrati, hvor
kun mænd over 30 år kunne stemme. Med andre ord var det et begrænset
demokrati, der hverken tillod kvinder eller unge mænd at være en del af det folk,
der styrede bystaten Athen.
De første bøger om retorikken som disciplin blev nedfældet over 2000 år, før
kvinder i Europa fik stemmeret. Herefter blev retorikken videreudviklet i romerskhellenistisk tid af blandt andet Cicero (106-43 f.v.t.)15 og Quintilian (35 – 100),16
der begge har skrevet adskillige retoriske værker om den ideelle (mandlige) taler.
Op gennem tiden var veltalenhed stadig udelukkende en disciplin for dem, der fik
lov til at tale i offentligheden, dem, der fik lov til at studere, eller dem (bl.a.
sofisterne), der fik lov til at lære andre at tale – i alle tilfælde angik det
udelukkende mænd. Derfor er det heller ikke underligt, at den retoriske tradition
næsten udelukkende består af mandlige teoretikere, der beskriver mænds
veltalenhed frem til 1970’erne (Foss, Foss & Griffin:1999:18). Eksempler på
fremhævelse af mandlige retorer ses hos Thomas Conley og Christian Kock, der
hver har skrevet en bog, som skitserer den europæiske retorikhistorie fra antikken
frem til det 20.århundrede. I deres bøger er ikke én kvinde nævnt, og det er heller
ikke tydeliggjort, hvorfor der er et fravær af kvinder.17
Den svenske professor i retorik Brigitte Mral argumenterer for, at retorikken bør
gå i samspil med kønsteori, fordi selve faget retorik er kønnet grundet den
kønnede retoriske tradition (Mral:2011: 351). Vi forstår ligeledes retorikken som
et kønnet fag qua dens kønnede historiske baggrund. Dette uddyber vi i kapitel 3.
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8.2 Interdisciplinære kvaliteter
Retorikkens fagområde råder allerede over teori, der anskuer retorik som et
kønnet fag. Men vi vil argumentere for, at vores artefakter kalder på inddragelse
af kønsforskningen. Derfor vil dette afsnit appellere til en interdisciplinær
sammentænkning af retorisk teori og kønsteori. Det er vigtigt at påpege, at den
retoriske kritik er specialets fremgangsmåde, og vores udgangspunkt som kritikere
er retorisk. En del af den kønsteori, vi inddrager, er heller ikke fuldstændig
fremmed for retorikere,18 men de teoretiske begreber, som ikke er en fast del af
den retoriske tradition, vil vi forklare og definere i afsnittet Kønnede begreber.
Både retorik og køn kan anskues som grænseoverskridende discipliner, der kan
samarbejde med andre fagområder som fx politik, sociologi og teknologi. Denne
synsvinkel åbner op for at betragte både retorikken og kønsforskningen som mere
end blot lukkede videnskaber, men derimod videnskaber, der kan gå i spænd med
andre videnskaber. Den franske videnskabssociolog Bruno Latour er en af dem,
der anser tværvidenskabelighed og hybridfænomener som vigtige for forskningen.
De store netværk og hybrider mellem teknologi, bevidsthed, samfund, politik,
symbolik mm. stiller store krav til forskningen og bør derfor ikke behandles som
afgrænsede størrelser. Ifølge Latour kan vi ikke forstå hybridfænomenerne, hvis vi
ikke behandler og arbejder med dem som radikalt disciplinoverskridende
(Lykke:2008:28).
Retorikken har sit eget genstandsfelt og bør derfor betragtes som et akademisk
fag. Retorikken er, kort beskrevet, en empirisk og normativ disciplin, der handler
om menneskelige ytringer knyttet til den situationelle kontekst (Kock:2011:47).
Men selvom retorikken har sit eget genstandsfelt og sin egen tradition og derfor
bør have en fast plads i academia, er retorikken også beslægtet med andre
fagområder, som den oplagt kan kollaborere med og drage nytte af
(Kock:2011:50). Samspillet mellem retorikken og andre fagområder kan således
føre til specialiseret forskning.
Det synes oplagt at lægge et kønsperspektiv på reklamer for
menstruationsartikler, der i sit materiale kredser om kvindekroppen. Når køn er
genstand for ens analyse, må man fremfinde de redskaber, der bedst muligt kan
analysere kønnets betydning (Søndergaard:2006:11). Med hjemmel i denne
betragtning vil vi argumentere for, at de redskaber, der bedst muligt kan åbne
læsningen af vores artefakter, skal hentes i samspillet mellem netop retorisk teori
og kønsteori.
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Fælles for vores valg af teorier er, at de alle har køn som emne og deler et kritisk
syn på kønnede magtforhold. Den teoretiske forståelsesramme for køn henter vi
fra Butlers teorier om queer og performativitet. Pierre Bourdieu behandler
kroppen som konstruktion, mens Simone de Beauvoir behandler kvindens position
i et kulturelt perspektiv. De retoriske teoretikere Karlyn Korhs Campbell, Lennart
Hellspong og Brigritte Mral argumenterer alle for, at retorikken har en kønnet
historisk baggrund, som afspejler sig i retorikkens indre struktur. Vi præsenterer
og diskuterer deres teorier uddybende i kapitel 3.

9 Kønnede begreber
Inden vi går videre til kapitel 3, hvor vi vil præsentere og diskutere specialets
kerneteorier, vil vi nu definere følgende kønnede begreber: patriarkat, status og
det maskuline blik.

9.1 Patriarkat og status
Vi opererer med begrebet patriarkat i specialet, og derfor er det vigtigt at
fremhæve vores definition af dette. Patriarkat kan overordnet defineres som en
social og samfundsmæssigstruktur, der domineres af mænd, og hvor kvinder er
underlagt mænd. Strukturen kan blandt andet vise sig i familien eller i samfundet.
Patriarkatet har været en historisk samfundsstruktur i det meste af verden, men har
særligt i vesten været under stor transformation og udvikling
(Widerberg:2007:601-602). Den patriarkalske struktur er blevet væsentligt
svækket i takt med, at kvinder har tilkæmpet sig blandt andet ret til at uddanne
sig, stemmeret, ret til at arbejde uden for hjemmets private vægge og ret til at
abortere. Vi vil dog argumentere for, at patriarkalske strukturer stadig viser sig i
vestlige samfund (Mral:2011:352). For at nuancere begrebet patriarkat og
fremhæve vores betragtning om, at der findes patriarkalske strukturer og ikke et
altomfavnende patriarkat, vil vi benytte den Mrals begreb status.19 Statusbegrebet
kan hjælpe os til at forstå kvindens og mandens position i samfundet, og dermed
kan begrebet også anvendes i vores fortolkning af reklamerne for
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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menstruationsartikler. Mral er en af de skandinaviske retoriske teoretikere, der
arbejder indgående med samspillet mellem retorik og køn, og som i sine analyser
blandt andet tager udgangspunkt i patriarkatet som et samfundshierarki. Mral
benævner status som et nyt akademisk koncept, der de seneste år har vundet frem i
den svenske lingvistiske og retoriske diskurs. Mral beskriver status således:
(...) the rhetorical practise is always dependent on the speaker’s
position in society’s social and cultural power hierarchy, and
answers to soeciety’s doxological preconceptions in relations to
public discourse. (Mral:2011:350)
Den generelle antagelse er her, at retorisk udøvelse altid afhænger af talerens
position i samfundet. Status er, ifølge Mral, ikke iboende, men tildelt af
samfundet. I en retorisk kontekst er status også noget, som publikummet tildeler
(Mral:2011:351). Selvom vi ikke beskæftiger os med publikummet i reklamerne
for menstruationsartikler, er Mrals statusbegreb stadig interessant, da det kan
fortælle os noget om, hvilken position den menstruerende kvinde har – og
eventuelt også, hvilken position den menstruerende kvinde i reklamerne synes at
hige efter. Mral betragter yderligere status som et dynamisk element, der kan
forøges eller mindskes alt efter, hvor vellykket taleren tilpasser sig publikums
fordomme og forventninger. I modsætning til Mral vil vi ikke tage udgangspunkt i
retors status, men derimod i den status og det kønshierarki, reklamerne
konstruerer.

9.2 Det maskuline blik
Som vi argumenterer for i afsnittet ovenfor, mener vi, at der findes patriarkalske
strukturer i samfundet. Vi opfatter at disse strukturer kan indvirke på reklamernes
væsen. Til at forklare dette aspekt vil vi benytte begrebet the male gaze. Vi vil
oversætte dette til det maskuline blik. I massemedier, som reklamer for
menstruationsartikler indskriver sig i, er kvinder ofte defineret af det maskuline
blik. Oversættelsen fra male til maskulin (og ikke mandlig) er valgt specifikt ud
fra en opfattelse af, at blikket ikke behøver at være virkeliggjort af en mand. Det
kan lige så godt være virkeliggjort af en kvinde, da hun er underlagt patriarkalske
strukturer (Carilli og Campbell:2005:5). Det er vigtigt for os at pointere, at vi ikke
nødvendigvis anskuer blikket som et bevidst blik, nogle mennesker vælger at gøre
brug af. Derimod er blikket ofte manifesteret som en konsekvens af de usynlige
privilegier, det mandlige køn har og har haft i samfundet. Derved er den bevidste

!

19!

intention ikke altid til stede. Det maskuline blik bliver derfor også et ståsted for
magt: ”This gaze becomes a site of power when the viewer is male and the one
gazed at is female.” (Carilli og Campbell:2005:5). Begrebet er blevet udfoldet
meget gennem tiden og indeholder også et tydeligt seksualiseret islæt, hvor
kvinden, i reklamer, film m.m., bliver et sexobjekt for mandens voyeurisme. Vi
vil dog hovedsageligt forholde os til det aspekt, at reklamerne for
menstruationsartikler ligger under for det maskuline blik, og at dette blik har en
magtposition til at konstituere kvinden og sproget om menstruation. Det
maskuline blik kan derfor i dette speciale betragtes som et slags metabegreb, der
kan hjælpe os med at forklare, hvorledes reklamernes iboende kønnede væsen
kommer til udtryk.
I det følgende kapitel vil vi præsentere og diskutere de teorier, der danner
udgangspunkt for vores analyse og fortolkning af de udvalgte reklamer for
menstruationsartikler.
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KAPITEL 3 - Teori

10 Queer og krop
Vores tilgang til køn tager afsæt i queerteorien. I det følgende vil vi præsentere de
af Butlers kønsteoretiske begreber, som er vigtigst for dette speciale, og som vil
danne rammen for vores forståelse af begrebet queer. Vi vil lade det
queerteoretiske aspekt arbejde sammen med vores andre valgte teorier. Butlers
begreber kommer hovedsageligt til udgøre specialets abstrakte og kønsfilosofiske
forståelsesramme. Beauvoir er ligeledes vores teoretiske kilde til at forstå køn som
kulturelt fænomen. Vi vil anvende hendes begreb om andetheden som analytisk
redskab. Vores teoretiske tilgang til kroppen er inspireret af både Butler, Beauvoir
og Bourdieu. Mens Butler giver et abstrakt filosofisk signalement af, hvordan vi
betragter køn og krop, bliver Beauvoirs og Bourdieus teorier anvendt som
analyseredskaber til at åbne vores læsning af reklamerne for menstruationsartikler.
Beauvoirs klassiske citat ”One is not born, but rather becomes, a woman.” fra
1949 (Beauvoir:1997:295) åbner op for en forståelse af kønnet som en social
konstruktion med det aspekt, at kønsidentitet påtegnes via sociale enheder.
Beauvoir sondrer mellem det biologiske køn og det sociale køn, og siden har
denne sondring og distinktion været afgørende for den mangeårige feministiske
teori og diskussion om, at biologien er skæbnen for kønsidentiteten. Beauvoir
åbnede for en forståelse af kønnet som både biologisk og socialt determineret.
Butler er en af de kønsteoretikere, der trækker på Beauvoirs forståelse af køn, men
hun indskriver og problematiserer den i en queerfeministisk forståelsesramme.
Hun radikaliserer Beauvoirs kønsopfattelse ved både at forstå både det biologiske
og det sociale køn som konstruktioner.
Vi er klar over, at der er en diskrepans mellem Beauvoirs og Butlers forståelse
af køn. Grunden til, at vi vælger at inkludere begge i dette speciale er, at de hver
for sig præsenterer kønsfilosofi, som kan åbne op for en forståelse af vores
artefakt. Mens Butlers filosofi præger vores overordnede forståelsesramme, er
Beauvoirs filosofiske overvejelser om kvindens position som den anden
interessant for vores artefakt, blandt andet fordi Beauvoir sammenkobler kvinden
og menstruationen og sætter dem i forbindelse med kvindens position som den
anden.
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10.1 Det performative køn
Queer er som begreb og bevægelse svært at indkredse, men i store linjer er queer
det, som er i opposition til det normale, heteronormative, heterosexistiske og
homofobe.20 Butlers teori gør op med en dikotomisk kønsopfattelse, mand/kvinde,
og argumenterer i stedet for, at køn bør betragtes som en diskursiv proces. Med
dekonstruktionen af det dikotomiske begrebspar mand/kvinde udfordrer Butler
den feministiske tænkning, der beror på en essentialistisk tilgang til kønnet.21
Netop den essentialistiske tilgang, hvor kønnet opretholdes i et strengt dikotomisk
begrebspar med den biologiske forskel som argumentation for dette, anser Butler
som en opretholdelse af en altomfavnende heteroseksualitet (Rosenberg:2007:17).
I bogen Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity fra 1990, som
er et af Butlers mest kendte kønsfilosofiske værker, kan der fremhæves to
overordnede spor: For det første præsenterer hun en genealogisk tilgang, hvor køn
og seksualitet ikke føres tilbage til noget naturgivent. For det andet præsenterer
hun en performativ tilgang, hvor køn ikke skal forstås som en væren, men en
gøren. 22 Køn som performativt 23 konstitueret bevirker, at kønnet består af
handlinger, der udføres i forskellige sociale situationer:
There is no gender identity behind the expressions of gender;
that identity is performatively constituted by the very
"expressions" that are said to be its results. (Butler:1990:25)
I dette citat tydeliggøres det, at kønsidentitet bliver konstitueret i en given
handling. Kønnet bliver blandt andet skabt via gentagne talehandlinger. Det
resulterer i, at der bliver skabt en påstået kønslig essens, som subjekter bliver
konstitueret i og med. De kønnede subjekter definerer sig inden for givne
sociokulturelle rammer, og for at gøre sig forståelige som kønssubjekter i
samfundet må de også definere deres kropslige udtryk (Lykke:2008:64). Denne
proces bevirker, at det kommer til at synes som om, der eksisterer et ’naturligt’
køn (Lykke:2008:64). Det er her vigtigt at understrege, at Butler både betragter
det sociale køn og det biologiske køn som diskursivt producerede
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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”Heteronormativitet repræsenterer en forestilling om, at alle er heteroseksuelle, og at den naturlige
måde at leve på er heteroseksuel (…) Heteronormativitet bygger på en binær kønsopfattelse.”
(Rosenberg: 2007: 21).
21
Butler beskriver rammende, hvordan feministisk tænkning paradoksalt opretholder selvsamme
magtdiskurs, som den forsøger at bekæmpe: ”Bestræbelsen på at identificere fjenden som singulær i
sin form er en omvendt diskurs, der ukritisk efterligner undertrykkerens strategi i stedet for at tilbyde
andre begrebsrammer.” (Butler:2007:42).
22
Denne læsning af Butler er inspireret af Tina Rosenberg (Rosenberg:2007:20).
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(Butler:1990:10) og ikke som hinandens modsætninger, som hendes teori ofte
bliver misfortolket som.
Butler præsenterer yderligere teatermetaforen maskeraden24 som et begreb, der
illustrerer, hvordan vi performer køn:
On the one hand, masquerade may be understood as the
performative production of a sexual ontology, an appearing
that makes itself convincing as a “being”; on the other hand,
masquerade can be read as a denial of a feminine desire that
presupposes some prior ontological femininity regularly
unrepresented by the phallic economy. (Butler:1990:64)
Butler giver ikke et entydigt svar på, hvordan maskeraden konkret skal defineres.
Men ovenstående citat forstår vi som et forslag til, hvordan maskeraden kan
fortolkes. Maskeraden bliver her den ’optræden’, der gør subjektet overbevisende
som ’værende’ fx ’kvinde’. På samme tid benægter selve maskeradens eksistens
patriarkalske forestillinger 25 om et påstået feminint begær, fordi der ikke
eksisterer nogen forudgående ontologisk kvindelighed. Maskeraden bliver derved
både en måde at forstå kønnenes normsøgende performative handlinger på og en
performativ mulighed for at gøre op med forudindtagede og essentialistiske syn på
fx femininitet. Dekonstruktionen og antiessentialiseringen af køn kan ses som et
emancipatorisk projekt, hvor formålet er at ’befri’ kønnet og seksualiteten og
skabe plads til en diversitet af køn og seksualiteter. Med hjemmel i Butlers
filosofi ønsker vi at kaste et kritisk blik på reklamerne for menstruationsartikler
for netop at undersøge, om de subtilt tegner et særligt normsæt for kvinder eller
skaber en særlig kvinderolle.

10.1.1 Kroppen som performativ
WOMAN? Very simple, say the fanciers of simple formulas:
she is a womb, an ovary; she is female (...) (Beauvoir:1997:35)
Citatet fra Beauvoir viser med en ironisk og implicit nedladende tone, at man
hverken kan eller skal betragte kvinden ud fra den simple formular, at hun blot
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Teatermetaforen er et gennemgående stilistisk træk i Butlers værker om køn, der understøtter
forestillingen om kønnet som en performativ handling (hentet fra det engelske ord ”performance”,
som kan oversættes til teaterforestilling). Med teatermetaforen understreger Butler sin
antiessentialistiske tilgang ved, at kønnet bliver performet og derved ikke er naturgivent
(Hellspong:2003b:73).
25
”Patriarkalske forestillinger” oversætter og fortolker vi fra begrebet ”phallic economy”
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består af en livmoder, og at det er denne, der karakteriserer hende som køn. Som
ovenfor skrevet, kan Butlers filosofi hjælpe os med at undersøge
kønskonstruktioner og undersøge, hvordan køn bliver sprogligt konstrueret i
reklamerne for menstruationsartikler. Men kroppen – og den teoretiske behandling
af denne – er svær at indfange med Butlers teori. Den poststrukturalistiske
feministiske tænkning, som Butler er en del af, er blevet kritiseret for at behandle
kroppen for parentetisk. Det er særligt retningen af feministiske
kropsmaterialister, der har kritiseret denne og forsøgt at behandle kroppen som
materialitet (Lykke:2008:83). Vi er enige i denne kritik, men når vi alligevel
vælger ikke at involvere kropsmaterialistiske feministiske teoretikere, skyldes det,
at vores artefakt kalder på en sociokulturel analyse, fordi vi behandler
menstruation i reklamerne som kulturelt fænomen. Butler undersøger i bogen
Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ’Sex’ fra 1993 kropslige
materialiseringsprocesser. Bogen kan ses som et provokerende svar til de forskere,
der har kritiseret hende for ikke at forholde sig til kroppen som materie
(Butler:1993:28). I bogen tydeliggør hun, at kønnets fysiske aspekt er centralt i
måden, hvorpå kønnet konstrueres:
(…) the regulatory norms of ”sex” work in a performative
fashion to constitute the materiality of bodies and, more
specifically, to materialize the body’s sex, to materialize sexual
difference in the service of the consolidation of the
heterosexual imperative (…) ”Sex” is, thus, not simply what
one has, or a static description of what one is: it will be one of
the norms by which the ”one” becomes viable at all, that which
qualifies a body for life within the domain of cultural
intelligibility. (Butler:1993:2)
Citatet viser, at Butlers forståelse af kroppen er prædiskursiv, og at kroppen på
den måde materialiseres gennem en diskursiv proces. Med det forstår vi, at den
kønnede krop skabes på baggrund af de kønsnormer, der eksisterer og derfor
bliver defineret ud fra de diskursive betydninger. Vi anser derfor kvindekroppen,
der skabes i reklamerne, som en materialitet, der formes diskursivt. Denne tilgang
åbner op for at betragte kroppen som noget, der ikke er statisk biologisk
determineret, men en flydende kategori, der skabes diskursivt.
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10.2 Kvindens (u)bevægelighed
Mange af vores udvalgte reklamer betoner bevægelighed, aktivitet og frihed for
kvinden, og derfor vil vi i dette afsnit præsentere Bourdieus teori om den feminine
versus den maskuline bevægelighed i det offentlige rum.
Vi vil trække på Bourdieus betragtninger om køn og krop fra hans bog Den
maskuline dominans26 fra 1998. Bourdieu anskuer køn fra to vinkler: det køn, der
eksisterer gennem anatomiske forskelle, og den sociale konstruktion af køn. Det er
vigtigt at tilføje, at selvom Bourdieu arbejder med to vinkler på køn, anser han
ikke de anatomiske forskelle for at være determinerende for kønnenes opførsel og
bevægelighed. Tværtimod kritiserer Bourdieu netop denne opfattelse
(Bourdieu:2007:34). Ifølge Bourdieu antager kroppen en social betydning i
konstitueringen af køn. Bourdieu behandler den maskuline og den feminine krop
som et par, der er konstrueret dikotomisk med divergerende symbolske attributter.
Eksempelvis modstiller han maskulin/feminin, offentlig/privat, udenfor/indenfor,
høj/lav, over/under, for/bag, ret/krum, dominerende/domineret og åben/lukket
(Bourdieu:2007:15 og 19).
Vi vil ud fra disse modsætningspar benytte vendingerne at ’gøre sig stor’
(maskulin) kontra at ’gøre sig lille’ (feminin).27 Bourdieu pointerer, at kvindens
positur, bevægelse og adfærd må opfattes som en symbolsk indespærring, der
begrænser det sted, hvori kvinder kan bevæge sig. Mænd kan derimod optage
ubegrænset plads i det offentlige rum (Bourdieu:2007:41). Den konstruerede
kropsliggørelse (kropsholdninger, bevægelse og gestikulation) afspejler
samfundets magtstrukturer og bliver et udtryk for en symbolsk magt
(Järvinen:2007:363). Det maskuline køn knyttes sammen med styrke, frihed og
brutalitet, hvilket står i kontrast til det feminine køn, som er karakteriseret ved
emotionaliteter som fx skam, ydmygelse og skyldfølelse (Järvinen:2007:354 og
Bourdieu:2007:53).
Dette medfører, at kvinders forhold til deres egen krop kendetegnes ved en
konstant vurdering og selvkritik (Järvinen:2007:354). Forholdet mellem den
dominerende og den dominerede er ikke entydigt forholdet mellem mand og
kvinde. Kønnenes kropsliggørelse i det offentlige rum defineres af vaner, der er så
indgroede, at de kan synes svære at undslippe. Eksempelvis kan den dominerede
ubevidst eller mod sin vilje bidrage til sin egen undertrykkelse ved at føle skam
såvel som beundring. Disse følelser røbes nemlig kropsligt som eksempelvis ved
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bourdieu undersøger i bogen Den maskuline dominans særligt den symbolske vold, der eksisterer
mellem kønnene.
27
!De sproglige vendinger er inspireret af Bourdieu, der peger på, at gennem tiden har kvinden skullet
”gøre sig lille” (Bourdieu: 2007:40-41). !
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rødmen, klodsethed, vrede osv. De er alle kropslige udtryk, der fastholder den
dominerede i sin position (Bourdieu:2007:53-54).
Reklamerne for menstruationsartikler har gennem tiden sprog, illustrationer og
billeder af kvinder, der enten viser sig som passive (’at gøre sig lille’) eller som
meget aktive, sportslige kvinder (’at gøre sig stor’). Den (u)bevægelige
kvindekrop bliver et centralt emne for os at behandle i reklamerne, vi vil bruge
Bourdieu til at forklare forskellene og lighederne mellem den maskuline og den
feminine kropslighed. Vi betragter Bourdieus begreber om den lille, indelukkede
kvindekrop kontra den store, udfarende mandekrop som flydende kategorier,
således at begge kønskroppe kan indtage og hige efter hinandens position.

10.3 Andethed
Beauvoir navngiver kvindens position som den anden, objektet, der står i
modsætning til manden, subjektet. Andetheden er et historisk grundvilkår for
kvinder, som de ikke selv har skabt, men som hviler på forståelsen af manden som
the one:
(…) it is not the Other who, in defining himself as the Other,
establishes the One. The Other is posed as such by the One in
defining himself as the One. (Beauvoir:1997:18)
Citatet tydeliggør både den dikotomi og det magthierarkiet, der resulterer i
andethedens eksistens. Det er altid bæreren af den magtfulde position, der får lov
til at definere, hvem der er den anden. Andetheden er en dualitet, som eksisterer,
og dens eksistens reproducerer magthierarkier mellem køn, racer, seksuelle
orienteringer, samfund og kulturer. Ifølge Beauvoir er kategorien ”as primordial
as consciousness itself.” (Beauvoir:1997:16), hvilket også forklarer dens
indgroede strukturer i samfundet, og netop derfor er den vigtig at gøre
opmærksom på. Beauvoir sætter yderligere andetheden i forbindelse med
menstruation. Ifølge Beauvoir er det konstruktionen af kvinden som den anden,
der resulterer i en konstruktion af menstruation som en forbandelse. Det er derved
ikke menstruationen, der gør kvinden til den anden, men omvendt
(Beauvoir:1997:182).
Vi vil plædere for, at andetheden er vigtig at undersøge i reklamerne for
menstruationsartikler for at kunne undersøge, om reklamerne præsupponerer
særlige normer for kvinder. Yderligere vil vi argumentere for, at andetheden
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kommer til udtryk retorisk i reklamerne, fordi den er en konsekvens af den
patriarkalske samfundsstruktur, som mange af reklamerne indskriver sig i. Ved
andetheden fremkommer også en fremmedgørelse og en distinktion mellem det
håndgribelige, det synlige og det logiske på den ene side og et mystisk, gådefuldt
og ulogisk ræsonnement på den anden side.

11 Maskulin stil og feminin stil
Vi vil i de næste afsnit præsentere og diskutere begreber maskulin- og feminin stil.
Først vil vi definere den kanoniske retorik – et begreb, vi henter fra Lennart
Hellspong og som vi bygger videre på og fortolker med benævnelsen maskulin
stil. Herefter præsenterer vi feminin stil, som vi henter fra Karlyn Korhs
Campbell. Den kanoniske, maskuline stil og den feminine stil bliver vores
analytiske redskaber i specialet.
Vi betragter retorisk stil relativt bredt. Vores tilgang til stil er inspireret af Barry
Brummett, der betragter stil som kommunikation af identitet gennem bl.a. tøj,
artikulation, mundtlig kommunikation m.m. Brummetts syn på stil har en
performativ facet, der kan sættes i samspil med Butlers teori om performativitet:
”stil performer os lige så meget som vi performer en eller anden stil”
(Klujeff:2009:178). Maskulin og feminin stil forstår vi derfor som begreber, der
dækker over både skriftlig kommunikation, mundtlig kommunikation, kropslig
optræden og visuelle elementer.

11.1 Maskulin stil og dens karakteristika
Hellspong beskriver, hvad der kendetegner den patriarkalske retoriske tradition,
og betegner den som den kanoniske retorik, fordi retorikken fra oldtiden er blevet
kanoniseret i Vesten (Hellspong:2003a:10). Den klassiske talekunst er altså født
og opvokset i et patriarkat, og dette afspejler sig også i retorikkens indre struktur
(Hellspong:2003a:12pp).
På et tekstuelt niveau fremhæver Hellspong syv grundlæggende karakteristika,
der beskriver den kanoniske retorik. Den kanoniske retorik er: offentlig, doxisk,
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agonistisk, autoritativ, sluttet, monologisk og persuasiv.28 De syv karakteristika
kan også ses som et udtryk for maskulin stil, fordi de betegner en måde at
kommunikere på, som historisk har været tillagt til det mandelige køn. Den
maskuline stil dækker, ud fra Brummets tilgang, alt fra både skriftlig- og mundtlig
kommunikation, visuel elementer og kropslig optræden. Vi vil fremover benævne
disse karakteristika som et udtryk for en maskulin stil.
Vi vil i det følgende uddybe de syv retoriske karakteristika, som vi løbende vil
referere til i vores analyse og diskussion. Vi anser de syv karakteristika som
flydende elementer. Derved kan de godt overlappe hinanden og være delvist til
stede i pågældende artefakter.
Offentlig: Retorikken er offentlig og henvender sig primært til de borgere i
samfundet, der bliver tildelt handlekraft.
Doxisk: Fordi retorikken foregår i det offentlige rum, henvender den sig til
almene og fælles meninger i samfundet, dvs. en offentlig mening.
Agonistisk: Fordi den er doxisk, er dens genstandsfelt alt, hvad nogen kan mene
noget om, alt, hvad der kan diskuteres. Det betyder, at uenighed har en helt central
rolle.
Autoritativ: Den offentlige retor i antikken var typisk politikeren, der talte til
folket om fremtiden, eller prædikanten, der var gud(er)s talerør og talte til folket
om værdier og moral. Retorikken har dermed et autoritært islæt.
Sluttet: Retorikken har ikke traditionelt været konsensussøgende eller
erkendelsesudvidende, men i stedet handlet om at overbevise om noget retor
allerede har antaget. Den form for sluttet retorik bygger ifølge Hellspong ovenpå
forestillingen om retorik som autoritativ og agonistisk
Monologisk: Retoren taler, mens publikum lytter. Hellspong erkender, at der er
dialogiske elementer i den klassiske talekunst, fordi taleren må gøre sig nøje
overvejelser om, hvordan publikum tænker, og hvordan de reagerer, og på den
måde sker der forud for talen en indre dialog. Men selve udførelsen af talen er
monologisk. Det monologiske karakteristikon, der ikke inddrager publikum
dialogisk i selve talesituationen, gør, at den klassiske retorik har fokuseret på
individet i en talesituation som et menneske, der i situationen er fuldstændig
færdigudviklet erkendelsesmæssigt.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Walter Ong har også beskæftiget sig med maskulin kommunikation, og karakteriseret den som
konkurrencepræget, agonistisk og formaliseret (Mral:2011:352).
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Persuasiv: Talen er siden antikken blevet opfattet som et magtfuldt, men samtidig
fredeligt våben. Retorikken bliver opfattet som et demokratisk værktøj, med
hvilket man kan bevise, at de argumenter, man forelægger for sit publikum, er de
bedste i den givne sag.
Man kunne givetvis finde flere karakteristika eller mene, at nogle kunne samles
under et karakteristikon. Vi har dog valgt at lægge os op af Hellspongs
karakteristika, da vi mener de brugbare i vores retoriske kritik og sammen med
Bourdieus begreber om bevægelighed dækker over en maskulin stil. Den
kanoniske retorik, som Hellspong kortlægger, betragter vi som den historiske
tradition, som er blevet kanoniseret i vesten, mens den maskuline stil er den måde
mænd gennem tiden har kommunikeret på. Vi opfatter karakteristikaene som
flydende elementer, og derfor kan den maskuline stil også udøves af andre end
mænd.

11.2 Feminin stil og dens karakteristika
Retorikfaget har gennem hele den vesteuropæiske udvikling tilpasset sig tidernes
kultur og har derfor skiftet ansigt i takt med de pågældende samfunds behov
(Jørgensen:2009:11). Campbell er en af de forskere, der i 1970’erne begyndte at
kigge kritisk på den klassiske talekunst med feministiske øjne i takt med, at den
anden feministiske bølge ramte de vestlige lande. Ifølge Campbell kunne den
klassiske retoriske teori ikke appliceres på kvindebevægelsens retorik. For
Campbell var artefaktet den bestemmende faktor. Hun forsøgte ikke at få
kvindebevægelsens retorik til at passe ind i den retoriske tradition, men lod
kvindebevægelsen definere en anden retorik. Campbells teorier var blandt andet
startskuddet til en ny feministisk retorisk kritik, der forsøgte at ændre og udvide
den kanoniske retorik, så den også afspejlede kvinders retoriske kundskaber.29
Vi vil i dette afsnit præsentere begrebet feminin stil, som er et begreb, der
defineres af Campbell. Feminin stil kan ligesom maskulin stil ses og udøves af
både mænd og kvinder (Campbell:1989:12). Feminin stil er løbende blevet
behandlet af Campbell og er også løbende blevet udviklet. Eksempelvis
argumenterer hun i sin kendte artikel ”The Rhetoric of Women’s Liberation: An
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Flere andre kvindelige og mandlige forskere begyndte også at inddrage kvindelige retorer, som
havde ytret sig politisk – ofte om ligestillingsspørgsmål – i deres analyser, men i akademikernes
vurdering af kvinderne brugte de ofte stadig den antikke klassiske talekunsts teori som analyseapparat
(Feminist Rhetorical Theories:1999:17).
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Oxymoron” fra 1973 for, at feministisk retorik fra 1960’erne og 1970’erne er
karakteriseret ved særlige modstandsstrategier for at blive synlige i et patriarkalsk
samfund, og at feministisk retorik derfor må forstås som en genre for sig.
Sidstnævnte udsagn bliver kritiseret, og senere trækker Campbell sin tese om, at
feministisk retorik er en genre for sig, tilbage.30 I antologien Man Canno’t Speak
for Her
fra
1989
fremlægger
Campbell
stilistiske
træk
fra
kvinderettighedsforkæmpere i perioden fra 1832 til 1920, der karakteriserer
feminin stil.
Campbell definerer i sin artikel fra 1973 feministisk retorik og senere, i 1989,
definerer hun feminin stil. Disse to begreber differentierer Campbell ikke tydeligt.
Fælles for de to definitioner er dog, at de begge bygger på kvindelige retorers
kamp for kvindefrigørelse. Derfor vælger vi at lade feminin stil være et
overbegreb, der også indeholder karakteristika fra feministisk retorik. Selvom
antologien behandler kvindelige retorer fra den første kvinderettighedsbevægelse i
slutningen af det 19. århundrede og artiklen behandler retorikken fra den
feministiske bevægelse i 1960’erne og 1970’erne , finder vi stadig nogle af
observationerne brugbare i vores speciale. Kendetegnende for Campbells retorer
er, at de søger at skabe en selvstændighed, der frigør dem fra patriarkatets
undertrykkende strukturer. Ligeledes ser vi i reklamerne en gennemgående
frihedstopos, som kvinderne i reklamerne sættes i forbindelse med. Det er vigtigt
at understrege, at vi ikke applicerer feminin stil på kvindelige retorer. Derimod
undersøger vi, hvordan feminin stil kommer til udtryk i reklamernes sprog.
Reklamerne henvender sig til kvinder og derfor er det interessant at undersøge,
hvordan reklamernes brug af feminin stil kan virke frigørende for kvinderne og
hvordan dette påvirker tabuet.
Vores forståelse af begrebet feminin stil dækker alt fra skriftlig- og mundtlig
kommunikation, visuel elementer og kropslig optræden.
Feminin stil divergerer væsentligt fra maskulin stil (Klujeff:2009:181). Vi vil i det
følgende fremhæve tre overordnede karakteristika for feminin stil. Formålet med
feminin stil er, ifølge Campbell, at skabe selvstændighed (Campbell:1989:13).
Ordet ”empowerment”, som Campbell benytter, og som vi har oversat til
selvstændighed, er hentet fra 1970’ernes feministiske bevægelse og indeholder
betydningen af at ville overbevise sit publikum om, at de kan blive aktive aktører i
samfundet
(Campbell:1989:13).
Yderligere
er
formålet
at
skabe
bevidsthedsudvidelse (oversat fra ”consciouness-raising”, ibid.).
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Dette sker i artiklen ”The Rhetoric of Women’s Liberation: An Oxymoron. Revisted” fra 1999.
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11.2.1 Fællesskabets betydning
Campbell argumenterer for, at det er vigtigt at skabe en følelse af søstersolidaritet
for at få et kvindeligt publikum til at tro på, at de er handlekraftige
(Campbell:1973:79). Kvinder har en historisk tradition for at samle sig kollektivt
for at skabe ændringer sammen både ved kvindepolitiske kampe, men også ved
emner, som ikke har et udtalt kønsligt sigte.31 Campbell pointerer, hvordan den
politiserede søstersolidaritet i 1960’ernes og 1970’ernes kvindepolitiske arbejde
skabte et nyt fællesskab, hvor kvinderne kunne dele private oplevelser, hjælpe
hinanden og udveksle erfaringer.
I modsætning til den maskuline stil, der karakteriseres ved en monologisk og
autoritativ retorik, fordrer fællesskabet en anden type retorik: Her bliver dialogen
det fundamentale, retoriske element og fællesskabet bliver et sted, hvor man
udveksler erfaring (Campbell:1973:79). Derudover skaber fællesskabet og
dialogen også en flad struktur, hvor det autoritative element nedtones. Her bliver
alle i fællesskabet eksperter: ”There is no leader, rhetor, or expert. All participate
and lead; all are considered expert.” (Campbell:1973:79). Fællesskabet viser sig
gennem tiden i flere af reklamerne for menstruationsartikler.

11.2.2 Offentliggørelsen af private emner
At gøre det personlige politisk er yderligere et træk i feminin stil, hvor private og
personlige emner politiseres: ”The goal is to make the personal political: to create
awareness (through shared experiences) (...)” (Campbell:1973:79). Politiseringen
og offentliggørelsen skal være med at skabe opmærksomhed og fokus på det
personlige emne. Transformationen fra at et emne er privat til det gøres offentligt
forstærker den personlige tone. Argumentation er ofte induktivt baseret, opbygget
med anekdoter og personlige eksempler og indeholder forsøg på at skabe
identifikation mellem retor og publikums oplevelser (Campbell:1989:13).
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Eksempelvis Women’s National Loyal League, der i 1840’erne kæmpede for slavers frigørelse
(Campbell:1989:4), Women’s Christian Temperance Union, der kæmpede for alkoholforbud i USA i
1870’erne (Campbell:1989:5) og i dag Mothers Out Front, der kæmper mod klimaforandringer.
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11.2.3 Decorum: opretholdelse og brud
Når kvinder sprogligt søger at bryde med patriarkalske strukturer, bryder de også
med samfundets forventninger, normer og traditionelle kønsrollemønstre og
dermed bryder de også med det retoriske begreb decorum32:
Consequently, feminist rhetoric is substantively unique by
definition, because (...) it attacks the entire psychosocial
reality, the most fundamental values, of the cultural context in
which it occurs. (Campbell:1973:75)
Bruddet med decorum kan altså ses som en metafor for en frigørelsesproces. Når
kvinden bryder med decorum, og derved samfundets normer, opfattes det som
maskulin adfærd: ”(...) a woman who spoke displayed her ”masculinity”; that is,
she demonstrated that she possessed qualities traditionally ascribed only to
males.” (Campbell:1989:11). I Campbells teori er det at stille sig op som kvinde
og tale i det offentlige rum et direkte brud på den feminine rolle
(Campbell:1973:75). Når en kvinde opretholder denne forståelse af decorum,
underlægger hun sig således de normer og værdier, der foreskriver en passiv
kvinderolle. Begrebet decorum er interessant at applicere på vores artefakter, fordi
kvinderne i nogle af reklamerne opfordres til at opretholde decorum og i andre
opfordres til at bryde decorum.
Alle de benævnte karakteristika opfatter Campbell som bevidste retoriske
strategier, kvinder har brugt gennem tiden for at blive hørt. Vores artefakter er
ikke eksplicit feministiske og søger ikke umiddelbart at bryde med patriarkalske
strukturer, men vi finder feminin stil interessant at applicere, fordi kvindens frihed
er en gennemgående topos i reklamerne.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Decorum skal forstås som det passende eller det sømmelige og bliver også kaldt aptum
(Eide:2004:29). Både Mral og Campbell har skrevet om kvindes brug af decorum og de opfatter begge
begrebet som et strategisk valg, som kvinder gennem tiden har benyttet. Mens Mral har undersøgt
kvinder, der holder decorum for at passe ind (Mral:2003:47), har Campbell undersøgt kvinder, der
bryder decorum.
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KAPITEL 4 - Analyse og fortolkning

Vi vil i de dette afsnit analysere og fortolke vores artefakter, der strækker sig fra
1921 frem til 2013. Kapitlet er opdelt i to overordnede afsnit. Det første afsnit er
en analyse og fortolkning af de ældre reklamer fra 1921 frem til 1989, og det
andet afsnit er en analyse og fortolkning af de to nye reklamer, Break the Silence
fra 2012 og Camp Gyno fra 2013, der umiddelbart synes at bryde retorisk med de
ældre reklamer.

12 Analyse af ældre reklamer fra 1921 til 1989
Dette afsnit består af en analyse og fortolkning af 45 forskellige printreklamer fra
perioden 1921 frem til 1989. Analysen er struktureret og bygget op efter fem
topoi, som vi ser gentagende i løbet af de 68 år, reklamerne strækker sig over. De
fem topoi knytter sig ligeledes til fem kvindehistoriske og kvindefilosofiske
diskurser:
1. Helbred
- diskursen om den sunde (kvinde)krop
2. Frihed
- diskursen om kvindefrigørelse
3. Fællesskab
- diskursen om kollektivisme
4. Usynlighed
- diskursen om nypuritanisme
5. Selvbevidsthed
- diskursen om emotionalitet
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Vi vil indlede hvert af de fem underafsnit med en præsentation af en
kvindehistorisk og kvindefilosofisk diskurs, der knytter sig til den givne topos.
Reklamerne, vi refererer til, henviser vi til i en parentes med bilagsnummer.

12.1 Helbredelse af kvindens ældste problem
This tells how science solved woman’s oldest problem,
removed her greatest handicap
- Reklame for Kotex, 1924

Menstruation bliver i de fleste af de reklamer, vi undersøger, opfattet som noget,
kvinden må beskytte sig imod. Særligt i 1920’erne og 1930’erne ser vi en
gennemgående helbredstopos. Menstruationen bliver omtalt som kvindens ældste
hygiejniske problem, og derfor bliver målet for kvinden at beskytte sig imod sin
menstruation.
Kvindens helbred og sundhed er en central diskurs i kvindehistorien, som
er blevet forbundet med kampen for lighed og retfærdighed (Norsigian:2003:269).
Menstruation var i starten af det 20. århundrede forbundet tæt med hygiejne,
hvilket gjorde, at industrien for menstruationsartikler (oversat fra ”femcare
industry”) blev løsningen på netop at ’beskytte’ kvinden mod den ’urene’
menstruation (Kissling:2006:11-12). Sundhedsreformer har længe været et
gennemgående emne for feministiske organisationer, der har kæmpet for kvinders
sundhed blandt andet med emner som abort, brystkræft, graviditet, fertilitet,
seksuel beskyttelse, mødres sundhed og tobak (Evans:1989:105 &
Norsigian:2003:270). Særligt begyndte kvinder i 1960’erne og 1970’erne at
kæmpe aktivt for, at menstruation og graviditet skulle ses som naturlige
livsprocesser og ikke fysiologiske fænomener, der krævede medicinsk behandling
(Norsigian:2003:269).
I det følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan en helbredstopos kommer til udtryk
i reklamerne med baggrund i diskursen om den sunde krop.

12.1.1 Den syge kvinde
I 1920’erne og 1930’erne ser vi helbredstoposen i flere reklamer, og
producenterne bruger læger og hospitaler som autoriteter og eksperter til at
validere deres produkter. Eksempelvis har Kotex i en reklame fra 1928 en læge,
der kommer med fire argumenter for, hvorfor kvinden skal bruge deres produkt
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(9). Reklamen bærer overskriften ”4 Reasons the Doctor Says ’Use Kotex’”. Det
første argument er, at bindet sikrer et godt helbred: ”Safe to health. Home made
napkins often cause sickness.” Her bliver vendingen ”safe to health” placeret over
for sin modsætning ”sickness”.33 Det andet argument for at bruge Kotex er ifølge
lægen, at det er videnskabeligt formet (oversat fra ”Scientifically shaped”), hvilket
har den konsekvens, at materialet er blødt, og formen på bindet er bekvem at have
på. Det betyder ifølge lægen, at omverdenen ikke kan se, at kvinden har bindet på.
Bindet kan dermed ikke spores (oversat fra ”non-detectable”). I de to sidste
argumenter er forlegenhed et nøgleord: Bindet kan smides ud efter brug, og
derved undgår kvinden den forlegenhed, der knytter sig til genbrugsbind, som skal
vaskes efter brug. Derudover er der en lugtfjernerfunktion i bindet. Derved undgår
kvinden en frygt for, at folk omkring hende kan lugte, at hun har menstruation:
”Deodorize while act, ending all fear of embarrassment”. Mens det første
argument er det eneste, der direkte bruger ord, der konstruerer menstruation som
en sygdom, handler de tre andre argumenter om, hvordan kvinden kan skjule sin
menstruation for omverdenen. Alt sammen for at undgå at blive forlegen. De tre
sidste argumenter er en del af helbredstoposen, fordi argumenterne kommer fra
lægen.
Helbredstoposen er på den måde en handlingsanvisning til, hvordan kvinden
skal takle sin menstruation. Et af Campbells feminine stiltræk handler om at bryde
decorum. I reklamerne ovenfor ser vi det modsatte: en opretholdelse af decorum.
Sproget i reklamerne, nævnt ovenfor, skaber en forståelse af, at kvinden skal
skjule, at hun menstruerer. Reklamerne ’hjælper’ kvinden til at opretholde
decorum, idet de ’hjælper’ hende til blive lugtfri og til at usynliggøre sin
menstruation både for sig selv og dem omkring hende. I en dikotomisk opstilling
modstiller reklamerne ’passende kvindelig opførsel’ og sundhed med sygdom og
forlegenhed.
Hospitaler, læger, sygeplejersker og hygiejneeksperter (ikke yderligere
defineret) bliver brugt som autoriteter, der kraftigt opfordrer kvinder til at bruge
de givne produkter (6,18). På Kotex-indpakninger er der i 1920’erne et lægekors
placeret over brandnavnet. (1, 2). Ordet ”health” bliver brugt som en ønskelig
tilstand, kvinden kan opnå ved at bruge en bestemt type menstruationsartikel.
”Health” optræder oftest sammen med positive adjektiver som ”better health”
(14), ”future health” og ”good health” (17).
Flere af Kotex’ reklamer fra 1920’erne beskriver menstruation som ’kvindens
ældste hygiejneproblem’ (3, 4, 7). Et problem må forstås som noget, der kræver
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33!Det er ikke lykkedes os at finde eksempler på, om udsagnet er sandt. Vi opfatter det umiddelbart
som en overdrivelse, men den teknologiske udvikling af engangsbind resulterede i, at kvinden kunne
mærke en forskel om end ikke på helbred så i hvert fald i komfort (Delaney, Lupton og
Toth:1988:139).
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en løsning, og Kotex er i det her tilfælde løsningen. Menstruation er i reklamerne
en gammel vanskelighed, som må overvindes ved en løsning. Kvinden er dermed
født med et hygiejnisk problem, som hun er tvunget til at tage stilling til livet
igennem.
I en reklameserie fra 1929 bliver der lagt vægt både på kroppens mentale og
fysiske sider (14, 15). Bindene vil lindre kvindens især mentale, men også fysiske
tilstand. En reklame fra 1935 sammenligner to kvinder, der begge opfører
upassende (reklamens udlægning). Reklamen stiller i overskriften spørgsmålet
”Why do minds misbehave?” (21), og for at finde svaret må man læse de to
kvinders historie. Den første kvinde er lærerinde og lider ifølge reklamen af
paranoid mistænksomhed, fordi hun tror hendes overordnede diskriminerer hende
og fordi hun anklager sin yndlingselev for at fortælle løgne om hende. Kvinden
bliver helbredt ved at deltage i psykoanalytiske konsultationer. Den anden kvinde
lider af panikangst (oversat fra ”accident panic”). Hun gør sin mand forlegen ved
at te sig og støder sin mands arbejdsgiver ved at være fraværende under en
middag. Panikangst defineres som ”(…) the fear that the sanitary napkin she wore
did not afford complete safety and protection”. Hun bliver helbredt ved at bruge
Modess’ produkt. I denne reklame ser vi, hvordan kvinder, der bryder decorum,
bliver psykisk sygeliggjort ved ikke at leve op til forventningerne om, hvordan en
kvinde bør opføre sig i sociale fora med mænd. Kvinderne bliver beskrevet som
mentalt ustabile og paniske kvinder, der behøver hjælp. Reklamen skaber en
kvinde, der, så snart hun bryder med forventningerne til sin ’kvindelighed’, bliver
sanktioneret med en psykisk sygeliggørelse. Det paradoksale ved denne reklame
er, at sammenligningen mellem de to kvinder sender et signal om, at kvinden, der
menstruerer bryder decorum blot ved at menstruere, fordi menstruationen gør
hende fraværende (og panisk) på et tidspunkt, hvor hun burde være
tilstedeværende over for mændene i selskabet. Reklamens sammenligning af
kvindernes historier er et udtryk helbredstoposen, fordi produktet i reklamerne
helbreder de ’syge’ kvinder. Panikangsten bliver også brugt i en anden Modessreklame fra samme år, hvor den beskrives som en ”haunting fear of ”accidents””
(22).

12.1.2 Kvindens handikap
Ordet ”handicap” er fremtrædende i flere reklamer som for eksempel en reklame
fra 1924: ”This tells how science solved woman’s oldest problem, removed her
greatest handicap” (3). Vi har valgt at oversætte ordet ”handicap” til ’handikap’,
men med det forbehold, at handikap ikke udelukkende relaterer sig til den
funktionsnedsættelse, man har, hvis man er udviklingshæmmet. Ordet handikap
definerer vi som en fysiologisk skavank, hvis betydning blandt andet knytter sig
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til oprindelsen af ordet: ”Handicap” stammer etymologisk fra midten af 1700tallet, hvor det blev brugt i forbindelse med hestevæddeløb. Her fik den bedste
hest læsset ekstra vægt på sig, som et ’hindring’ for at fjerne det forspring, den
ellers ville have haft.34 Ordet ”handicap” er senere også kommet til at dække over
den funktionsnedsættelse, udviklingshæmmede lever med. Med disse betydninger
tolker vi, at menstruationen i reklamen bliver gjort til en hindring og en skavank
for kvinden. Kvinden er født med en skavank. Den skavank er livmoderen.
Livmoderen begrænser kvinden, hvilket betyder, at den menstruerende kvinde
ikke har de samme muligheder som manden. Ordet ”handicap” underbygger
derfor også helbredstoposen: Livmoderen er en medfødt skavank, og handikappet
bliver noget, der skal elimineres, for at kvinden kan få et godt helbred og en sund
krop. I ovenstående eksempel reklamerer Kotex med, at de kan fjerne kvindens
største handikap. De kan derfor løse problemet menstruation. Sagt med andre ord,
er kvinden fra fødslen placeret nederst i et kønshierarki. Mrals forståelse af
begrebet status som noget, man tildeles af samfundet, synes brugbar i dette
eksempel. Kvinden tildeles i reklamens optik en mindre status fra fødslen. Ifølge
Beauvoir er denne placering af kvinden under manden i samfundshierarkiet ikke
pga. kvindens ’handikap’ men pga. kvindens position som den anden. Kvindens
’handikap’ er blot et symptom på hendes andethed. Hvis kvinden skjuler sin
menstruation, afviger hun ikke synligt fra manden og bliver derved betragtet som
rask og sund. Derfor bliver usynliggørelsen af menstruationen også helbredelsen
af selvsamme.
Vi ser også ordet ”unhandicapped” i en reklame fra 1925: ”(…) to live every
day unhandicapped (…)” (4). Kotex bliver igen løsningen og midlet til at helbrede
kvindens handikap. Med et fysiologisk determineret problem og et medfødt
handikap tolker vi kvinden i reklamerne som et uperfekt og problemfyldt
menneske, der skal helbredes og kureres. Livmoderen bliver den medfødte
hindring, der gør, at kvinden automatisk bliver sat under manden i et kønshierarki.

12.1.3 Beskyttelse mod det ukendte
I næsten alle de reklamer, vi undersøger, er kvindens menstruation noget, der
kræver beskyttelse. Ordet ’beskyttelse’ (oversat fra ”protection”) ser vi i mange af
reklamerne på tværs af årtier (7, 12, 18, 27, 37).
Vi opfatter ordet som en topisk navngivning, der allerede manifesterer sig i
1920’erne, og som de efterfølgende årtier er blevet inkorporeret i reklamernes
sprog og derved en fast betegnelse for menstruationsartikler. En reklame fra 1931
bærer overskriften: ”Protect your health the way millions do … by using Kotex”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Ordet

får tilføjet betydningen ”disability”, som kan oversættes til skavank eller
funktionsnedsættelse, i starten af det 20. Århundrede (Onlineetymologydictionary.com).!
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(18). Her er kvindens helbred det, hun skal beskytte, og på den måde bliver
helbredstoposen forenet med ordet ’beskyttelse’. I en reklame fra 1985 bliver
ordet beskyttelse også brugt: ”Now protection with Sure&Natural is even more
discreet with new Tiny Totes” (48). På den ene side beskytter produkterne mod
synligt blod og lugt, det vil sige selve menstruationen, og på den anden side
beskytter produkterne kroppen for irriteret hud og ubehag.
I en reklame fra 1932 bliver Kotex yderligere kvindens skjold mod menstruation:
”The familiar name of Kotex is women’s shield against the mystrious, the
nameless, the unknown” (19). Reklamen beskriver eksplicit menstruation som
noget mystisk, navnløst og ukendt. Skjoldet bliver en krigsmetafor for at
’beskytte’ kvinden mod det mystiske og ukendte, og det skaber derved en latent
frygt for menstruation, som var den en fjende. Skjoldet bliver igen brugt
metaforisk i en reklame fra 1968, hvor Modess vælger at navngive en af deres
menstruationsartikler Blåt skjold (oversat fra ”Blue shield”) (36).
I reklamerne fra 1920’erne er helbredstoposen særligt fremtrædende. Her bliver
menstruation eksplicit forbundet med sygdom, idet den kræver helbredelse.
Kvinden er grundlæggende syg, men kan helbredes med produkterne. På den
måde bliver kvinden fremmedgjort for sin egen menstruation. Ifølge Beauvoirs
filosofiske betragtninger er det netop andetheden, der konstruerer menstruationen
som en forbandelse (oversat fra ”curse”). Vi vil argumentere for, at ord som
beskyttelse og skjold er med til at konstruere menstruation som noget mystisk, der
er farligt for kvinden (qua at hun skal beskytte sig). På samme tid bliver kvindens
position som den anden tydeliggjort i reklamerne, eftersom menstruationen bliver
konstrueret som noget ’unaturligt’ og farligt, fordi det ikke findes i det ’rigtige’
menneske (manden). Helbredstoposen konstruerer på den måde kvinden som den
anden, fordi hendes fysiologi afviger fra mandens: Den fysiologiske skavank, hun
er født med, er i reklamernes optik nødvendig at beskytte sig imod.
Vi ser også helbredstoposen repræsenteret i de efterfølgende årtier, men den
ændrer karakter: Den grundlæggende forståelse af menstruation som noget, der
kræver beskyttelse og helbredelse og begrænser kvindens udfoldelse, er en fast del
af reklamernes argumentation og præmis de efterfølgende årtier. Dette er en
tilbagevendende præmis, som vi fremhæver løbende i analysen.

!

38!

12.2 Den frie kvinde
They give you the comfort, freedom and security to do
your world-conquering
- Reklame for Tampax, 1970

Frihed, bevægelighed og komfort har lige siden 1920’erne og 1930’erne været
gennemgående temaer i reklamer for menstruationsartikler og har ophøjet den
aktive kvinde, der rider på heste, danser, bader ved stranden og spiller tennis
(Houppert:1999:5). Vi vil i det følgende undersøge, hvordan friheden og den
kropslige bevægelighed kommer til udtryk både sprogligt og symbolsk gennem de
forskellige årtier. I ordet ’frihed’ tolker vi både friheden til at agere i samfundet og
den kropslige frihed til at bevæge sig uden begrænsninger.
Begrebet frihed og oplevelsen af frihed for den enkelte varierer alt efter
menneskets position i samfundet, baggrund og kulturelle forståelse. Vi forstår dog
her frihed ud fra et kvindehistorisk perspektiv, som er et centralt begreb og en
gennemgående diskurs i kvindehistorien. Friheden viser sig konkret i begrebet
’kvindefrigørelse’, der handler om kvinders opgør med og frigørelse fra ulighed
og underordnet status i forhold til mænd. Friheden er derfor en markant diskurs,
der sprogligt har manifesteret sig gennem kvindehistorien: både i
kvindeorganisationers navne som fx Women’s International League for Peace and
Freedom og Women’s Freedom Center og i selve kvindebevægelsen, der
udsprang fra 1960’erne kaldet Women’s Liberation Movement (Evans:1989:279).
Kampen om frigørelse for kvinder har haft, og har stadig, mange temaer indlejret i
sig og kan derfor heller ikke generaliseres som en entydig kamp mod noget
specifikt – andet end mod fangenskabet fra undertrykkende strukturer. Hvor den
amerikanske kvinderettighedsbevægelse fra midten af det 19. århundrede blandt
andet kæmpede for opgør med slaveriet og alkoholmisbrug (Campbell:1989:4-7),
kæmpede kvinder fra Women’s Liberation Movement blandt andet for et opgør
med materialismen og for retten til fri abort, p-piller og seksuel frigørelse
(Evans:1989:281-282). Seksuel frigørelse blev i denne periode defineret ud fra, at
kvinderne påtog sig traditionelt kulturelt maskuline seksualitetsmønstre som fx
promiskuitet (Evans:1989:282).
Den mere kropslige kvindefrigørelse ses også i den sportslige sfære. I det 19.
århundrede blev fysisk aktivitet betragtet som usundt for (hvide) kvinder, og som
følge heraf blev kvindekroppen også betragtet som ikke at kunne tilhøre
professionelle atleter (Findlen:2003:286). I tiden efter Første Verdenskrig var det
blandt andet en udbredt holdning, at hård konkurrencesport og atletik var et brud
på pigers og kvinders ’natur’ og kunne skade dem. Efter Anden Verdenskrig skete
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der gradvist en ændring, som åbnede op for, at kvinder kunne være en del af og
deltage i professionelle sportsgrene og dyrke sport offentligt (Findlen:2003:287288). Dog stadig med det normsæt, at kvinder, der dyrkede hård
konkurrencesport, svedte og opbyggede muskler, og det brød med femininitet og
den traditionelle kvinderolle. Her udtrykte mange sportsjournalister og trænere
tydeligt, at disse kvinder stadig var feminine og ikke lesbiske, hvilket blev
opfattet som ukvindeligt (Findlen:2003:291).
Kampen for frihed, hvad end det har handlet om politik, seksualitet eller sport,
kan derfor betragtes som en position, hvor kvinder historisk har skullet bryde
kønsnormer og decorum for at opnå netop det selvsamme.

12.2.1 Fra fangenskab til fri færden
Frihedstoposen viser sig allerede i en reklame fra 1929. ”The Girl of Today
Demands Perfect Freedom and Comfort” (16) er overskriften på en reklame for
bind fra producenten Modess. Her ser vi en illustration af en yngre kvinde i kort
kjole med en tennisketsjer, der er i et spring på vej til at ramme bolden. Udtrykket
”Girl of To-day” henviser til en ny generation af kvinder, der kræver (oversat fra
”Demands”) den perfekte frihed og komfort. Den spirende generation af kvinder
kræver altså nye måder, hvorpå de kan opnå frihed. Helt konkret kan friheden
kobles sammen med den fysiske bevægelighed, der også spiller sammen med
illustrationen, hvor kvinden i et hop svinger tennisketsjeren, mens kjolen og håret
blafrer. Modess bliver derfor implicit svaret på, hvordan kvinden kan opnå fysisk
frihed, da bindet er komfortabelt (oversat fra ”Comfort”) og kan bæres i fysisk
krævende sportsgrene. Ifølge Bourdieu er kvindelighed blevet målt efter kunsten
at ’gøre sig lille’ i kropslig forstand. Det er interessant, at kvinden i denne reklame
gøres stor ud fra Bourdieus teori om, at kroppen antager en social betydning i
konstitueringen af køn, fordi kvinden traditionelt opfattes som lille. At hun ’gøres
stor’ fortolker vi ud fra, at illustrationen af kvindekroppen er i fuld bevægelse og
fylder det meste af annoncen. Her er med Campbells ord et brud på decorum, som
reklamen selv iscenesætter, fordi kvinden bryder med kønskonventionerne
omkring sin aktive kropslighed. Verbet ’kræver’ er bærende for overskriften,
hvilket også bryder med forestillingen om en passiv kvinde.
Reklamen kan ses som en nedbrydning af de traditionelle normer for
’femininitet’, der har været defineret ved at ’gøre sig lille’ og ’usynligt
indelukket’. Vi vil også argumentere for, at friheden viser sig på et
samfundsmæssigt niveau, der særligt kommer til syne i brødteksten. Den
beskriver eksplicit, at verden har svært ved at følge med den nye generation af
kvinder, fordi: ”She want’s the best and will not tolerate the drudgeries that held
her Mother in bondage”. Vi tolker sætningen på to niveauer: For det første brugte
mødrene helt konkret genbrugsbind og bælter, og på den måde var de kropsligt
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bundet ind. For det andet var mødrene underlagt andre samfundsstrukturer – de
kunne fx ikke stemme før 1920. Det opfatter vi som en tilstand, hvor kvinden er
undertrykt af patriarkalske strukturerer og derved er bundet af mandens magt.
Ordene ”bondage” og ”drudgeries” kan oversættes til henholdsvis ’slaveri’ og
’slavearbejde’, sidstnævnte i figurativ forstand. Slaveriet opfatter vi som en
metafor for, at mødrene som unge var mindre frie end den nye generation.
Reklamen kræver implicit samfundsmæssige ændringer på vegne af den nye
generation og agerer talerør for kvinden ved at fortælle verden, hvad kvinden
kræver: Hun kræver kropslig frihed, frihed til at være sportslig aktiv og til at
bevæge sig og handle i samfundet. I vores teoriafsnit præsenterede vi, hvordan
Mral opfatter status som noget, der bliver tildelt af andre. Vi tolker her, at
reklamen, som er nævnt ovenfor, tildeler kvinden status ved at lade nutidens unge
kvinde (oversat fra ”The Girl of To-Day”) løsrive sig fra et underordningsforhold,
som hendes køn har været indskrevet i. Reklamen bryder på den måde med
kvindens traditionelle status, da kvinden sprænger de strukturelle, patriarkalske
normer. Det er interessant, at denne reklame adskiller sig fra andre reklamer i
samme periode, som portrætterer mere passive kvinder, der eksempelvis sidder
ved et sminkebord (2, 13). Vi tolker, at reklamens konstruktion af den nye
generation af unge kvinder, der ikke vil undertrykkes, bryder med decorum på
kvindens vegne i den forstand, at den bryder med, hvordan kvinden bliver
fremstillet i andre reklamer for menstruationsartikler. Reklamen skaber på den
måde et billede af en ung generation af kvinder, der ikke vil indordne sig, og som
opfatter tidligere tiders kvinder som bundne og undertrykte.
Reklamen fra Modess med overskriften ’Free as the wind’ fra 1944 (28) benytter
ligeledes ordet ’frihed’ eksplicit. ’At være fri som vinden’ tolker vi som en
metafor for absolut frihed, fordi kvinden, ligesom vinden, ukontrolleret af andre
kan bevæge sig overalt. Overskriften kommunikerer med billedet, der viser en
smilende kvinde i en stram kjole, der gynger sin datter. Brødteksten fremstiller
ligesom reklamen fra 1929 friheden som et centralt begreb, der muliggør
forskellige måder at leve på for kvinden: ”Free to work with all your heart. Or
play hard as a five-year-old. Free to live every day to the hilt”. Friheden giver
kvinden mulighed for have stramt tøj på, arbejde så meget hun vil, lege med sit
barn og leve livet fuldt ud (oversat fra ”live every day to the hilt”). Friheden er her
igen både kropsliggjort, ved at kvinden kan have stram kjole på og lege med sit
barn, men den kan også tolkes som en mere abstrakt livsførelse, hvor kvinden kan
leve sit liv, som netop hun ønsker det. Denne reklame er interessant, fordi den
ikke modstiller friheden med kvindens feminine færden, men tværtimod
kombinerer de to ved at konstruere en frihedsfølelse, når kvinden leger med sit
barn. I de fleste andre reklamer, vi har undersøgt, bliver kvindens frihed
udelukkende sat i forbindelse med traditionel maskulin adfærd som eksempelvis
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hårde sportsgrene, der, med Bourdieus ord, ’gør kvinden stor’, handlekraftig og
fuld af bevægelse i det offentlige rum (eksempler kommer efterfølgende).
Kvindens frihed bliver i denne reklame både defineret ved moderlig adfærd
(børnepasning) og en traditionel maskulin adfærd, der bliver feminiseret, ved at
kvinden skal arbejde helhjertet (oversat fra ”work with all your heart”).
Sidstnævnte sætning betyder, at arbejdsomhed bliver defineret ud fra hjerte og
følelser og ikke ud fra det at arbejde ’hårdt’. Med denne frihed tildeles kvinden en
forøget status, som ikke er defineret udelukkende ud fra maskuline værdier.
Vi ser også friheden komme til udtryk i reklamer fra 1960’erne og 1970’erne. I en
reklame fra1968 har friheden konnotationer til flowerpowerbevægelsen35 (35). En
smilende kvinde med en stor hvidblomstret kjole på spankulerer med vind i håret
ned ad en gade. Kvinden er fotograferet i frøperspektiv, så hun synes ’stor’ og
indtager hele billedet. Overskriften bærer trikolonet: ”Be alive, Be a luv, Be alot”,
som vi, ligesom eksemplerne fra 1929 og 1944, fortolker som et udtryk for frihed
på to niveauer: først den kropslige frihed, der kan fremkomme ved at benytte
produktet: Her kan man gå frit med store armbevægelser i hvidt tøj ude i det
offentlig rum uden at være besværet af ukomfortable bind og gennemblødning.
Dernæst den samfundsmæssige og åndelige frihed, hvor man kan opnå at ’leve
livet i nuet’ (oversat fra ”be alive”), være forelsket og elske (oversat fra slangordet
”luv” der kommer af ’love’) og være ’rigtig meget’ (oversat fra ”alot”). At være
’rigtig meget’ tolker vi som værende mere end blot en passiv kvinde, altså en fri
og aktiv kvinde. I dette eksempel bliver kvinden tildelt en forøget status i
reklamen: Kvindens status ændrer sig, fordi hun ved brug af produktet kan
udfolde sig i det offentlige rum, ’gøre sig stor’ og opnå frihed til at være mere end
den traditionelle passive og ’lille’ kvinde. Vi tolker, at statusbegrebet i denne
reklame knyttes til Bourdieus kropslige begreber om at gøre sig henholdsvis ’stor’
og ’lille’, og måden, kvinden kan opnå status på, bliver at gøre sig ’stor’ i det
offentlige rum.
I 1970’erne viser flere reklamer en frihed, der konnoterer til politisk handling.
Eksempelvis giver Tampax dig frihed til at erobre verden: ”They give you the
comfort, freedom and security to do your world-conquering” (37). Reklamens
politiske konnotationer i sætningen ser vi dog ikke udfoldet i billederne, der
omgiver teksten, i samme grad. Her ser man en kvinde i fire forskellige
situationer. Hun surfer, slår telt op, rider på en hest og sminker sig. De fire
billeder har alle et citat fra kvinden tilknyttet, der beskriver, at kvinden er i en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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der opstod i midten af 1960’ernes USA, benævnes ofte som
Flowerpowerbevægelsen. Bevægelsen havde fokus på kærligheden, hvilket blomster ofte
symboliserede.
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uvant situation, hvor hun endnu har meget at lære. Sminkebordet er dog en
undtagelse. I det tilknyttede citat ytrer kvinden, at hun er blevet bedre til at bruge
mindre tid på at sminke sig. Citatet, der er knyttet til kvinden på hesten, lyder
modsat: ”Now that you’ve mastered ’whoa’ let’s start working on ’giddyap’”.
Mens kvinden er ekspert i at sminke sig (og plejer at bruge lang tid på det),
indikerer dette citat, at kvinden er en nybegynder til ridning: Hun har lært hesten
at sætte farten ned (oversat fra ”whoa”) og kaster sig nu ud i at lære hesten at
sætte farten op (oversat fra ”giddyap”). Selvom det ikke nødvendigvis er politisk
at ride på en hest eller at sminke sig på kort tid, forstår vi det som et eksempel på
en erobring af verden: Kvinden får, ved at bruge Tampax, mulighed for at gøre sig
fri af datidens traditionelle kvinderolle og udfordre stereotypificeringen ved at
udfolde sig, som hun ønsker og drømmer om, uden at lade sig begrænse af
traditionelle kønsnormer. Ordet ’erobre’ kan også læses som en del af en
kampmetaforik, der opfordrer kvinden til at være aktiv, sportslig og til at ’gøre sig
stor’ i det offentlige rum. Det sker på bekostning af den tid, hun plejer at bruge
ved sminkebordet. Bourdieus forståelse af, hvordan kroppen konstrueres i det
offentlige rum, beviser, at manden har domineret det offentlige rum med sin krop.
At kvinden i reklamerne ’gøres stor’ og fuld af bevægelse i netop det offentlige
rum, viser en forståelse for, at kvinden ikke (kun) skal anskues som passiv og
observerende. Men frihedsbegrebet bliver i denne reklame samtidig defineret ud
fra maskuline værdier om, hvordan man er fri. Kvinden i reklamen bliver tildelt
forøget status, fordi hun bryder en traditionel forståelse af decorum for kvinder og
agerer maskulint.
Tampax benytter sig også af frihedsbegrebet i en reklameserie fra 1970’erne (45,
46, 47). Her bliver udtrykket ”the freedoms of Tampax” brugt. Det dækker over,
at kvinden er ”confident”, ”comfortable”, ”cool”, ”clean”, ”fresh”, og til
følelserne hører følgende aktiviteter: ”the swimming”, ”the sunning”, ”the poise”.
Reklamerne vender vi tilbage til i afsnittet om selvbevidsthedstoposen.
Flere af producenterne inkorporerer derudover frihed i deres navngivelse af
produkterne, som fx Carefree, Stayfree og New Freedom. Sidstnævnte er et
sideprodukt til Kotex, der i en reklame fra 1978 skaber en ”New Freedom Girl”
(43). Den yngre kvinde på billedet er iført cheerleadertøj, og hun bliver defineret,
ved at hun ikke lader sig begrænse af sin menstruation. Hun bliver eksemplet på
en New Freedom Girl: Hun holder ikke pause med at cheerleade, når hun har
menstruation, fordi hun bruger New Freedoms bind. Reklamen minder på den
måde om reklamen fra 1929 med den nye generation af kvinder, der kræver en ny
form for frihed (16). I New Freedoms reklame fra 1978 bliver kvinden dog
forbundet med en lederrolle, og derved har hun en magtposition (qua at hun er
cheerleader). Menstruationen må ikke påvirke hendes lederrolle, fordi en rigtig
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leder ikke lader sig påvirket af menstruation: ”I have to come across as a real
leader. It takes confidence. So I wear New Freedom pads and getting my period
just doesn’t affect me”. Friheden bliver på den ene side defineret som friheden til
at gøre, hvad man vil, uanset om man har menstruation eller ej. På den anden side
bliver friheden defineret ud fra maskuline værdier, fordi en rigtig leder ikke lader
sig påvirke af menstruation. Dette tydeliggør kvindens position som den anden,
fordi kvinden kun kan være en rigtig leder, hvis hendes menstruation er mentalt
og visuelt usynlig for både hende selv og omverdenen.
Carefree er en anden producent, der gør brug af frihedsbegrebet. Direkte
oversat betyder ”carefree” ubekymret. Tamponen sikrer, at du bliver fri for at
bekymre dig. Deri er det underforstået, at du bekymrer dig, når du har
menstruation. Det vises også sprogligt i Carefrees reklame fra 1970’erne. Her
cykler to glade piger, og overskriften lyder: ”Carefree tampons are so
different…you forget what day it is” (44). Med sidste sætning lægger reklamen
igen vægt på, at kvindens menstruation skal være usynlig og ikke må påvirke
hende. og på den måde tydeliggøres kvindens position som den anden igen.
Menstruationen er ikke en del af hende, men noget der kommer og generer. Det
resulterer i, at kvindekroppen adskilles fra menstruationen, hvilket skaber en
distance mellem kvinden og hendes menstruation. Frihedsbegrebet bliver defineret
ud fra, hvad det ikke indebærer, hvilket er at kunne mærke den del af kroppen, der
menstruerer.

12.2.2 Fri på lige fod med manden
Vi ser friheden som gennemgående topos i reklamerne fra slutningen af 1920’erne
til slutningen af 1980’erne, fordi den viser sig sprogligt og symbolsk som en
værdi, kvinden må efterstræbe. Produkterne bliver for alle reklamerne løsningen
på, hvordan kvinden kan blive fri fra menstruationens konstruerede begrænsninger
og derved agere frit i det offentlige rum. Derfor bliver selve kvindekroppen et
symbolsk fangenskab, som kvinden ikke kan gøre sig fri af, med mindre hun
benytter de pågældende produkter.
Friheden skabes på to niveauer: den kropslige frihed og friheden til at agere
aktivt i samfundet. Kvinden indtager i alle reklamerne umiddelbart en maskulin
position ved at ’gøre sig stor’ i det offentlige rum. Det giver hende mulighed for at
agere på lige fod med manden, fordi hun ikke længere er underlagt
menstruationens begrænsninger. Derfor kan det også tolkes, at reklamerne implicit
opfordrer til, at kvinden skal bryde med netop den traditionelle kvinderolle og
dermed bryde decorum for kvinder. Men simultant, med at kvinden opfordres til
dette, opretholder reklamerne kvindens position som den anden: Hun kan kun
være fri på lige fod med manden, hvis hun skjuler, at hun afviger fysiologisk fra
manden. Friheden bliver dermed kun opnåelig, hvis hun distancerer sig fra sin

!

44!

krop og sin menstruation, så de ikke kommer i vejen for hende. Den kropslige
frigørelse er altså en central topos i alle reklamerne, der også bliver understøttet
tydeligt af de visuelle elementer, hvor kvinden bevæger sig i byrummet, rider og
surfer og på den måde indtager mandens position ved at ’gøre sig stor’ i det
offentlige rum. Derudover ser vi også en politiseret frihedsdiskurs, hvor kvinden
bliver opfordret til at erobre verden. På den måde lægger de senere reklamer
afstand til den passive kvinde.
Flere af de feminine stiltræk, Campbell beskriver, viser sig også i reklamerne.
Eksempelvis bryder kvinderne decorum for kvinders traditionelle bevægelighed,
når de konstrueres som aktive, sportsudøvende, ledende og ’store’. Derudover
sker der en bevægelse fra det private rum til det offentlige rum: Kvindernes
tilstedeværelse i det offentlige rum flytter menstruation fra det private rum og ud i
det offentlige rum, dog med den forudsætning, at menstruationen ikke må
synliggøres. Den eksisterer derved i kvinderne, der bevæger sig i det offentlige
rum, men elimineres simultant ved et krav om usynliggørelse.

12.3 Fællesskabets kraft
You wondered how other girls managed...why you were
different?
- Reklame for Kotex, 1942

Fællesskab er en gennemgående topos i de udvalgte reklamer. Både fællesskab
bestående af veninder og arbejdskollegaer. Det er et fælles træk for
fællesskaberne, at mænd er fraværende. Det eneste fællesskab, hvori mænd er
inkluderet, ser vi i forbindelse med fællesskaber, som kvinderne ønsker at være en
del af, men ikke kan på grund af menstruationen.
Som fremhævet i afsnittet Feminin stil og dens karakteristika, har kvinder en
historisk tradition for at samle sig kollektivt for at skabe ændringer. Campbell
argumenterer for, at det er vigtigt at skabe en følelse af søstersolidaritet. I
modsætning til den maskuline stil, der bygger på en monologisk og autoritativ
retorik, fordrer fællesskabet en anden type retorik: Her bliver dialogen det
fundamentale retoriske element, og alle i fællesskabet er eksperter.
I følgende afsnit vil vi argumentere for, at fællesskabet og den kollektivistiske
diskurs er et markane træk i reklamerne. Vi ser det både i form af venindeforhold,
arbejdsfællesskab og et mandefællesskab, som kvinden higer efter at blive en del
af.
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12.3.1 Kvinde til kvinde
I slutningen af 1920’erne ser vi en serie af reklamer fra Kotex, der har fokus på
fællesskab mellem kvinder. Kvinderne er samlet og taler om menstruation. Det er
karakteristisk for reklamerne, at en af veninderne oplyser de andre om produktet.
Eksempelvis ser vi tre kvinder samlet til et teselskab iført fine kjoler og hatte
omkring et pænt dækket bord. Reklamen har overskriften: ”’Amazing – so many
women must learn this from others’” – writes a Washington hostess” (11). Det
direkte citat fra værtinden giver et indtryk af, at veninderne i reklamen deler deres
erfaringer og personlige anekdoter. De tre veninders dialog skaber et
kvindefællesskab, hvor man kan lære om menstruation igennem hinandens
erfaringer, og ikke mindst hvilket produkt man skal bruge. Videregivelsen af den
personlige erfaring omkring menstruation ser vi også i andre eksempler fra
1920’erne. Her består fællesskabet af en ’ekspert’, der giver en kvinde råd.
Eksempelvis gymnastiklærerinden, der advarer sine elever om ’problemet’
menstruation: ”Hard to say, but I often have to warn the girls”, lyder overskriften
med en mindre tekst tilknyttet: ”Says a woman athletic director in discussing
woman’s oldest hygienic problem” (12).
Samme ekspertrolle viser sig i reklamen, hvor en kontorchef ønsker at dele sin
erfaring med alle forretningspiger (oversat fra ” business girl”) (14). På billedet
ser man en kvinde, der sidder ved en skrivemaskine, og en anden kvinde, der står
lænet ind over hendes bord. Her skabes samme kvindefællesskab, hvor kvinder
hjælper hinanden, og i de tilfælde går fællesskabet på tværs af den hierarkiske
arbejdsorden. De sidstnævnte reklamer centrerer sig om et fællesskab, der styres
af den monologiske, autoritative ekspertrolle og på den måde afviger fra det
feminine fællesskab, der ifølge Campbell, karakteriseres af dialog og et fravær af
autoriteter. Den maskuline stil er karakteriseret ved monologiske og autoritative
træk. Det fællesskab der styres af de monologiske, autoritative ekspertroller er
derfor et udtryk for maskulin stil.
Fællesskabet imellem veninder viser sig også i Kotex-reklamer fra 1930’erne.
Her er dialogen ikke eksplicit nævnt i brødteksten, men billederne indikerer
kvinder, der interagerer med hinanden. Eksempelvis er der billeder af kvinder, der
sidder og taler over en drink på en café (11, 17), står over for hinanden i en
døråbning (18) eller taler med hinanden iført selskabskjoler (23). Det er
kendetegnende for disse reklamer, at fællesskabet manifesterer sig igennem
billederne og ikke tekstuelt. Den private sfære, der er gennemgående i de
ovenstående reklamer, indikerer, at menstruation er et emne, man ikke taler højt
om. Det foregår for eksempel på et værelse eller i en fortrolig samtale mellem
kvinder på en café.
Fællesskabet veninder imellem er også et træk, vi ser i reklamer fra 1970’erne. I
en animeret serie fra producenten Pursettes i 1974 ser man teenagepiger i
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fællesskab (40, 41, 42). De består alle sammen af en hovedperson og veninder, der
hjælper hovedpersonen. De yngre kvinder starter i alle tre reklamer med at have et
problem: De har fået deres menstruation, og det generer dem og begrænser dem. I
den ene reklame kan en yngre kvinde ikke tage på den planlagte cykeltur, fordi
hun ikke har plads til tamponer i rygsækken. I den anden reklame frygter en yngre
kvinde at blive ’afsløret’ for at menstruere af en mandlig skolekammerat. I den
tredje kan en yngre kvinde ikke danse morgendagens fest i stramme
cowboybukser, fordi bindet, hun bærer, er uhåndterligt (oversat fra ”bulky
napkin”).
I alle tre reklamer bliver de yngre kvinder vejledt og rådet af de andre
veninder, der viser dem Pursettes’ tamponer, som er små og kan gemmes i en lille
diskret boks. Rådet fra veninderne resulterer i, at hovedpersonerne kan gøre det,
de har planlagt, og ikke føler sig forlegne. Fællesskabet hjælper de yngre kvinder
ud af deres ’problematiske’ situation, og dialogen mellem veninderne er venlig og
opmuntrende. Men denne hjælp betyder også at kvinderne opfatter deres
menstruation som et skamfuldt fænomen, der skal skjules fra omverdenen. Ved at
hjælpe hinanden med at skjule deres menstruation, hjælper de også hinanden med
at opretholde de skamfulde følelser, der er knyttet til menstruationen. På den måde
bliver fællesskabet et element der bidrager til en fortsat forståelse af kvinden som
den anden.
Reklamen ”Off to work we go!” fra 1942 viser et arbejdsfællesskab kvinder
imellem (26). 36 Under overskriften ser vi en illustration af fire kvinder i
forskellige uniformer i rask gang. Tre af dem er iført kjoleuniformer, mens en af
dem er iført overalls og ternet skjorte. Det personlige pronomen ”we” i
overskriften konstituerer sammen med billedet et fællesskab for de arbejdende
kvinder. Alle fire kvinder ser glade ud, mens de går i takt på en snorlige linje,
hvilket har konnotationer til militærets eksercits. I første halvdel af brødteksten
bliver der talt direkte til den arbejdende kvinde: ”Who would have dreamed that
you would be in a uniform? You and Sis and a million other girls?” Første del af
sætningen udtrykker overraskelse over, at kvinderne er blevet en del af
arbejdsmarkedet. I den anden del af sætningen bliver det nye fællesskab af
kvinder på arbejdsmarkedet konstitueret. Substantivet ”Sis” forstår vi som de
andre kvinder på illustrationen og ikke søster i familiær sammenhæng. Alle de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!I

1940’erne sker der et interessant skifte i formen af fællesskab i takt med, at Anden Verdenskrig
(1941-1945) skabte markant flere jobs, da efterspørgslen fra virksomheder blev større, på grund af at
mange mænd blev sendt i krig. Flere kvinder kom derfor ud i velbetalte, industrielle job. Yderligere
medførte krigen en efterspørgsel på sociale ydelser, der bevirkede, at en stor andel kvinder blev
frivillige i blandt andet Røde Kors. De kørte ambulancer, serverede mad i militæret, arbejdede i
luftværnet m.m. (Evans:1989:220). Patriotismen, den civile pligt og den arbejdende kvinde blev
kernebegreber for perioden, der både blev brugt i propagandakampagner og også afspejlede sig i
medieindustrien. Her blev den arbejdende kvinde et symbol og en heltinde, der skulle fremstå stærk
og ikke lade sig berøre af mandens nedvurderende og tvivlende blik (Evans:1989:226).!
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arbejdende kvinder er medsøstre i et arbejdsfællesskab. Menstruationen viser sig
som en del af deres fællesskab. Udtrykket ’anstrengende dage’ (oversat fra:
”trying days a month”) bliver en af grundene til, at det har været svært for kvinden
at indtræde i mandens fællesskab på arbejdsmarkedet: ”but it wasn’t easy at
first...remember?...You felt you just couldn’t carry on!”. Den direkte tale, der
bliver anvendt i reklamen, medvirker til, at tonen bliver personlig og
erfaringsbaseret. Dagene med menstruation bliver en begrænsning for at komme
ud på arbejdsmarkedet. Reklamen konstituerer også en kvinde, der er ensom og
utilpas: ”You wondered how other girls managed...why you were diffirent?”.
’You’ er en direkte henvendelse til den kvindelige forbruger og arbejder. Teksten
konstituerer hende som en, der føler sig alene, og som bærer på en hemmelighed,
der handler om ikke at leve op til sine forventninger og føle sig anderledes end de
andre kvinder: ”You wondered how other girls managed … why you were
diffirent.” Det at være anderledes end andre kvinder ekskluderer hende fra
fællesskabet. Eksklusionen sker, fordi hun er begrænset af sin menstruation og
endnu ikke har fundet en løsning på dette. Løsningen på ensomhedsfølelsen
kommer med inklusionen i fællesskabet. En medsøster (oversat fra ”Sis”) kommer
kvinden til undsætning og fortæller hende om Kotex. Søsterskabet bliver igen
understreget, fordi det er igennem ’medsøstre’, du kan få hjælp og råd. Kotex
bliver derfor både et svar på ’de anstrengende dage’ og et svar på at kunne
gennemføre udfordringen om at blive en del af arbejdsmarkedet. I denne reklame
får fællesskabet et ekstra aspekt, da en medsøster er mere end en veninde eller
ekspert. Hun er en, man arbejder med og kæmper med.
Vi ser en gennemgående fællesskabstopos i flere reklamer på tværs af årtier. I alle
reklamerne skabes der et rum, hvor kvinderne deler deres erfaringer med
hinanden. Nogle af dem har feminine stiltræk som fx dialog, andre har maskuline
stiltræk, som viser sig ved en monolog udført af en kvinde, der tildeles en
autoritativ ekspertrolle, fordi hun hierarkisk befinder sig over de andre kvinder,
eksempelvis kontorchefen og gymnastiklærerinden (12, 14). Campbell
karakteriserer fællesskabet som værende biologisk funderet. Dette viser sig også i
reklamerne, hvor fællesskabet består af kvinder. Nogle af kvinderne er eksperter i
menstruation, og de deler deres viden med andre kvinder og hjælper hinanden.
Ekspertrollen defineres ud fra erfaring med et givent produkt, hvilket åbner op for,
at alle kvinder, der menstruerer, kan få en ekspertrolle i deres venindekreds ved
brug af et givent produkt. I flere af reklamerne fremhæver fællesskabet også det
dialogiske aspekt, hvor kvinderne taler sammen og på den måde får skabt en
samlet erfaring i reklamerne. Den personlige tone bliver derfor også i flere af
reklamerne et stiltræk manifesteret ved, at vi ser kvinderne både i private rum og i
deres uformelle dialoger.
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12.3.2 Den attraktive maskuline position
Der er generelt et fravær af mænd i alle de reklamer, vi har undersøgt. Mændene
viser sig kun, hvis de har en position, som kvinderne ønsker at besidde, eller er i
et fællesskab, som kvinderne ønsker at være en del af.
Det centrale tema i en mindre reklamekampagne fra 1941 er, at kvinden lider
den uretfærdige skæbne, at hun er født som kvinde og derfor også menstruerer
(igen benævnt som ”trying days”) (24, 25). Løsningen på dette problem er at
opbygge selvtillid, være glad og ubekymret: ”grow a crop of confidience”, ”how
to be gay!”, ”how to be careless”. For at kunne opnå disse tre følelser skal hun
bruge Kotex. Produktet bliver derfor løsningen på den uretfærdighed, kvinden må
leve med. På den måde konstruerer reklamerne den præmis, at det er uretfærdigt,
at man som kvinde menstruerer. Her bliver Beauvoirs forståelse af andetheden
interessant. Synet på kvinden som den anden (i modsætning til manden, der er
’the one’) resulterer her i en tydelig fremmedgørelse over for menstruation som en
uretfærdig, uforståelig og uundgåelig fysiologisk tilstand.
Andetheden viser sig også tydeligt i en af seriens andre reklamer. Her bliver
løsningen på ’menstruationsproblemet’, at kvinden skal være som dem, hun
misunder. Reklamens overskrift lyder: ”It just isn’t fair!”, og den akkompagneres
af et billede af en utilfreds ung kvinde, der sidder på en bænk og ser sur ud, klædt
i nederdel og frakke (24). ”Be like the others you envy!” lyder en underoverskrift.
Ved siden af denne underoverskrift er der et billede af en yngre mand iført
baseballudstyr, der står og læner sig op ad gelænderet på en tribune. Han taler
med en kvinde, der sidder på tilskuerpladsen iført høje hæle, kjole, frakke og
kasket. Igen bliver kvindens position som den anden fremhævet: Manden bliver i
denne reklameserie symbolet på det, kvinden higer efter at være, fordi han har en
krop, der ikke menstruerer. Derfor kan han dyrke sport, når han vil, være en del af
de fællesskaber, han vil, og være selvsikker, glad og ubekymret hele tiden. På den
måde bliver menstruationen ikke blot den afgørende forskel, der adskiller kvinden
fra manden, den bliver også selve grunden til, at kvinden er usikker, ked af det og
bekymret.
En reklame fra 1985 (50) viser ligeledes en kvindes higen efter at være med i et
fællesskab, der består af mænd. Hun er også begrænset på grund af sin
menstruation. Reklamen viser en ung kvinde på et skateboard iført små hvide
shorts og med vind i håret. I baggrunden ses en gruppe unge mænd stå og kigge
på hende. Navnet på produktet, StayFree, kan tolkes sammen med billedet:
Kvinden kan dyrke sport, være social og være aktiv, ligesom drengene, hvis hun
bruger det pågældende produkt under sin menstruation. Teksten indeholder en
jegfortæller, der beskriver, at det var en dårlig dag at få menstruation på, fordi
drengene netop dén dag skulle lære jegfortælleren at lave en ”wheelie”
(betegnelse for et skateboardtrick). Men StayFree er løsningen på, at
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jegfortælleren kan være en del af fællesskabet med drengene og således agere som
dem. Andetheden fremhæves igen, ved at drengene har en attraktiv position, da de
ikke har en menstruation, der begrænser dem i deres udfoldelse.
En reklame fra 1967 viser, hvordan en kvinde ønsker at få et job, men hendes
menstruation gør hende nervøs (34). I reklamen vises et stort billede, hvor man ser
den nervøse kvinde i forgrunden, og i baggrunden sidder en velklædt mand bag et
skrivebord og taler i telefon. Manden tolker vi som direktøren, der skal ansætte
kvinden. Manden besidder derfor en magtposition i reklamen, hvor det er hans
beslutning, der har indvirkning på kvindens mulighed for at få jobbet, og hans
magt, der afgør, om hun bliver taget ind i det arbejdende fællesskab. Det er igen et
eksempel på en reklame, der lader kvindens skæbne og succes afhænge af, om hun
bliver accepteret i det mandlige fællesskab. Accepten eller inklusionen i
fællesskabet sker kun, hvis hun kan skjule det faktum, at hun har menstruation,
fordi det gør hende anderledes end manden.
De tre eksempler, der spreder sig over en tidsperiode på 40 år, viser kvinden
placeret nederst i et kønshierarki. Hun opfordres til at skjule tegnene på, at hun
har menstruation. Kvindens andethed er dermed en grundlæggende præmis i
reklamerne.

12.4 Usynligheden
So discreet...helps your secret so nicely
- Reklame for Modess, 1949

Usynligheden er en dominerende topos i de reklamer, vi har undersøgt.
Usynligheden tolker vi på flere niveauer: Dels er der et fravær af blod på samtlige
artefakter. Derudover er der også et fravær af selve produktet frem til 1970’erne,
hvor vi første gang ser et eksempel på dette. Yderligere hviler mange af
reklamerne på, at produktet skal være diskret og usynligt. Det gælder både med
hensyn til indpakningen af produktet og med hensyn til brugen af produktet. Vi vil
i dette afsnit knytte usynligheden sammen med en nypuritansk diskurs. Den
nypuritanske diskurs forstår vi som en moraliseren over og modvilje imod
seksualisering og pornofisering.
Menstruationsartiklernes historie er tæt forbundet med amerikansk seksualitet
– og dens undertrykkelse (Houppert:1999:14). Menstruation bliver i reklamer fra
særligt 1920’erne, 1930’erne og 1940’erne et udtryk for noget frækt og vovet,
hvor skam og hemmeligholdelse er nogle af hovedbudskaberne
(Houppert:1999:14). Den generelle angst for seksualitet lå latent i det amerikanske
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samfund efter Anden Verdenskrig, og særligt kvindens seksualitet var truende
(Evans:1989:245). Da tamponen kom ud i 1930’erne, blev den et kontroversielt
emne, hvor den katolske kirke blandt andet blandede sig i debatten. De var bange
for, at kvinderne ville finde tamponerne erotiske, og at yngre piger ville miste
deres mødom (Houppert: 1999:16). Debatten medførte blandt andet, at Tampax og
andre producenter begyndte at bruge belæg fra eksperter som læger og
’videnskabsfolk’, ligesom blandt andet Kotex gjorde i reklamer for bind i
1920’erne og 1930’erne.
Vi vil i det følgende undersøge usynligheden og fraværet af blod og produkter
knyttet op på diskursen om nypuritanisme.

12.4.1 Fraværet af blod
Fælles for alle reklamer, vi har undersøgt, er, at ingen af dem viser hverken blod
eller et symbol for blod. Det totale fravær af dét, som alle reklamerne retter sig
mod at ’beskytte kvinderne imod’, er interessant af flere grunde. Man kan spørge
sig selv, om blod eller et symbol på blod overhovedet behøver at blive
ekspliciteret? Urin bliver heller ikke vist i reklamer for bleer. Vi tolker fraværet af
blod som en faktor, der er med til at mystificere menstruationen, idet selve
grundlaget for produkternes eksistens holdes skjult for modtagerne. Det gør
menstruationen hemmelighedsfuld. Det mystiske og hemmelighedsfulde bevirker
også, at menstruationen får et aspekt af afsky, fordi det, der holdes skjult, må være
for afskyeligt til at vise frem. Således skaber reklamerne en distance til kvindens
køn.
Mystificeringen af menstruation i reklamerne, den latente afsky til
menstruationsblodet og dermed også den latente afsky til den menstruerende
kvinde er med til at skabe en dikotomi mellem kvinden og manden. Hvor kvinden
bliver det mystificerede objekt, der kropsligt indeholder en gådefuld funktion,
bliver manden det modsatte, det vil sige en krop, der umiddelbart er begribelig og
forklarlig. Herved reproduceres et magthierarki mellem mand og kvinde.
Beauvoirs iagttagelser af manden som ’the one’ og kvinden som den mystiske,
menstruerende anden fremstår tydeligt som en konsekvens af usynliggørelsen af
menstruation i reklamerne. Ifølge Beauvoir er andetheden et grundvilkår for
kvinder, og fraværet af blod i reklamerne ser vi som et element, der er med til at
opretholde kvindens position som den anden.
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12.4.2 Det hemmelige produkt
Fælles for størstedelen af de reklamer, vi har undersøgt, er, at ingen af dem viser
selve bindet eller tamponen før 1970’erne, hvor en reklame viser et bind sammen
med overskriften: ”The Beltless Feminine Napkin” (39). Her er billedet af bindet
et bevis på, at producenten har nået nye teknologiske højder, ved at det nu kan
sidde fast i underbukserne med lim. De fleste af de reklamer, vi har undersøgt,
bygger på en grundlæggende argumentation om, at bindet eller tamponen skal
være diskret, både at købe, at håndtere og at bære. En reklame fra Modess fra
1949 er et eksempel på dette (29). Reklamens pointe er, at Modess’ nye
indpakningsæsker er så diskrete, at de slet ikke ligner bind. Reklamen består af en
illustration, der fylder det meste. Overskriften lyder ”Wrapped, it look like a”.
Den ufærdige sætning bliver færdiggjort på fire forskellige måder: ”box of note
paper”, ”…or bath salts”, ”…or candy”, ”…or facial tissues”. Reklamen stiller på
den måde et åbent spørgsmål, hvor de fire tekster med tilhørende illustrationer
bliver svarmuligheder, der indikerer, at æsken i hvert fald ikke ligner en æske, der
indeholder bind. De fire illustrationer viser fire kvindehænder, der holder hver sin
fint indpakkede gaveæske. De fire svarmuligheder på, hvad der er inde i boksen,
er alle hverdagsindkøb, der ikke er tabubelagte. Svaret på spørgsmålet får man
nederst i reklamen: ”Actually, it’s Modess in the wonderful new-shape box!”.
Modess har løsningen på, hvordan bindene og derved menstruationen kan skjules
fra offentlige rum, så kvinderne ikke behøver at skamme sig, når de køber bind.
Nederst i reklamen fremføres endnu fem salgspunkter, hvoraf det første er særligt
interessant: ”So discreet...helps your secret so nicely”. Her kommer det usynlige
element eksplicit til syne: Menstruationsbind og menstruation skal håndteres
diskret, og indpakningen hjælper forbrugeren med at holde sin ’hemmelighed’ fint
indpakket.
En reklame fra 1950 bruger samme retorik, hvor et stort billede viser en indpakket
æske (30). Spørgsmålet lyder, om man kan gætte, hvad der er i boksen, hvortil
reklamen giver mulighederne badesalt og slik. Det gælder således også her, at
menstruationsartikler skal være indpakket diskret, så ingen kan gætte indholdet.
Den diskrete indpakning viser sig også i 1980’erne, hvor ordet diskret fremtræder
i en reklame fra Sure&Natural: ”Introducing the discreet way to carry and dispose
of your Sure&Natural” (48). Her holder et par kvindehænder med rød neglelak et
bind i håndfladen og viser, at det er nemt og diskret at smide ud. En anden
reklame fra 1989 (49), med overskriften ’It’s new, it’s neat, it’s so discreet”, viser,
at den nye tampon er diskret. På billedet er en bukselomme, hvor et par
kvindehænder er ved at tage en tampon op. Bukserne er af cowboystof, og de
sidder stramt om livet og benene. Tamponen er altså så diskret ved sin lille
størrelse, at den kan gemmes i en lomme, der sidder på et par stramme bukser
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12.4.3 Den skjulte forskel
Kvindens position som den anden i samfundet har en afsmittende effekt på
opfattelsen af menstruation. Reklamerne fremmedgør kvinden fra sin
menstruation og skaber på den måde en distance mellem kvinden og hendes krop.
Menstruation konstitueres som en mystisk, hemmelighedsfuld, gådefuld og
ubegribelig del af kvinden. Den blødende kvindekrop er konsekvent fraværende i
reklamerne, og der er handlingsanvisninger til, hvordan kvinden kan skjule, at hun
menstruerer.
Trods 30 års udvikling er ordet ’diskret’ og funktionen at skjule produktet et
gentagende element, som reklamerne forsøger at sælge produktet på. Den diskrete
indpakning og fraværet af blod indikerer, at menstruationen skal gemmes væk.
Kvindens opgave er at skjule sin menstruation så godt, hun kan, for at passe ind i
det maskuline fællesskab. Måden, hun skjuler det på, viser sig både når hun køber
et produkt, har det på sig og i når hun smider det ud efter brug. Kvinden bærer
således rundt på en hemmelighed. Reklamernes fokus på tilnærmelsesvis at
usynliggøre alle tegn på den menstruerende kvinde bakker ikke kun Bourdieus
tese op, det understreger også, at det ikke er nok, at kvinden gør sig lille, hun skal
også slette de spor, der viser, at hun divergerer fysiologisk fra manden.

12.5 Den emotionelle hindring
I spilled my secret and he almost picked it up!
- Reklame for Pursettes, 1970

Menstruation bliver et emne, som kvinderne tænker meget på i reklamerne. De
bekymrer sig om den og føler sig begrænset af den. Det at have sin menstruation
bliver i reklamerne derfor gjort til mere end blot en kropslig hindring, det bliver
også gjort til en mental hindring, hvor følelser som forlegenhed og forargelse er
centrale. Toposen om selvbevidsthed er derfor central i reklamerne, og vi vil i
dette afsnit knytte det op på kvinders emotionalitet.
Massekulturen kan betragtes som en kilde, der har medfødt et stort pres på
kvinders selvopfattelse og fremvist uopnåelige kropsidealer. Siden 1960’erne har
feministiske bevægelser kritiseret massekulturens kropsidealer, og mediers
fremstilling af kvinden har været et yndet emnet (Norsigian:2003:279).
Følelser kan betragtes som traditionelt kønnede, da de er blevet skrevet ind i
dikotomien følelser versus rationalitet, hvor følelser blev tillagt kvindelighed, og
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det rationelle blev tillagt det mandlige (Bissenbakker:2012:5). Dikotomien
mellem kvinde/følelser og mand/rationalitet har således været et gennemgående
tema i kønsforskning, hvilket Bourdieus teorier også understøtter. Kvinder er
historisk blevet betragtet som emotionelle og svagelige, og mænd som psykisk
hårdføre og rationelle. Derved er kvinden også blevet tillagt at være særligt
disponeret for psykisk svaghed og hysteri, som man i oldtiden mente, var på
grund af kvindens livmoder (Collin:2007:248).
Den emotionelle kvinde er i reklamerne for menstruationsartikler særligt
tydelig. Hun bekymrer sig om sit udseende, om hun har blødt igennem, om andre
ser, hun har bind på eller en tampon i tasken.

12.5.1 Bekymrede tanker
Selvbevidstheden omkring menstruationen kommer særligt til syne i
sommerserien for Tampax i 1970’erne (45, 46, 47). Hver reklame har illustreret et
portræt af en kvinde i profil. I hovedet på dem er der billeder af dem selv på
stranden, i poolen og i hvide sommerkjoler. I buer over og under billederne står
der: ”You muse on moving through the lighthearted worlds of summer…
Confident, comfortable, cool, clean, fresh… Listen! As a voice whispers the
freedom of Tampax”. Og et andet eksempel: ”In your mind you know the
freedoms of Tampax… the swimming, the sunning, the poise, the comfort, the
cool, clean, fresh feeling…Heed the inner voice that urges you to use Tampax”. I
begge eksempler bliver der talt direkte til kvinden. Reklamen ’læser’ hendes
tanker. I det ene eksempel beskriver reklamen, hvordan kvinden grubler eller
spekulerer (oversat fra: ”muse”) over den kommende sommer. De er begge ord,
der defineres ved, at man tænker over et problem. Kvinderne bekymrer sig over,
at sommeren snart kommer, fordi de ikke kan nyde sommeren på grund af deres
menstruation. Tampax frisætter kvinderne og bliver forandringsfaktoren, der
muliggør, at kvinderne kan nyde den sommer, de drømmer om.
Et gennemgående tema i reklamerne er, at den ideelle kvinde er ubekymret,
én, der ikke bekymrer sig om sin menstruation. Målet for kvinden bliver, at hun
skal glemme, at hun har menstruation, når hun menstruerer. Bourdieu italesætter
den emotionalitet, der historisk har knyttet sig til kvinden. Han påpeger, at følelser
som skyld, skam og ydmygelse resulterer i en selvkritik og en konstant vurdering
af kroppen. Denne grublen og bekymring i reklamerne er netop et udtryk for, at
kvinden endnu engang kobles sammen emotionaliteten, som var den et fast
element i det at være kvinde.
Som vi kom frem til i afsnittet Den frie kvinde, bliver der i mange af reklamerne
lagt vægt på, at menstruation ikke må kunne mærkes. Eksempelvis med sætninger
som ”getting my period just doesn’t affect me” (43) og ”you forget what day it is”
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(44) og ”protection so natural you forget what day it is” (38). Det at menstruere
skal fjernes fra kvindens bevidsthed, da det forstyrrer og vækker bekymring.
En anden mentalrelateret vending ser vi i flere reklamer fra 1920’erne og
1930’erne, hvor vendingen ”Peace of mind” bliver anvendt (8, 11, 20). Vendingen
skaber en reference til kvindens sind, som skal være roligt eller fredeligt.

12.5.2 Hvidhedens modeidealer
Et gentagende træk i flere reklamer i de forskellige årtier er, at kvinderne er iført
moderigtigt og eksklusivt tøj. Kvinderne er iført alt fra store balkjoler, hatte med
fjer, moderne, stramme cowboyjeans, smarte tasker, og særligt hvid og andre lyse
farver er gennemgående (11, 13, 17, 18, 33). Flertallet af kvinderne i reklamerne
lever op til de skiftende skønhedsidealer gennem årtierne: De er
velproportionerede, velsoignerede og har symmetriske ansigtstræk. Derudover er
det bemærkelsesværdigt, at næsten alle kvinderne er hvide, hvilket vi vil
argumentere for, tilfører reklamerne et ideal om hvidhed.37
Det mest eksplicitte eksempel på, at reklamerne for menstruationsartikler
sammenkobler tidens mode er en kampagne fra Modess, der strækker sig over
flere årtier. Modess lancerer i slutningen af 1940’erne en kampagne under navnet
Modess...because, som er en af deres mest kendte kampagner.38 Et eksempel på en
af kampagnens reklamer fra 1952 viser et billede af en kvinde i stor hvid balkjole
(31). Til venstre for billedet er tilknyttet to afsnit med tekst, hvor ”Fabulous!” er
overskriften for begge afsnit. Det første afsnit beskriver kjolen på billedet med
adjektiver som: ”dreamy”, ”drifty”, ”frosty white”. Det andet afsnit forholder sig
mere eksplicit til Modess og har adjektiver, der konnoterer til kjolens beskrivelse,
eksempelvis: ”heavenly comfort” og ”so safe, so soft, so trustable”. Kjolens
beskrivelse og beskrivelsen af Modess kommer på den måde til at minde om
hinanden. Vi tolker det sammenlignelige sprog som en art kodesprog, der kan
dække både mode og menstruationsartikler. Allerede i overskriften, der er placeret
nederst i reklamen, bliver der skabt en forbindelse mellem menstruationsartiklerne
og modeidealer: ”Modess...because”. Sætningen har en åben slutning ved at ordet
”because” ikke bliver efterfulgt af et svar, men af tre prikker. Derved er det op til
læseren at fortolke, hvorfor man skal bruge Modess. Svaret må findes i
forbindelsen mellem Modess og modeidealerne samt de sammenlignelige
adjektiver i de to tekstafsnit og billedet: man skal bruge Modess, fordi det er
fantastisk (oversat fra ”fabulous”), sikkert, blødt og med en himmelsk (oversat fra
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”heavenly”) komfort. Derudover skaber den stærke forbindelse til moden et
implicit argument, om at kvinder skal bruge Modess, fordi det gør fantastisk
velklædte kvinder.
Den første (og eneste gang), vi støder på portrætter af ikkehvide kvinder i
reklamerne, er i henholdsvis 1959 og 1960. De er begge fra kampagnen
Modess...because, og kvinderne bliver portrætteret i ekstravagante balkjoler. Den
ene afroamerikanske kvinde er iført en blå balkjole og den anden er iført en hvid
balkjole (32, 33).39 På trods af disse to reklamer er alle de reklamer, vi har
undersøgt, generelt præget af en dominerende hvidhed, der på den måde bliver et
ideal.
Sammenfattende tolker vi, at den eksklusive mode og de velproportionerede
kvinder tilfører reklamerne et særligt kvindeideal. Den ideelle kvinde er iført
glamourøst modetøj og ser smuk ud. Yderligere er hun (oftest) hvid. Bourdieu
fremhæver kvinders forhold til deres egen krop, der kendetegnes ved en konstant
vurdering og selvkritik. Vi tolker, at kampagnen Modess…because med sin
sammenligning af Modess og mode opretholder denne forestilling om kvinden ved
at lade ’almindelige’ kvinder spejle sig i kvinder iført balkjoler.

12.5.3 Frygten for at blive forlegen og forarge
Frygten for at blive forlegen eller forarge ligger som en underbyggende struktur i
mange af de reklamer, vi har undersøgt. Det at blive forlegen over sin
menstruation og forarge omgivelserne ved ikke at skjule den fremstilles som det
værst tænkelige, kvinden kan gøre.
Ord som ”safely”, ”protection”, ”prevent” og ”safeguard” går igen i flere reklamer
fra 1920’erne og 1930’erne (7, 11, 18, 20). Alle ord, der sammen med deres
modsætninger ”fear” (6, 10), ”danger” (18), ”empiril” (5), som også ses flere
gange, viser en dualisme mellem sikkerhed og frygt. Reklamerne fra denne tid
udtrykker, at kvinden skal frygte at miste sin yndighed og charme. Vi opfatter de
to substantiver som attributter for kvinden, som reklamerne er med til at
konstruere.
Reklamerne forklarer aldrig helt konkret, hvordan kvinden mister sin
yndighed og charme, men ud fra præmissen om, at kvinden skal skjule sin
menstruation, formoder vi, at hun kan miste sine attributter ved at vise sin
menstruation. Det gør hun eksempelvis, hvis hun bløder igennem sit bind og sit
tøj, eller hvis andre omkring hende kan lugte, at hun menstruerer. Beskyttelsen
mod at lugte omtales også ofte i de reklamer fra 1920’erne, som vi har udvalgt (9,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

!

De to reklamer blev bragt i magasinet Ebony, et magasin målrettet afroamerikanere.

56!

11, 15). De konstruerede attributter ’charme’ og ’yndighed’ bliver således
beskrivende for kvindens påståede essens og dermed de to attributter, kvinden i
reklamerne stræber efter. Men kvinden kan meget let miste sin charme og
yndighed, hvis hun ikke lever op til specifikke krav. Hvis det sker, forarger hun
(oversat fra ”offend”) mennesker omkring sig, og det gør hende forlegen (oversat
fra ”embarrassed”). Denne dualisme mellem de efterstræbelsesværdige attributter
charme og yndighed kontra forargelse, der gør hende forlegen, er til stede i næsten
alle de reklamer, vi har undersøgt fra 1920’erne og 1930’erne. Kvinden må derved
navigere inden for en snæver ramme, og hun må forstå sig selv i en
objektsposition, hvis primære funktion er at være charmerende og yndig over for
andre (mænd).
I reklamer fra 1970’erne ser vi også frygten for at blive forlegen eller forarge. De
animerede reklamer fra Pursettes (40, 41, 42) viser et mindre handlingsforløb, der
tager udgangspunkt i, at en menstruerende ung kvinde er ved at afsløre, at hun har
sin menstruation. Eksempelvis: ”I spilled my secret and he almost picked it up”,
lyder en af overskrifterne, hvor kvinden taber sin tampon ud af tasken og tænker
(vist i en tænkeboble): ”Gotta get this tampon out of sight!”. Her bliver
fortællingen, at kvinden er lige ved at afsløre sin hemmelighed over for en ung
fyr, da hun taber sin tampon og febrilsk tænker, at den skal ud af syne. Kvinden
bliver forlegen og nervøs for, at hun forarger den unge fyr, hvis han får øje på
tamponen. Igen bliver emotionaliteten koblet til kvinden på samme måde som
Tampax-reklamerne fra 1970’erne (45, 46, 47). Disse reklamer fra 1920’erne,
1930’erne og 1970’erne fokuserer på kvindens følelser af skyld, skam og
ydmygelse.
Selvbevidsthedstoposen er til fremtrædende i næsten alle de ældre reklamer.
Skammen er en følelse der italesættes som en del af kvindens essens i reklamerne.
Reklamerne konstituerer kvinden som bange, nervøs, skamfuld og bekymret. Hun
frygter at forarge dem omkring sig og blive forlegen. Dikotomien mellem den
stærke og rationelle maskulinitet kontra den emotionelle femininitet, som
Bourdieu fremhæver, viser sig gentagne gange i reklamerne, ved at
emotionaliteten fremhæves som en del af den kvindelige essens. Dette
understøtter kvindens position som den anden: Kvinden er ikke fri, hvis hun
bekymrer sig, men det at bekymre sig er en del af den kvindelige essens.
Vi tolker, at frihed bliver defineret i en negation: Frihed er ikke at bekymre
sig, ikke at gruble og ikke at føle skyld. Derved står frihed i kontrast til kvindens
selvbevidsthed. Frihed kan kun opnås, hvis kvinden undgår at forarge med sin
menstruation, hvilket resulterer i, at frihed kun kan opnås, hvis kvinden skjuler sin
afvigelse. Denne iagttagelse er nævnt før, og vi opfatter den som et
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grundlæggende element i reklamerne. Dette er med til at skabe en distance mellem
kvinden og hendes krop.

12.6 Delkonklusion: Kvindekroppen som fangenskab
De fem topoi, helbred, frihed, fællesskab, usynlighed og selvbevidsthed, er til
stede i alle de årtier, vi har analyseret og fortolket, og knytter sig alle sammen til
en kvindehistorisk diskurs. Vi opfatter også disse topoi som et udtryk for bestemte
værdier og normer, der tillægges kvinden. Nogle af topoiene udvikler sig i takt
med, at kvindernes position i samfundet udvikler sig, men grundlæggende opfatter
vi dem som gentagende stiltræk.
Helbredstoposen udvikler sig fra at dække fysisk og mental sygeliggørelse i
1920’erne og 1930’erne til senere at dække et behov for beskyttelse mod
menstruation. Helbredstoposen fastholder derved kvindens position som den
anden, fordi hendes fysiologi afviger fra mandens: Menstruation er en fysiologisk
funktion, kvinden er født med, og den er, i følge reklamerne, nødvendig at
beskytte sig imod.
Selvbevidsthedstoposen lægger sig i forlængelse af helbredstoposen og
omfatter reklamernes fokus på kvindens påståede emotionalitet, der fremstiller
hende som bekymret, grublende og skamfuld over for sin fysiologiske afvigelse.
Disse topoi ændrer sig stort set ikke fra 1920’erne frem til slutningen af
1980’erne.
Fællesskabet viser sig både som et feminint stiltræk og som et maskulint
stiltræk. I nogle eksempler præges fællesskabet af dialog og erfaringsudveksling
mellem kvinder, og i andre præges det af en ’menstruationsekspert’, hvis monolog
skal rådgive andre kvinder, der er placeret hierarkisk under hende.
Frihedstoposen udvikler sig markant. Allerede fra 1930’erne bliver den
passive kvinde, der fx sidder i teselskab, erstattet med en aktiv og bevægelig
kvinde. Friheden manifesterer sig ved at fremhæve muligheden for kvindens
fysiske bevægelighed i det offentlige rum, hvis hun altså benytter det pågældende
produkt. Dette fordrer dog, at kvinden usynliggør sin afvigelse både for sig selv
og andre.
Usynliggørelse gør sig også gældende i reklamerne ved fraværet af blandt
andet blod og produkt. Kvinden fremmedgøres fra sin menstruation i sin higen
efter at opnå samme muligheder som manden – muligheden for at være ubekymret
og fri fra menstruationens mentale og fysiske lænker. Magthierarkiet mellem de to
køn bliver derved fastholdt, og kvindens udgangspunkt er, at hun er placeret under
manden. Hun tildeles dog forøget status – hvis hun vel at mærke benytter det
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pågældende produkt – når hun assimilerer sig med manden og de maskuline
karakteristika qua Bourdieus teori.
Reklamerne opfodrer ofte kvinden til at agere på en bestemt måde. I de tidligere
reklamer opfordres kvinden til at opretholde decorum ved ikke at forarge men
charmere manden. I senere reklamer opfordres kvinder mere eksplicit til at bryde
decorum ved at skulle indtage det offentlige rum (og resten af verden). Samtlige
topoi udtrykker på den måde et normsæt, som skaber et billede af, hvordan
kvinden skal agere. Dette normsæt udgør handlingsanvisninger, der næsten synes
opdragende. Det er gældende for alle handlingsanvisninger, at kvinden skal skjule
sin menstruation. Konsekvensen af det er, at hun i sidste ende skal opretholde
decorum. Vi tolker derfor, at kvinden er i et symbolsk fangenskab, så længe hun
lader sig påvirke af sin menstruation. Hun kan kun gøres sig fri af dette, hvis hun
– med benyttelse af produkterne – eliminerer alle mentale og fysiske tegn på
menstruation.

13 Analyse af nye reklamer fra 2012 og 2013
13.1 Break the Silence – en ny menstruationsbevægelse
Vi vil i det følgende analysere og fortolke videoen Break the Silence, som er en
del af Kotex’ kampagne GenerationKnow. Videoen ligger tilgængelig på
hjemmesiden Generationknow.com, som vi finder relevant at analysere med, da
den har et retorisk univers, der understøtter videoens udtryk.

13.1.1 Det retoriske univers: ”Take action!”
Hjemmesiden er opbygget som en blog, der består af et mønster af kasser i
forskellige farver med forskellige beskeder. Toolbaren i toppen af hjemmesiden
giver tre valgmuligheder:
1. Get the Facts
2. Take Action
3. See the Products
Klikker man på ”Get the Facts”, kommer man ind på en side med faktuel viden,
hvor man kan læse og stille spørgsmål omkring menstruation og vaginal hygiejne.
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”Take Action” fører til forskellige muligheder for at engagere sig i at ændre pigers
og kvinders forhold til deres vagina. Klikker man på ”See the Products”, kan man
se og købe Kotex’ forskellige produkter.
Under den faktuelle del af hjemmesiden kan man møde folkene bag kampagnen,
der alle er kvinder. Vi vælger at kalde disse kvinde for kampagnens frontfigurer,
fordi de er kampagnens ansigt udadtil. Frontfigurerne er inddelt i tre
arbejdsgrupper. Den første er et Advocacy Panel. Det er et panel af kvinder, der
alle arbejder for, at piger og kvinder lærer deres underliv bedre at kende. Panelet
beskrives som dem, der tager ud i lokalsamfundet og spreder ordet omkring
vaginal sundhed.40 Den anden arbejdsgruppe er Real Answers Panel. Det er et
panel, der yderligere er inddelt i undergrupperne ”Health Experts”, ”Moms” og
”Peers”. Panelet opfordrer læseren til at stille spørgsmål uden generthed: ”Don’t
be shy. Just ask!” Den sidste arbejdsgruppe er Generation Know Project Leaders,
der består af fire unge kvinder, der hver advokerer for et emne, primært gennem
hver sin video. Fælles for emnerne er, at de har et aktivistisk islæt, idet de laver
aktioner for at fremme deres sag:
1. Bust a Myth
Formålet er her at bryde fordomme og usand fakta om menstruation.
2. Change the Message
Formålet er her at ændre opfattelsen af menstruation ved at sætte fokus på fakta
og italesættelsen af menstruation.
3. Spread the Word
Formålet er her at udbrede oplysninger om menstruation og vaginal sundhed.
4. Break the Silence
Formålet er her at nedbryde tavsheden og tabuet omkring menstruation.
Frontfiguren under sidstnævnte emne hedder Kat Lazo og er en amerikansk
blogger, der skriver om feministiske emner. Hendes vision med bloggen er at
forandre verden via onlinefeminisme og agere forbillede for unge kvinder. Kat
Lazo er selv i midten af 20’erne. Vi har valgt at fokusere på Kat Lazos video
Break the Silence, fordi hendes mission med videoen eksplicit er at bryde
tavsheden og tabuet omkring menstruation.
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Overordnet er hjemmesidens retoriske univers klart handlingsvisende: Den guider
tydeligt læseren af hjemmesiden til at handle (oversat fra ”take aktion”) og tage
del i det fælles projekt, der handler om at skabe en dialog om vaginal sundhed og
menstruation. Tonen er i flere af elementerne på hjemmesiden, som fx ”take
aktion” og ”spread the word”, imperativiske og befalende af karakter.
Imperativerne giver tonen et autoritativt islæt, et karaktertræk der er
kendetegnende for maskulin stil. Selvom der kan argumenteres for, at tonen er
autoritativ, synes den samlede tone på hele hjemmesiden dog mere dialogisk og
fællesskabsorienteret, hvilket er kendetegnende for feminin stil. Det dialogiske
aspekt udtrykkes, ved at man ikke er alene i ’kampen’ om at nedbryde tabuet om
menstruation. Dette vises særligt ved frontfigurerne, der agerer omfavnende i
deres retorik og vil samle folk om netop deres projekt. Sammen med dem kan
man eksempelvis aflive en myte (oversat fra ”Bust a Myth”) eller ændre
budskabet (”Change the Message”) om menstruation, og man står derfor ikke
alene. Frontfigurerne inviterer den enkelte til at blive aktør i projektet og
derigennem en del af fællesskabet. Dette retoriske træk har en slående lighed med
Campbells feminine stil, hvor formålet er at skabe selvstændighed og lade den
enkelte blive medskaber af en ændring i samfundet. Trækket har dog også et
stærkt feministisk islæt. Campbells pointe om netop at skabe ’empowerment’ er
hentet fra den feministiske bevægelse i 1960’erne og 1970’erne. Hjemmesidens
retorik kan derfor tolkes som et udtryk for et feministisk projekt og en ny
’menstruationsbevægelse’, hvor kvinder i fællesskab vil synliggøre menstruation
og vaginal sundhed for derigennem at bryde tabuet om menstruation.
Vi vil i det følgende undersøge, hvordan Kat Lazo og de andre kvinder i videoen
Break the Silence forsøger at bryde både tavshed og tabu.

13.1.2 Analyse af reklamevideoen
I videoen Break the Silence følger vi som sagt Kat Lazo, hvis mission det er at
nedbryde tabuet omkring menstruation og vaginal sundhed. Hendes projekt er at
starte en samtale omkring netop selvsamme tabuiserede emner med unge kvinder
over hele USA. Det geografiske sted, hvor handlingsforløbet udspiller sig, er ikke
nævnt, men man kan se, at Kat Lazo står samme sted hele tiden, mens de
mennesker, hun taler med, skiftes ud. Stedet ligner et amerikansk campus, hvor
mange unge mennesker passerer. Videoen er redigeret i fragmenterede, hurtige
klip, farverne er lyse, og baggrundsmusikken er elektronisk musik i upbeattempo.
Videoen er ikke en direkte reklame for Kotex’ produkter, der hverken ses eller
omtales i videoen. Den er derimod en del af kampagnen GenerationKnow.
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Break the Silence begynder med en kort introduktion af Kat Lazo, hvor hun
præsenterer sit projekt og konstaterer, at kvinders vagina er et tabubelagt emne. I
denne scene sidder Kat Lazo i et hjemligt rum, der kunne forstille hendes eget
hjem. Derefter ser vi hende i aktion, hvor scenen skifter fra det private til det
offentlige rum. Her stopper hun forbigående kvinder og forsøger at starte en
dialog med en associationsleg. Videoen er krydsklippet mellem Kat Lazos dialog i
det offentlige rum og forskellige portrætterede kvinder, der udtaler sig om
menstruation. De portrætterede kvinder er filmet i hjemlige omgivelser, og står i
kontrast til Kat Lazos aktion i det offentlige rum, der fremstår som en aktivistisk
handling.
Kvinderne, Kat Lazo møder i det offentlige rum, reagerer negativt på ordet
”vagina” med væmmelsesudbrud som ”eww”, og hun finder ud af, at kvinderne
ikke taler om deres vagina og deres menstruation med nogen. Dette understreger
den tavshed (oversat fra ”the silence”) om menstruation, der findes blandt kvinder.
Der lægges yderligere fokus på det tavse aspekt ved menstruation, eftersom der
krydsklippes til scener fra tidligere reklamer om menstruationsartikler, hvor
kvinder gemmer deres tamponer i støvler, tøj og hår for at undgå forlegenhed.
Klippene fra de tidligere reklamer kan tolkes som et ironisk svar på, at det netop
er reklamerne selv, der har forstærket det hemmelige aspekt. Derfor bliver
videoen med Kat Lazo et ironisk opgør på den selvsamme genre, som hun er en
del af. Dette tydeliggør også, at Kotex som afsender ønsker at differentiere sig fra
tidligere reklamer og derved ønsker at være pionerer for en ny diskurs.
Efter klippene med de gamle reklamer klippes der tilbage til Kat Lazo, der
spørger kvinderne på gaden, om de kan lide deres vagina. Her reagerer alle
negativt, men alle indgår dog i en dialog med Kat Lazo og uddyber deres
begrundelse for, hvorfor de ikke kan lide den. En af kvinderne svarer, at den er
rodet (oversat fra ”messy”), og en anden svarer, at ingen før har opfordret hende
til at tale om den. Videoen slutter med, at Kat Lazo via dialog får kvinderne på
gaden til at deltage i sit projekt om at bryde tavsheden ved at starte samtalen
omkring kvindens vagina og menstruation.
Videoen har karakter af en mindre undersøgelse, der beviser, at kvinder ikke taler
om og undersøger deres vagina og derved deres menstruation. De holder det
tværtimod hemmeligt og deres hemmeligholdelse bliver medårsag til, at
menstruationen bliver hemmeligholdt. Dette bliver belæg for argumentet bryd
tavsheden.
Vi argumenterer for, at det retoriske univers på hjemmesiden og videoen Break
the Silence kalder på Campbells betragtninger om feminin stil. Videoens
aktivistiske form og dens vision om at bryde tavsheden og derved tabuet
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manifesterer sig ved stiltræk, der i sine grundtræk minder om dem, Campbell
fremhæver, dog med mindre afvigelser. Flere af Campbells karakteristika fra
feminin stil tager afsæt i analyser af 1960’erne og 1970’ernes feministiske
bevægelse. Men selvom dette artefakt kommer omkring 40 år efter Campbells
teori, så har den stadig slående lighedspunkter med datidens feministiske retorik.

13.1.2.1 Brud på decorum
Ifølge Campbell er et karakteristikon, i forhold til feminin stil, et brud med
decorum. I det følgende afsnit vil vi argumentere for, at bruddet med decorum er
et stiltræk Break the Silence, og undersøge, hvordan bruddet kommer til udtryk.
Selve navnet Break the Silence fremhæver et brud på tavsheden. Det er også
kernen for kvinderettighedsbevægelsen i det 19. århundrede og den feministiske
bevægelse i 1960’erne og 1970’erne, som Campbell behandler i sine teorier. Her
handlede det for kvinderne om at bryde med forventninger om at være passive i
det offentlige rum. I navnet ligger altså en appel til forandring og en appel til at
bryde med normen, som i dette tilfælde er tavsheden om menstruation.
Break the Silence adskiller sig fra de tidligere, ældre reklamer ved at
fremhæve vaginaen verbalt. I mødet med de forskellige unge kvinder bryder Kat
Lazo deres forventning om, at man normalt ikke siger vagina højt i det offentlige
rum eller taler åbent om menstruation. Her bliver et ellers traditionelt privat emne
ført ud i offentligheden, hvilket også er et karaktertræk i Campbells feminine stil.
Hvor vi i de ældre reklamer så, at menstruation blev holdt i private rum og skulle
gemmes for ikke at vække forargelse, så er Break the Silence et udtryk for det
modsatte: Her bliver menstruationen et emne, der skal tales højt om blandt
kvinderne, som befinder sig i det offentlige rum.
Kat Lazos associationsleg i det offentlige rum går ud på, at hun siger et ord,
hvorefter kvinderne skal sige det første, de kommer i tanke om. Med legen viser
hun kvindernes umiddelbare reaktion på ordet vagina. Ordet fremkalder reaktioner
som afsky, væmmelse, forlegenhed og tavshed. De fire kvinder, vi ser reagere på
ordet vagina, reagerer helt tydeligt anderledes end ved ordene ”head”, ”nose” og
”shoulder”. Mens den første kvinde siger ”eww” og griner, samtidig med at hun
knuger hænderne om sine rygsæks skulderstropper (0:39), reagerer den næste
mere voldsomt ved at udbryde ”aaarghh”, grine og vride sig (0:42). Her
fornemmer man deres umiddelbare ubehag ved ordet, samtidig med at man
fornemmer, at de ikke helt ved, hvordan de skal reagere. De to sidste kvinder siger
ingenting, men kvinden, der har profilen mod kameraet, himler med øjnene til sin
veninde. Det fraværende svar og kropssproget understøtter igen den usikre følelse,
som menstruationen og ordet vagina fremkalder. Kat Lazo stiller også
spørgsmålet: ”So do you guys have any embarrassing period-stories?” (1:17), og
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det får kvinderne til at dele ud af deres erfaringer. En af kvinderne i det offentlige
rum fortæller, at ingen rigtig havde talt med hende om hendes vagina før, og at
hun derfor havde mange spørgsmål (1:31).
I alle samtalerne overskrider Kat Lazo en grænse for, hvad man plejer at tale
om i offentligheden, hvilket bliver gjort tydeligt ved kvindernes reaktioner.
Associationslegen bliver midlet til at bryde decorum i samtalerne og et middel for
overhovedet at få kvinderne i tale om emnet. Decorum skal i denne kontekst
forstås som det passende for kvinder at tale om offentligt, når de ikke kender
hinanden godt. Bruddet på decorum bliver et belæg i Kat Lazos argumentation
om, at kvinder skal redefinere deres forhold til deres krop. De skal tale med
hinanden om deres vagina og menstruation, fordi det er problematisk for kvinder,
at de ikke kan tåle at høre ordet ”vagina” (0:49). Derudover er bruddet interessant,
fordi Kat Lazo har en drillende og munter måde at ’afsløre’ vaginaen på. Hun
siger ordet i et tonefald og med en entusiasme, der på den ene side virker
provokerende, men på den anden side virker dybt engageret og empatisk.
Bruddets sammenkobling med Kat Lazos begejstring og empati mindsker
sammenstødet og virker på den måde mere inkluderende end konfronterende. Det
er med afsæt i bruddet på decorum, at Kat Lazo kæmper for at ændre kvinders
opfattelse af deres menstruation.
Kat Lazo som frontfigur kan yderligere sammenstilles med aspekter af Bordieus
teori. Kat Lazos selvsikre og udadvendte opførsel og holdning til menstruation i
det offentlige rum understøtter den maskuline udtryksform om at ’gøre sig stor’.
Hun ligger ikke under for nogen traditionelle, feminine, emotionelle træk som
generthed eller skam over emnet – tværtimod. Derimod er de kvinder, som hun
møder, udtryk for netop de feminine kropsudtryk, som Bourdieu fremhæver.
Kvinderne bliver med deres væmmelsesudbrud og forlegenhed over emnet
menstruation et udtryk for at være underlagt de dominerende normer, der er
omkring emnet. Kat Lazo bliver derfor den idealfigur, som kvinder – gennem
dialog og brud med tavsheden – sammen skal hige efter at være ligesom.

13.1.2.2 Ekspert i menstruation
Der krydsklippes konstant mellem Kat Lazo i offentligheden og en række kvinder
i private omgivelser, som vi benævner menstruationseksperter. Det har vi valgt for
det første, fordi nogle af dem er en del af frontfigurerne fra kampagnen og derved
særligt udvalgte af Kotex til at fortælle om menstruation. For det andet fordi to af
kvinderne qua deres alder har lang erfaring med at menstruere. Et eksempel er
bedstemoren Cathy (navngivet som ”Nanny Cathy”), der bliver tituleret med ”Got
her first period in 1952”. Bedstemor Cathy bliver en repræsentant for, hvordan
kvinder havde det med deres menstruation før i tiden, og hun bliver derudover

!

64!

også den erfarne ekspert. Bedstemor Langley (navngivet ”Grandma Langley”) har
en lignende rolle som erfaren menstruerende kvinde. Hun bliver tituleret med at
have erfaring med mere end 400 menstruationer. Med tituleringen sker en
interessant magtforskydelse: Hvor titler generelt henviser til en arbejdsposition,
som fx direktør, bliver titlerne her brugt til at forstærke menstruationens værdi.
Menstruationen bliver derfor vendt om til noget, kvinder kan være stolte af.
Amber Madison og Aline Sibomana, der begge er frontfigurer i
GenerationKnow ligesom Kat Lazo, deler også deres erfaringer i videoen. Mens
bedstemødrene bliver de meget erfarne eksperter med mange menstruationer bag
sig, bliver Madison, Sibomana og Lazo de unge kvinder, der starter en ny
bevægelse og ønsker at ændre fremtidens diskurs om menstruation. Både
bedstemødrene og de tre yngre kvinder er en del af et samlet fællesskab. De er alle
bundet sammen af deres fysiologi og erfaring med menstruation. De to ældre
kvinders anekdoter bliver dog katalysator for, at de tre yngre kvinder må handle
for at ændre den eksisterende diskurs. I sin teori fremhæver Campbell, at
fællesskabet er opbygget med en flad struktur, hvor ingen er eksperter, ledere eller
autoritative retorer. I videoen kan der, som skrevet, argumenteres for, at
bedstemødrene og frontfigurerne har en ekspertrolle og dermed også kan fremstå
autoritative. Alligevel synes det dialogiske aspekt mere vægtigt: Hvis man kan
agere ekspert, fordi man har menstrueret et antal gange, så må alle menstruerende
kvinder blive eksperter. Yderligere kan man blive en del af den nye
’menstruationsbevægelse’, hvis man blot – ligesom frontfigurerne – taler højt og
har lyst til at udbrede viden om menstruation. At blive en del af bevægelsen er
derfor en åben og imødekommende invitation og ikke en ekskluderende klub.
Den uformelle, personlige tone er et gennemgående træk hos alle kvinderne og
også et karakterstræk i Campbells teori om feminin stil. Den mundtlige
amerikanske vending ”like” (ligesom) bliver flittigt brugt af de fleste af de unge
kvinder, og talen fra både de tre frontfigurer og kvinderne på gaden virker
hverken indstuderet eller nedskrevet, men tværtimod mundtlig og spontan. Kat
Lazo starter den uformelle tone i begyndelsen af videoen med udbruddet ”ahhh”
(0:05) og fortsætter med sætningen: ”So it seems to me – like – this is a taboo
subject, vaginas – taboo – no bueno!” (0:06). Citatet viser en afslappet tone, hvor
hun bruger det latinamerikansk udtryk ”no bueno” og et ”like” til at binde
sætningen sammen. Det uformelle talesprog gør det, der bliver talt om, mere
personligt, og det underbygger de små, personlige erfaringer, kvinderne deler.
Personlige historier fortalt i et mundtligt, spontant og hverdagsagtigt sprog giver
en afslappet tone, der generelt præger hele videoen. Den personlige tone
understøtter igen det imødekommende aspekt: det er ikke en autoritativ, agonistisk
maskulin stil, der kommer til udtryk, tværtimod understøttes den personlige tone
af dialog og personlige anekdoter, der bakker hinanden op.
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13.1.2.3 En samlet fortælling
Den konstante klipning mellem kvinderne i det offentlige rum og
menstruationseksperterne i de private rum gør, at alle kvinderne på skift færdiggør
hinandens sætninger. Et eksempel på det ser således ud: En kvinde i det offentlige
rum beskriver (som tidligere nævnt), at hun har en masse ubesvarede spørgsmål
om sin vagina. Der klippes til et hjemligt rum, hvori Amber Madison sidder. Hun
er tituleret forfatter og ’sexpert’, og hun fortsætter kvindens sætning med at stille
et par spørgsmål om vaginaen. Der klippes til Kat Lazo, der nu er i hjemlige
omgivelser. Hun fortsætter Amber Madisons sætning med at stille flere
spørgsmål, disse er om menstruation. Kvinden fra det offentlige rum får derved
stillet sine ubesvarede spørgsmål af Amber Madison og Kat Lazo. Det vil sige, at
de små, enkeltstående, erfaringsbaserede udtalelser bliver sat sammen til en større
samlet fortælling. Eksemplet ovenfor er illustreret nedenfor:
”Well, no one really talked to me about my vagina before, so
then I’d – ehhh – had so many questions…” // ”…It’s like, do
you shave it, do you wax it…” // ”…Whats gonna happen,
when it’s gonna come…”
De tre kvinders individuelle erfaringer bliver spundet sammen til én fælles
erfaring, der semantisk er mere eller mindre kohærent. Klippeteknikken resulterer
i, at videoen indeholder én stor, erfaringsbaseret personlig historie. Historien er en
samling af mere end 15 kvinders individuelle erfaringer. Sammenkædningen af
erfaringerne, der kommer fra kvinder med forskellige baggrunde og i forskellige
aldre, konstituerer et samlet billede af en kvinde, der både lever med og undrer sig
over tabuet omkring menstruation. Kvindebilledet består af mange forskellige
kvinder og bliver et samlet billede på kvindelighed. Videoen viser på den ene side
et mangfoldigt billede af kvinden, idet hun kan have flere aldre og forskellige
etniske baggrunde. Mange af kvinderne viser én type femininitet, der er forankret
i traditionel kvindelighed. Kvinderne har langt hår og bærer kjole eller nederdel.
Kat Lazo har kort hår og bærer i nogle klip t-shirt og cowboybukser, men hendes
actio er traditionel feminin. Det viser sig for eksempel, når Kat Lazo første gang
hilser på tre forbipasserende (0:19). Her sætter Kat Lazo den ene fod foran den
anden, placerer sin ene hånd i taljen og vrikker med hoften, samtidig med at hun
siger ”hello, hello”.
Opsummeret samler erfaringsudvekslingen kvinderne og gør deres fælles
fortælling stærk. Med Campbells ord bliver resultatet af erfaringsudvekslingen en
selvstændiggørelse (oversat fra ”empowerment”) af kvinderne. Kvinderne er ikke
længere alene med deres spørgsmål, forlegenhed og uvidenhed, tværtimod deler
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de alle disse følelser og bliver på den måde via dialog klogere på deres
menstruation.

13.1.2.4 Det private bliver offentligt
Kat Lazos kamp for at skabe en social forandring er tydelig lige fra starten. For
det første viser titlen på videoen, Break the Silence, at målet er at bryde tavsheden
omkring både kvinders vagina og menstruation. For det andet siger hun i videoens
introduktion, at tabuet omkring vaginaen er et problem. Kat Lazo begynder
ligeledes videoen med at slå fast, at hun allerede har startet sin egen videoblog, og
selvom det ikke ekspliciteres i videoen, at det er en feministisk blog, viser det, at
Kat Lazo er handlekraftig. Vi argumenterer for, at en af missionerne med
GenerationKnow (udover det åbenlyse: at sælge flere produkter ved at skabe et
stærkere brand) er ligestillingspolitisk funderet. Selvom det heller ikke
ekspliciteres nogen steder, bruger frontfigurerne flere gange begrebet social
change om deres mål med projekterne. Dette forstår vi som en handlen, der skal
skabe sociale forandringer som eksempelvis ændret adfærd. Campbell lægger i
sin teori om feminin stil vægt på, at hele formålet med netop denne type stil er at
skabe sociale forandringer ved at selvstændiggøre sit publikum, så de kan agere
som sociale aktører efterfølgende. Kat Lazo forsøger med sin aktivisme i det
offentlige rum netop at selvstændiggøre de kvinder, hun møder, så de kan være
medeksponenter til at nedbryde tabuet om menstruation. På Kotex’ hjemmeside
kan man læse om Kat Lazos mission, at den går ud på at opmuntre unge kvinder
til at være kritiske over for sociale normer: ”Kat is all about encouraging young
women to question social norms, social constructs and the messages they receive
from the media”.41 Det kan synes paradoksalt, at Kat Lazo vil opfordre unge
kvinder til at være kritiske over for medier, samtidig med at hun selv er talerør for
et af menstruationsartiklernes største brands. Som vi har vist i analysen af de
ældre reklamer, har Kotex gennem tiden været med til at skabe de sociale normer
og konstruere de selvfølgeligheder omkring kvinder, som Kat Lazo mener, unge
kvinder skal være kritiske overfor.
De personlige erfaringer bliver gjort offentlige, når Kat Lazo starter samtaler med
de kvinder, hun møder i det offentlige rum, fordi hun via dialog får kvinderne til
at fortælle om deres oplevelser. Netop denne erfaringsbaserede retorik
karakteriserer Campbell også som et feminint stiltræk. Når private samtaler bliver
flyttet til det offentlige rum, bliver samtalerne synlige for offentligheden. Og det
er netop den synlighed, der kan være med til at aftabuisere menstruationen. Kat
Lazo fortæller meget eksplicit, at hun vil skabe én kæmpestor samtale. Ved at tale
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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om menstruationen og vaginaen skaber hun et sprog og derved en virkelighed
omkring dem. Hemmeligheden, som reklamerne gennem tiden har opfordret
kvinder til at bære på, bliver i videoen synliggjort i det offentlige rum.

13.1.2.5

Et søsterfællesskab

Videoen er dialogisk i sin form. Den skaber, som tidligere nævnt, én stor
fortælling på baggrund af de forskellige kvinders udtalelser. Kat Lazos dialog med
de forskellige kvinder konstituerer et sammenhold mellem dem og hende. Der
bliver yderligere flere gange skabt et ”vi” (2:25), som inkluderer kvinder. Der
bliver på intet tidspunkt ekspliciteret et ”dem”, der skal stå i modsætning til
kvinderne. Dikotomien er iboende i den agonistiske struktur, som karakteriserer
den maskuline stil. Fraværet af et ”dem” i videoen resulterer både i et fravær af
den agonistiske struktur og et fravær af den dikotomiske forestilling om kønnet,
der konstituerer mand og kvinde som konstant ekspliciteret modsætningspar.
Fraværet af den agonistiske struktur åbner desuden op for en konsensussøgende
retorik kvinder imellem. Der eksisterer dog et ”dem” og ”os” imellem Kat Lazo
og kvinderne i det offentlige rum, fordi kvinderne i starten af videoen ikke vil tale
om deres vagina. Eksempelvis siger Kat Lazo chokeret: ”They can’t even hear the
word vagina!” (0:48). Kat Lazo kan selv sige ordet højt foran fremmede kvinder
uden at blive forlegen eller utilpas. Men fordi det er dialogen, og ikke kampen, der
er den retoriske strategi i videoen, bliver dikotomien kvinderne imellem ikke
agonistisk. Tværtimod dekonstrueres den i løbet af videoen i takt med, at Kat
Lazo får italesat tabuet om vaginaen og får dermed italesat kvindernes forhold til
deres underliv.
Fællesskabet opstår ikke udelukkende semantisk. Det skabes også, ved at kvinder,
uanset alder og hudfarve, deler samme erfaringer. Erfaringerne, der bindes
sammen til én stor kvindelig fortælling, sikrer, at kvinderne aldrig står alene med
deres historie. I afsnittet En samlet fortælling ekspliciterede vi, hvordan
kvindernes personlige erfaringer smeltes sammen. Den sammensmeltning betyder,
at kvinden fra det offentlige rum, som åbent fortæller, at hun har en masse
spørgsmål til sin vagina, ikke kommer til at stå alene med sit udsagn. Hun bliver
nemlig bakket op af to af kampagnens frontfigurer, som bygger videre på hendes
udsagn.
Det dialogiske aspekt, som både videoen og hjemmesiden har, står i kontrast til
den maskuline stil, som er monologisk. Tilstedeværelsen af dialogen som den
dominerende taleform resulterer i et inkluderende fællesskab, hvor kvinderne i det
offentlige rum kan træde ind og udgøre en del af Kat Lazos
menstruationsbevægelse. Søsterfællesskab er ikke et begreb, Lazo bruger, men
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måden, hun forsøger at binde alle kvinder sammen på, deler grundlæggende træk
med det kvindefællesskab, der er karakteristisk for feminismen og
søsterfællesskabet, som Campbell fremhæver i teorien om feminin stil. I Break the
Silence bliver søsterfællesskabet konstrueret helt konkret med Kat Lazos
argumentation om, at kvinder må hjælpe og oplyse hinanden. Videoen
konstituerer den ideelle kvinde som den handlende kvinde, der ikke lader sig
undertrykke af sig selv, og som gør sig stor i det offentlig rum. Modsætningen til
Kat Lazo er kvinderne, hun møder i det offentlige rum. De fremstår forlegne og
generte over deres egen krop. Men i løbet af videoen sker der på grund af dialogen
en sammensmeltning, hvor kvinderne i det offentlige rum lader sig overtale af Kat
Lazo, hvilket resulterer i, at de i slutningen af videoen tager del i hendes kamp.
Denne sammensmeltning mellem Kat Lazo og kvinderne i det offentlige rum
resulterer i et stærkt fællesskab, som forstærkes af ”vi’et”, der især kommer
semantisk til syne i slutningen af videoen (3:01).
Derudover inviteres modtager også til at deltage i fællesskabet ved direkte
opfordringer i videoen. Eksempelvis står der i starten af videoen skrevet: ”Break
the society of silence with Kat Lazo” (0:48). Efter at Kat Lazo har spurgt
kvinderne i det offentlige rum, om de nogensinde har kigget på deres vagina,
kommer følgende tekst til syne i videoen: ”Go ahead. Take a look at it. (We’ll
wait.)” (2:10). I slutningen af videoen bliver modtageren igen opfordret til at
deltage i Kat Lazos kamp, og det bliver forklaret, hvordan man ved bare at stille et
enkelt spørgsmål kan deltage i hendes kamp: ”With UbyKotex you can change
this, join Kats project, all you have to do is ask one question” (3:06). Kat Lazo
skaber på den måde et fællesskab med både kvinderne fra det offentlige rum og
modtageren, og kvindefællesskabet inkluderer forskellige aldre og forskellige
hudfarver.

13.1.3 Delkonklusion: Den ideelle kvinde er selvsikker
Vi har i analysen valgt at karakterisere videoen Break the Silence og
hjemmesiden, hvor videoen ligger, som en del af en menstruationsbevægelse.
Bevægelsen tydeliggøres af de mange handlingsanvisende elementer, hvor alle
kvinder bliver opfordret til at kæmpe for at bryde tavsheden omkring
menstruation og vaginal sundhed. Derudover ser vi flere elementer fra Campbells
feminine stil og et særligt betydeligt element er, at Kat Lazo bryder decorum – og
ikke mindst at hun også opfordrer de andre kvinder til at bryde decorum ved at
tale om deres underliv offentligt. Den traditionelle feminine opførsel bliver derfor
udfordret ved både det retoriske univers på hjemmesiden og Kat Lazos stil i det
offentlige rum.
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Vi vil yderligere plædere for, at den ideelle kvindetype der bliver konstitueret, er
veltilpas, selvsikker og bryder med den traditionelle passive kvinderolle, som
Bourdieu karakteriserer som en krop der ’gør sig lille’.
I Kat Lazos argumentation, der ekspliciteres i fragmenter gennem hele
videoen, bruger hun ordene ”comfortable” og ”confident”. Kat Lazo bliver på
mange måder et billede på den ideelle kvinde, der er selvsikker og veltilpas. Hun
tildeler handlekraft til andre kvinder både direkte i videoen og til modtageren, der
ser videoen. Kat Lazo får en rolle som forbillede: Kvinden kan blive som hende,
hvis hun gør som hende. Kvinderne, Kat Lazo møder i det offentlige rum, er til at
starte med forlegne, generte og usikre, hvilket blandt andet viser sig i deres
forbeholdne attitude over for Kat Lazo, når hun vil have dem i tale, og når hun
bryder decorum. Der bliver derved konstitueret to typer kvinder i starten af
videoen: Den selvsikre og veltilpasse Kat Lazo og de usikre kvinder, der ligger
under for et tabu om vaginaen og menstruationen. De to kvindetyper kan
sammenstilles med Bourdieus teori om den lille og emotionelle femininitet kontra
den store og rationelle maskulinitet.
Der opstår på den måde en meget klar dikotomi mellem den ideelle kvinde og
den ’almindelige’ kvinde i det offentlige rum. Dikotomien mellem kvinderne
bliver dog nedbrudt i løbet af videoen i takt med, at Kat Lazo via dialog, en stærk
fællesskabsfølelse og erfaringsudveksling transformerer de ’almindelige’ kvinder
til ideelle, selvsikre og veltilpasse kvinder. I slutningen af videoen vil alle
kvinderne handle aktivt for at nedbryde det tabu og den følelse af skam, som de
selv (få minutter tidligere) var underlagt. Dikotomien mellem den ideelle kvinde
og den ’almindelige’ kvinde forskydes derved til, at Kat Lazo og alle kvinderne i
videoen nu står i modsætning til andre kvinder, der stadig lader sig undertrykke af
sig selv. Kat Lazo og de andre kvinder i videoen er nu gennem fællesskabet alle
blevet selvstændige, selvsikre og dermed ideelle kvinder. Målet for Kat Lazo er
netop at udrydde den dikotomi, hun selv har skabt. Den udryddes, ved at
kvinderne fra det offentlige rum beslutter sig for at tale med deres veninder om
deres underliv på samme måde, som Kat Lazo har talt med dem (2:59).
Vi ser både bruddet med decorum, fællesskabet, de erfaringsbaserede anekdoter
og det private, der gøres offentligt, som klare stiltræk i videoen. Stiltrækkene
divergerer ind imellem lidt fra Campbells beskrivelser af 1960’ernes og
1970’ernes feministiske retorik, men grundlæggende er trækkene ens, og kvinden,
der konstitueres, bliver en selvsikker og veltilpas kvinde: en kvinde, man godt
kunne kalde frigjort – i dette tilfælde fra sin egen skam. Kvinden indtager derved,
med Bourdieus terminologi, en maskulin position.
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13.2 Camp Gyno – menstruation som magtfaktor
Vi vil i det følgende analysere og fortolke videoen Camp Gyno, som er en
reklamevideo for virksomheden HelloFlo. Videoen ligger tilgængelig på
hjemmesiden helloflo.com, som vi finder relevant at analysere med, da den har et
retorisk univers, der både understøtter og bryder med videoens udtryk.

13.2.1 Det retoriske univers: teenagepiget og naivistisk
HelloFlos univers udspiller sig på deres hjemmeside, hvilket er den primære
platform for brandets kommunikation. Hjemmesiden er opbygget med en enkel
webarkitektur, der tydeligt viser, hvad man som læser kan få ud af siden: at
bestille og få tilsendt en pakke med bind og tamponer. Farverne er holdt i lyse og
traditionelt ’pigede’ nuancer som mintgrøn, lyserød og beige. Logoet understreger
det ’pigede’ og ungdommelige, idet det forestiller en tegning af en yngre kvinde,
der blinker med det ene øje og har rødt flagrende hår med en grøn blomst i.
Logoet er rundt som et badge, hvor tegningen af den yngre kvinde er centreret i
midten. Navnet HelloFlo omgiver den blinkende pige, og skrifttypen er holdt i
versaler uden seriffer. Ligesom logoet er resten af teksten på hjemmesiden holdt i
en letlæselig skrifttype, der har konnotationer til leg og barnlig skrift. At
skrifttypen ikke har nogen seriffer, at den flere steder er holdt i letlæselige
versaler, at farvetonerne er lyse, og at siden generelt ikke har lange tekststykker,
bevirker, at siden får et naivistisk og imødekommende udtryk. Brugeren bliver
guidet med enkle tekstanvisninger og symboler til sidens kernefunktion. Forsiden
viser, udover logoet, videoen Camp Gyno midt på siden. Scroller man ned under
videoen, har man mulighed for at foretage tre handlinger, der tydeligt vises med
nummererede bokse:
1) CHOOSE A PLAN -> Her kan man gå ind og sammensætte den pakke med
menstruationsartikler, der passer en.
2) SAY HELLO -> Her skal man skrive sin kontaktinfo samt fortælle, hvornår
man menstruerer.
3) BE HAPPY -> Afsenderen sender en pakke mod dig: ”We’ll send som love
your way”. Ordet ”love”, oversat til kærlighed, bliver her brugt som synonym for
menstruationsartikler.
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Alle tre muligheder fører til samme underside, hvor man bliver guidet igennem at
sammensætte en pakke, der enten er med økologiske bind og tamponer eller med
produkterne Tampax og Always. Pakken kan variere i størrelse og indhold.
I toolbaren øverst på hjemmesiden kan man besøge den tilhørende blog og få
mere fakta om HelloFlo og modtage en startpakke (oversat fra ”Period Starter
Kit”). Startpakken henvender sig til en ung kvindes menarche, hvilket er, når en
kvinden får sin første menstruation. Hvor forsiden af hjemmesiden tydeligt
henviser til, at man kan gå ind og bestille menstruationsartikler til sig selv, så
henvender denne underside med startpakken sig til forældrene til den yngre
kvinde: ”Everything she needs for her first period”. ’She’ er den yngre kvinde, og
på denne underside henvender HelloFlo sig direkte til forældre: ”And because we
know this is also a big change for you, we’ve included some tips to make sure
conversation goes smoothly”. Her imødekommer HelloFlo, at forældre kan have
svært ved at starte en dialog om menstruation med deres døtre, og giver derfor tips
til at gøre dialogen lettere. Startpakken indeholder både en guide til den yngre
kvinde og til forældrene. I toolbaren findes også en underside ’about’, der
beskriver historien om HelloFlo. Bag virksomheden står Naama Bloom, der
fortæller, at hun var træt af at blive overrasket over sin menstruation midt på
arbejdspladsen, fordi hun på den måde var tvunget til at gå ned i kiosken for at
købe menstruationsartikler og derefter gå gennem kontoret med en gennemsigtig
pose, hvor alle kunne se, hvad hun havde købt. Grunden til, at hun startede
HelloFlo, var derfor for at undgå den pinlige situation og i stedet få artiklerne
tilsendt til hendes private dør. Vi opfatter derfor, at HelloFlo både er målrettet
voksne kvinder, der går på arbejde som Bloom selv, forældre til yngre kvinder
samt de yngre kvinder, der snart begynder at menstruere. Sidstnævnte målgruppe
ser vi inkluderet i det naivistiske univers på hjemmesiden, logoet, der forestiller
en yngre kvinde og videoen, der handler om en yngre kvindes tur på
sommerkoloni.

13.2.2 Den opmuntrende tone om menstruation
De stilistiske træk på hjemmesiden er som tidligere nævnt båret af relativt lidt og
letforståelig tekst. Derudover er tonen42 i teksterne opmuntrende, empatisk og
behagelig, hvilket særligt manifesterer sig i navnet. HelloFlo er som navn venligt
og imødekommende. Ordet ”flo” er et amerikansk slangord for menstruation, men
også et slangord for et intelligent, godt og vellidt menneske. Med ”Hello”, der
betyder hej eller goddag, kan navnet altså direktes oversættes til: ”Hej
menstruation” eller ”Hej gode menneske”. Den dobbelte betydning af ’flo’
bevirker en ekstra positivt ladet effekt: Udover at selve menstruationen bliver budt
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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velkommen, bliver den menstruerende kvinde altså samtidig budt velkommen og
endda med undertoner af, at denne menstruerende kvinde er et godt menneske.
Menstruationen og den menstruerende kvinde bliver derfor vendt til at være stærkt
positivt ladet i modsætning til mange af de analyseresultater, som vi fandt frem til
i analysen af de ældre reklamer. Den empatiske og behagelige tone viser sig også
tydeligt i de tre handlinger på forsiden, som vi beskrev i afsnittet ovenfor.
Eksempelvis er navngivelsen af handling tre, ”Be Happy”, i sig selv meget
opmuntrende og optimistisk. Det understøttes også af den mindre tekst, der står
lige under: ”We’ll send some love your way”. ”Love”, altså kærlighed, har igen
en dobbelt betydning: Der refereres til de konkrete menstruationsartikler, og
derved bliver kærlighed et synonym på dette. Menstruationsartiklerne bliver på
denne måde positivt forankret i kærligheden. Derudover ser vi også et ekstra
underforstået element, nemlig at HelloFlo sender gode, kærlige tanker af sted til
modtageren af menstruationsartiklerne. HelloFlo bliver derfor som afsender en
empatisk virksomhed, der ikke blot sender produkter af sted og gør en handel,
men også en virksomhed med menneskelige egenskaber. Overordnet er
hjemmesidens tone, og altså HelloFlos primære kommunikationsplatform,
empatisk, imødekommende og positiv over for menstruation og den
menstruerende kvinde, hvilket kommer til udtryk visuelt, stilistisk og i selve
navngivelsen af brandet. Den dialogiske og konsensusprægede stil er et
gennemgående stiltræk, hvor yngre kvinder og deres forældre kan få hjælp til at
håndtere menstruationen gennem HelloFlo.

13.2.3 Analyse af reklamevideoen
Videoen Camp Gyno er 1,47 minutter lang, og handlingen forløber på en
amerikansk sommerkoloni. Hovedpersonen og jegfortælleren er en cirka 13-årig
pige, der fører betragteren gennem historien. Både ved at tale direkte til kameraet
og ved en voice-over. Der er to temporale lag i historien: Dels beskriver pigen i
præteritum handlingen på sommerkolonien, og dels taler hun i præsens til
kameraet. Krydsklippet mellem fortiden og nutiden bevirker, at vi som betragtere
både kan leve os ind i handlingen, der skete den pågældende sommer, men også
får pigens analyse af, hvad der skete retrospektivt.

13.2.3.1 Fra taber til bidronning
Handlingsforløbet bevæger sig fra, at hovedpersonen i starten af sommerkolonien
var en taber, som ingen på kolonien kendte. Anslaget slår den sproglige tone for
videoen an, hvor der skiftes mellem modløshed og humoristisk selvreflektion fra
pigens side: “It was the beginning of summer and no one knew me at camp. I was
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just a big random looser.” (0:01). Pigen kalder sig selv en stor taber, hvilket
tilfører pigen en næsten voksen selvreflektion over og italesættelse af sin egen
sociale status på kolonien. Efter anslaget kommer hurtigt videoens point of no
return, da en pludselig begivenhed rammer jegfortælleren: Hun får sin
menstruation som den første på kolonien, og herefter ændrer hendes status sig. Fra
at være en taber forandrer hun sig til koloniens gynækologiske ekspert, som hun
navngiver “Camp Gyno” (0:22). I skiftet fra anslagets modløse tone ændrer
jegfortællerens mimik sig også: Hun får et udspekuleret ansigtsudtryk og taler
med stor entusiasme. Det bliver med denne transformation tydeligt, at det at få sin
menstruation bliver en magtfaktor på sommerkolonien, og vores jegfortæller får
derfor tildelt en ny position i fællesskabet med de andre piger på kolonien.
Vi ser herefter to scener i slowmotion, hvor jegfortælleren kaster tamponer ud i
sovesalen til de andre piger og ud fra en bro direkte mod kameraet. Pigen giver
også en anden pige en håndfuld tamponer, mens hun siger: ”From now on, you get
these from me” (0:29). De to første scener er filmet i frøperspektiv, der
understøtter jegfortællerens nye, magtfulde position, da hun i frøperspektivet
gøres stor og derved synes magtfuld. Med Bourdieus terminologi gøres pigen her
traditionelt maskulin, ved at hun ’gøres stor’ og handlekraftig.
Baggrundsmusikken til disse scener understøtter også hovedpersonens magtfulde
position, da en kvindelig rapper synger, at hun er en bidronning, og hun har alt
det, som ’du’ behøver: ”I’m a Queen Bee. Come get it. No trippin’. I got
everything you need.” (0:21) Sangteksten ser vi knytte sig til hovedpersonen: Hun
bliver koloniens bidronning, der har alt, hvad de andre behøver. Den absolutte
magtfaktor ved at være bidronning og have dét, de andre har brug for, placerer de
andre piger fra kolonien nederst i et magthierarki, hvor hovedpersonen qua sin
menstruation er placeret øverst. Hierarkiet består ikke af et kønshierarki, men det
bliver en spejling af selvsamme, fordi den menstruerende hovedperson placeres
over de andre endnu ikkemenstruerende og nyligt menstruerende piger.
Hovedpersonen får dermed også tillagt en autoritativ og monologisk rolle, hvor
hun dominerer de andre piger og fortæller dem, hvad de skal gøre. Monologen og
den autoritative rolle resulterer i at den maskuline stil mere fremtrædende her end
fx i Break the Silence.
Vi vil yderligere argumentere for, at scenerne, hvor hovedpersonen kaster
tamponer ud og giver dem til de andre piger, subtilt konnoterer til ’dealing’ af
narkotika. Hovedpersonen er hende, der har stofferne, og de andre piger er dem,
der vil have stofferne, hvilket igen understøtter det tydelige hierarki. Sangteksten,
der lyder, at ”Bidronningen har alt, hvad du behøver” siger ikke noget om, hvad
det er, hovedpersonen konkret har. Tolkningen er derfor åben, og her kan det både
være menstruationsartiklerne, konnotationerne til narkotika, men også at
bidronningen, og derved hovedpersonen, har en magtposition, de andre gerne vil
have. I dette tilfælde er det menstruationen, der gør hovedpersonen magtfuld.
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Hovedpersonen får en magtfuld position på kolonien, som hun udnytter. Hun
hæver sig selv op over de andre, fordi hun har menstruation, og ’dealer’funktionen forstærker denne herskerrolle. Man hører ikke de andre piger på
kolonien sige noget til hovedpersonen. De ligger derimod i deres senge eller
modtager passivt tamponer fra hende, hvilket understøtter det monologisk
perspektiv. Hovedpersonens monolog er den eneste stemme i videoen.
Menstruationen tolker vi som en magtfaktor i videoen: Hovedpersonen får en ny
og magtfuld rolle, da hun får sin menstruation, hvilket understøttes af retorikken,
baggrundsmusikken og scenerne, hvor hun dealer tamponer.
I de reklamer, vi undersøgte i analysen af de ældre reklamer, blev menstruation
generelt konstitueret som noget, der gjorde kvinden usikker, utryg og skamfuld.
Camp Gyno konstituerer menstruationen som noget, der gør kvinden magtfuld.
Dette står i klar kontrast til de ældre reklamer, hvor kvinderne begrænses af deres
menstruation. Den første, der får sin menstruation i en pigegruppe, får denne
magtfulde status som mere voksen og kvindelig end de andre. Menstruationen
bliver ikke noget, der skal skjules. Tværtimod bliver den en funktion, der skal
fremhæves. Yderligere er der også en kontrast til de ældre reklamer og Break the
Silence, idet videoen ikke har det feminine fællesskab som topos, men det
monologiske og autoritative. Videoen opfatter vi derved mere som et udtryk for
maskulin stil end for feminin stil. Den maskuline stil understreges også af, at
hovedpersonen ’gøres stor’ ved, at hun er dominerende over for resten af
koloniens piger. Hun indtager derfor en maskulin position qua Bourdieus teori og
afmystificerer også menstruationen ved at bruge den som aktiv magtfaktor.
Menstruationen bliver, modsat de ældre reklamer, altså ikke en hemmelighedsfuld
og skamfuld funktion for kvinden, men en synlig og forståelig funktion. Dette
ekspliciteres blandt andet i den scene, hvor hovedpersonen bruger en dukke og
ketchupflaske til at vise, hvordan det ser ud, når kvinder menstruerer (0:37).

13.2.3.2 Den kvindelige hærfører
Udover de monologiske og autoritative karakteristika, der kommer til udtryk, ser
vi også endnu et maskulint stiltræk: det agonistiske træk. I samspil med den
tydelige magtposition, som hovedpersonen indtager, ser vi det agonistiske stiltræk
i hendes imperativiske sprogbrug: ”From now on, you get these from me” (0:30),
som hun siger til en af de andre piger. Derudover ’bevæbner’ hun også en af
pigerne med et spejl, der skal være deres skjold, og tamponer, der skal være deres
sværd. Samtidig fortæller hun i en voice-over: ”For these campers, I was their
Joan of Arc. Your sword… Your shield. It’s like, I’m Joan, and their vag is the
ark” (0:44). Med sværdet (tamponerne) og skjoldet (spejlet) tydeliggøres
kampmetaforikken, men kampen forstår vi ikke som en traditionel kamp. Kampen
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opfatter vi som en kamp for at lære din vagina at kende og at ’beskytte’ den mod
menstruationen. Spejlet skal pigerne bruge til at undersøge sig selv, og
tamponerne skal de bruge som den direkte beskyttelse mod menstruationen. Her
ses et paradoks: Hvor spejlet skal bruges til at skabe kendskab til egen krop, bliver
tamponerne et våben og beskyttelse mod menstruationen. Her fastholdes
retorikken fra de ældre reklamer, hvor menstruationen er noget, kvinderne skal
beskytte sig mod – derfor kan det synes paradoksalt, at pigerne både skal lære
deres krop at kende og samtidig skabe distance til den ved at bevæbne den mod
menstruation.
Derudover bliver det agonistiske stiltræk også understøttet af, at
hovedpersonen benævner sig selv som koloniens ”Joan of Arc”, hvilket refererer
til den kvindelige helgeninde og hærfører Jeanne D’Arc, der forklædte sig i 1400tallet som mand og gik ud for at kæmpe for det franske land. Hovedpersonen
tillægges her igen en magtfaktor: som koloniens hærfører. Men hvor de første
scener subtilt konnoterer til lyssky narkohandel, bliver magten med Jeanne D’Arc
mere feministisk i sine undertoner, hvor hun ønsker at føre de andre ind i ’krig’
ved at bevæbne dem. Vi tolker, at videoen får feministiske islæt på grund af den
direkte sammenligning med Jeanne D’Arc, der brød med den traditionelle
kvinderolle og gik i krig. Selvom vi vil argumentere for, at retorikken er
agonisitisk, er den stadig funderet i en helgenindens historie, der viser kvindens
magt til at agere og kæmpe på lige fod med manden. Men med denne tolkning ser
vi også en diskrepans, fordi hovedpersonen vil beskytte pigerne mod deres
menstruation med kampmetaforiske redskaber. Menstruationen bliver derfor ikke
velkommen, men noget, der skal bekæmpes, hvilket skaber et feministisk
paradoks: På den ene side vil hovedpersonen hjælpe de andre piger med at forstå
menstruationen, men på den anden side vil hun have, de skal bekæmpe
menstruationen, som var den en fjende. Et eksempel på dette er, at hovedpersonen
omtaler menstruation som det røde tapperhedsbadge (oversat fra ”The red badge
of courage”), samtidig med at hun bruger kampmetaforer, der indikerer, at det er
nødvendigt, at pigerne beskytter sig mod menstruationen.
Som modsætning til den autoritative, monologiske og agonistiske retorik ses også
den dialogiske og erfaringsbaserede retorik, hentet fra Campbells teori om feminin
stil. Ved at være koloniens gynækolog sørger hovedpersonen for at give de andre
piger hygiejneprodukter. Derudover vejleder hun dem også i, hvad menstruation
er. I denne scene ser vi for første gang i vores udvalgte materiale et symbol for
blod. Hovedpersonen illustrerer, som tidligere nævnt, menstruation ved at tape en
ketchupflaske på en dukke og presse på flasken, så det ligner blod, der kommer ud
af dukkens underliv (0:37). Dog er hendes retorik stadig bestemt i tonefaldet, og
hun indgår ikke i dialog med de andre piger, hvilket gør, at det hjælpende og
vejledende aspekt stadig er funderet i en monologisk retorik.
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Går vi tilbage til det autoritative aspekt, ser vi også hovedpersonen skælde en af
de andre piger ud, fordi hun ligger på sengen og krummer sig sammen af smerte:
“Suck it up and deal with it”, beordrer hun pigen. Her fremstår hovedpersonen
hverken empatisk eller forstående over for det faktum, at menstruation eller PMS
kan give smerte. Scenen her kan ses som et udtryk eller en konsekvens af det
maskuline blik, da menstruationen ikke må påvirke kvinden. Fortællingen vender
omkring et minut inde i historien. Hovedperson fortæller, hvordan hun lige
pludselig mister sin status som koloniens gynækolog, fordi pigerne ikke længere
ser hende som menstruationsekspert eller bruger hende som leverandør af
menstruationsartikler. Klimakset finder sted, da hun finder ud af, at pigerne fra
kolonien ikke lytter til hende, fordi de får omsorgspakker fra HelloFlo med
menstruationsartikler og slik sendt med posten tilpasset deres menstruation (1:20).
Som hovedpersonen siger: “It’s like Santa - for your vagina. How can a Camp
Gyno compete with that”. Hovedpersonen sammenligner Helloflo med
julemanden, fordi den pakke Helloflo sender er fyldt med gaver i form af
menstruationsartikler og slik. Den status, hovedpersonen blev tildelt i kraft af sin
menstruation, forsvinder, fordi de andre piger ikke længere behøver hende.
Hovedpersonen kan intet stille op, fordi HelloFlo har meget bedre løsninger for
pigerne end hovedpersonen. I udtoningen af videoen spilles militante
trommerytmer med følgende tekst: ”Goodbye Camp Gyno – Hello Flo”. Logoet
for HelloFlo toner frem på billedet, der er et kombineret logo og hyperlink, som
dirigerer en videre til HelloFlos hjemmeside, hvis man trykker på det.

13.2.4 Delkonklusion: Den ideelle kvinde er magtfuld
Vi har i analysen fremhævet forholdet mellem videoens maskuline stil:
agonistiske, monologiske og autoritative retorik og videoens feminine stil: den
erfaringsbaserede og samlende retorik, der også viser sig. Hovedpersonen får på
grund af sin menstruation en forøget status, og hun placeres øverst i et
magthierarki, og resten af pigerne på sommerkolonien er placeret under hende.
Menstruationen bliver derved en magtfaktor for hovedpersonen i videoen. I
slutningen af videoen mister hovedpersonen dog sin status, fordi de andre piger
ikke er afhængige af hendes hjælp længere. Her sker en interessant
transformation, hvor HelloFlo tager magten fra hovedpersonen. Man får et indtryk
af, at hovedpersonen sanktioneres, fordi hun ikke har forvaltet sin magtposition
tilfredsstillende – den er steget hende til hovedet. Derfor er det heller ikke
entydigt, hvilken kvindetype der bliver fremstillet i videoen: På den ene side
fremstiller videoen en kvinde, der er diktatorisk og dominerende over for andre
kvinder, og på den anden side fremstiller videoen en lederrolle, der ønsker at
samle kvinder og dele sin viden og erfaringerne med dem. De to roller overlapper
løbende hinanden igennem fortællingen, hvilket blandt andet viser sig, idet
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hovedpersonen både opfordrer pigerne til selvundersøgelse, men samtidig ønsker
at bevæbne dem mod menstruation med en kampmetaforik. Sidstnævnte er et
stiltræk, som vi også har set særligt gentagende i de ældre reklamer.
Vi ser også et samspil mellem feminine og maskuline karakteristika. Trods det, at
hovedpersonen har et meget traditionelt piget udseende med langt hår og tøj i lilla
farver, så agerer hun med maskuline karakteristika. En del af retorikken er
derudover også udtryk for maskulin stil, og hendes kropslighed er ligeledes
maskulin: Hun ’gøres stor’ i flere scener og udviser rationalitet og fremdrift ved at
lede de andre piger. De kropslige maskuline karakteristika og de maskuline
stiltræk indtræder først, idet pigen får sin menstruationen i starten af videoen.
Hendes modløse tone, som slår videoen an, er derimod præget af emotionelle
tanker som bekymring og selvkritik, hvilket Bourdieu karakteriserer som feminine
karaktertræk. Da hun til sidst mister sin magtfulde position, ændrer hendes stil sig
tilbage til modløshed og selvkritik.
Reklamen Camp Gyno fremstiller derved ikke et tydeligt ideelt kvindebillede,
men fremhæver menstruation som en magtfuld faktor, der – kvinder imellem –
skaber en hierarkisk orden.

14 Sammenfattende delkonklusion:
Retoriske brud med de ældre reklamer
Vi har i analysen og fortolkningen af de ældre reklamer set, hvordan fem topoi
knytter sig an til en kvindehistorisk diskurs. Vores overordnede fortolkning er, at
kvinden kan ses som værende i et symbolsk fangenskab, som hun kun kan slippe
ud af, hvis hun eliminerer alle tegn på sin menstruation – mentalt som fysisk.
Derudover har vi analyseret og fortolket videoen Break the Silence, der
umiddelbart bryder med de ældre reklamers retorik ved eksplicit at ville bryde
tavsheden omkring kvinders underliv. Dette gøres ved at få kvinder til at tale om
deres underliv og danne en menstruationsbevægelse, som alle kvinder kan blive
en del af. Derefter har vi analyseret og fortolket reklamen Camp Gyno, der
fremhæver menstruation som en magtfuld faktor, der skaber et hierarki mellem
kvinder.
Med vores analyseresultater vil vi sammenfattende konkludere, at de to nye
reklamer på flere måder bryder retorisk med de ældre reklamer. Hvor de ældre
reklamer fremstiller en kvinde, der skal være ængstelig og skamfuld over sin
menstruation og skjule den for omverdenen, så tager de to nye reklamer en anden
retorik i brug: Menstruation er både noget, du som kvinde kan være stolt af, et
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emne, der skal tales om i det offentlige rum og slutteligt en magtfaktor for
kvinden.
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KAPITEL 5 - Diskussion

I analysen kom vi frem til, at de ældre reklamers fem topoi, helbred, frihed,
fællesskab, synlighed og selvbevidsthed, tilsammen udgør et normsæt, der skaber
et billede af, hvordan kvinden skal agere. Det bliver en norm for kvinder, at de
skal skjule alle tegn på deres menstruation for ikke at forarge omverdenen. Vi
fandt yderligere frem til, at reklamerne konstruerer kvinden som værende et i
symbolsk fangenskab, så længe hun lader sig påvirke af sin menstruation. Hvor
topoiene helbred, usynlighed og selvbevidsthed alle er med til at sætte kvinden i
position som den anden i et kønshierarki, så er topoiene frihed og fælleskab
umiddelbart med til at styrke kvindens frigørelse og position i samfundet. Vi fandt
yderligere frem til, at sproget generelt er præget af en vekselvirkning mellem
feminin stil og maskulin stil.
De to nye reklamer har ligeledes en sproglig vekselvirkning mellem feminin
stil og maskulin stil. Dog bryder disse to reklamer overordnet med de ældre
reklamer, da de konstruerer menstruation som en magtfaktor og en fysiologisk
funktion, man som kvinde kan være stolt af. Dette står i kontrast til de ældre
reklamer, der i høj grad fremmedgør kvinden fra sin menstruation. Vi vil
diskutere, hvordan kvindernes optræden er med til at opretholde og nedbryde
tabuet om menstruation. Vi vil slutteligt belyse de kritiske teoretiske implikationer
for specialet.

15 Det problematiske tabu
Tabuet om menstruation er en præmis, som reklamer for menstruationsartikler må
forholde sig til. Derfor er det oplagt, at tabuet også bliver det centrale
diskussionsafsnit i vores retoriske kritik. Vi definerede i kapitel 1 tabuet som et
emne, kulturer ikke beskæftiger sig med, fordi det vækker stærke følelser, og fordi
disse følelser ofte er skamfulde. Det betyder, at den eneste måde, tabuet bliver
behandlet på, er med en fortielse og en usynliggørelse af den skam, der omgiver
det. En måde at undersøge, om et tabu opretholdes eller nedbrydes, er ved at
undersøge, hvordan det behandles af reklamerne. De ældre reklamer for
menstruationsartikler indskriver sig, som vist i analysen, blandt andet i en
emotionel diskurs, hvor kvinden skal skjule sin menstruationen både for hende
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selv og for omverdenen. På den ene side er menstruation derfor et fænomen, der
kan betragtes som stigmatiseret i reklamerne, hvilket umiddelbart kan opfattes
som paradoksalt i forhold til, at reklamerne netop skal reklamere for
menstruationsartikler i det offentlige rum. På den anden side må det tages i
betragtning, at tabuet omkring menstruation allerede eksisterede før industrien
startede.
Menstruationen blevet knyttet sammen med andre stigma. Eksempelvis at
menstruation er en del af kvindens natur, der gør hende underlegen, eller at
kvindens hormonelle ubalance skader samfundet. Fælles for disse stigma er, at de
har begrænset kvinden i hendes adfærd og frataget hende handlekraft ud fra den
overbevisning, at det både var det klogeste og sikreste. At kalde menstruation for
en ’forbandelse’ (oversat fra ”curse”) er derfor en nøjagtig beskrivelse af, hvordan
menstruation er blevet opfattet gennem tiden: en medfødt straf, en ulykke eller
rent og skær noget uheldigt, der overgår kvinder måned efter måned. Tabuet,
stigmatiseringen og forbandelsen er derfor også noget, vi argumenterer for, at
reklamerne er blevet nødt til at forholde sig til helt fra begyndelsen af 1920’erne.
Det betyder også, at reklamerne ikke har skabt tabuet alene, men de kan have haft
en væsentlig rolle i enten at opretholde eller bryde det. Og det er ud fra denne
betragtning, vi vil diskutere, hvordan tabuet henholdsvis brydes og opretholdes
både i de ældre reklamer og i de nye reklamer.
I vores diskussion vil vi komme ind på, hvordan kvinderne i reklamerne
performes. Butlers begreb om maskeraden skal forstås som en metafor for,
hvordan kønsidentitet kan performes (s. 23). Maskeraden kan hjælpe os med at
tegne et billede af, hvilke kvinderoller reklamerne skaber. Maskeraderne bliver et
udtryk for, hvordan kvinderollen i reklamerne formidler menstruation og kan
derfor også være behjælpelig med at diskutere, hvordan tabuet om menstruation
brydes og opretholdes. Analysens og fortolkningens resultater peger på
divergerende kvinderoller. Derfor er vores diskussion struktureret i tre
overordnede afsnit. De første to omhandler de ældre reklamer, og det sidste
omhandler de nye reklamer:
1 Den skamfulde kvinde
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan kvindernes optræden som skamfulde og
bekymrede kvinder i reklamerne synes at opretholde tabuet.
2 Den aktive kvinde
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan kvindernes optræden som aktive og frie
kvinder i de ældre reklamer synes både at bryde og opretholde tabuet om
menstruation.
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3 Den bramfrie kvinde
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan de nye reklamer umiddelbart synes at bryde
med tabuet om menstruation.

15.1 Den skamfulde kvinde
I analysen af de ældre reklamer sandsynliggjorde vi, at de tre topoi helbred,
fællesskab og selvbevidsthed er med til at skabe en kvinde, der er bange for at
forarge omverdenen med sin menstruation og derfor også er nødt til at beskytte
sig selv og andre imod den. Via fællesskab med andre kvinder kan kvinderne
blive klogere på, hvordan de skal begå sig i samfundet for ikke at forarge og
dermed bryde decorum. Dette synes umiddelbart at opretholde tabuet om
menstruation.

15.1.1 Skamfulde følelser
Skam og skyld dækker her over topoiene helbred, usynlighed og selvbevidsthed.
Som fremhævet, vurderer vi, at alle tre topoi umiddelbart er problematiske, fordi
de opretholder opfattelsen af menstruation som et tabu ved at udtrykke
menstruation som en sygdom eller en fjendtlighed.
I analysen fandt vi ud af, at usynligheden er en markant topos i de ældre reklamer.
Toposen så vi både knyttet an til diskursen om emotionalitet og diskursen om
nypuritanisme. Vi sandsynliggjorde endvidere, at sygeliggørelsen af kvinden
blandt andet resultererede i denne usynlighed.
Usynliggørelsen af menstruation opfatter vi som et markant udtryk for en
tabuisering af samme, fordi usynliggørelsen af menstruation sikrer, at samfundet
ikke behøver at forholde sig til den menstruerende kvinde i og med, at hun ikke er
synlig i offentligheden.
Helbredstoposen viser sig som en løsning på den medfødte sygeliggørelse,
kvinden lider under. Den bibelske forståelse af menstruation, hvor kvinden skulle
ligge i sengen uden kontakt med andre i al den tid, hun menstruerede, er ikke til
stede i reklamerne. Men reklamerne indeholder dog en eksplicit og voldsom
sygeliggørelse, der nok aftager med tiden, men forståelsen af, at menstruation er
noget, man skal beskytte sig mod, aftager ikke. Sygeliggørelsen fordrer
usynligheden, fordi kvinden, hvis hun vil accepteres på lige fod med manden, ikke
må vise, at hun er syg.
Butlers teatermetafor, maskeraden, er den optræden, der gør kvinderne i
reklamerne overbevisende som ’værende’ kvinder. Kvinderne i reklamerne

!

82!

performer en særlig femininitet, der indeholder en forståelse af, at menstruation er
en sygdom og yderligere, at denne sygdom ikke må synliggøres i det offentlige
rum. Usynliggørelse og sygeliggørelse er nogle af kendetegnende ved et tabu.
Gennem kvindernes optræden i reklamerne opretholdes tabuet i større og mindre
grad gennem alle årtierne. Med dette in mente bliver helbredet og usynligheden
begge topoi, der er med til at opretholde tabuet omkring menstruation, dels fordi
menstruation bliver fremmedgjort, og dels fordi den bliver skjult for omverdenen.
Menstruationen bliver derved en fysiologisk funktion, der skal skjules både ved
indkøb af menstruationsartikler, når kvinden menstruerer, og når produktet skal
smides ud.

15.1.2 Den latente frygtappel
Selvbevidsthedstoposen fremhæver kvindens bekymrede sind. Reklamerne viser
gentagende tegn på, at kvinden bekymrer sig kraftigt om sin menstruation. Uden
beskyttelse mod den hindrer menstruationen kvinden i livsudfoldelse, som blandt
andet at kunne tage på stranden, ride på heste og tage til jobsamtale. Med frygten
for at vise sin menstruation og bekymringen om, at menstruationen bliver en
barriere for livsudfoldelse, skaber reklamerne en tydelig kausalargumentation og
frygtappel: Hvis kvinden ikke gør sin menstruation usynlig, vil hun forarge folk
omkring hende og derved blive forlegen. Menstruationsartiklen kan derfor forstås
som en forandringsfaktor, der transformerer kvinden fra at være usikker, skamfuld
og bange til at blive selvsikker og handlekraftig. Ved at benytte
menstruationsartiklen kan hun tage på stranden, ride på heste og gå til jobsamtale
uden bekymring. Kausalargumentationen står i reklamerne for så vidt åben, for
ingen af reklamerne ekspliciterer, hvad der direkte sker, hvis man forarger eller
gør sig forlegen. Men disse to følelser – at være forargende og at være forlegen –
er skamfulde følelser, der fremstilles som ydmygende for kvinden i reklamerne.
Benytter man menstruationsartiklerne undgår man at forarge og bringe sig selv i
forlegenhed og efterlever derved normerne for, hvordan en traditionel kvinde bør
opføre sig. På den måde er menstruationsartiklerne med til at hjælpe kvinden
under hendes menstruation, fordi menstruationsartiklerne opsamler kvindens
menstruationsblod, og på den måde bliver det ikke synligt på hendes tøj. Taget i
betragtning, at menstruation er et tabu, giver det hende en sikkerhed, at andre ikke
kan se, at hun menstruerer. Det betyder, at hun ikke behøver at tænke over
eventuelle sociale konsekvenser.
Menstruationsartikler gør, at kvinden kan færdes i samfundet uden at blive
stigmatiseret på baggrund af sit tabu. Derved kan man også argumentere for, at
reklamerne med sin kausalargumentation blot viser et billede af den virkelighed,
der allerede eksisterer. Vi vil dog indvende, at kausalargumentationen skaber en
konstant og latent frygt hos kvinden, fordi hun hele tiden kan risikere at forarge
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og blive forlegen, hvis det ikke lykkes hende at skjule sin menstruation for
omverdenen. Således er kausalargumentationen med til at opretholde tabuet om
menstruation. Vi vil understrege, at vi ikke opfatter, at menstruationsartiklerne i
deres materialitet er med til at opretholde tabuet. Derimod er reklamerne med
kausalargumentationen og frygtappellen med til en opretholdelse af tabuet. I
reklamerne bliver menstruationsartiklerne en kulturel nødvendighed og en social
forpligtelse, for at kvinden overhovedet kan agere i det offentlige rum.
Menstruationen bliver yderligere en fysiologisk funktion, som kvinden kan vække
afsky med og bør være forlegen over. Bourdieu fremhæver, at det maskuline køn
er karakteriseret ved styrke, frihed og brutalitet, og det feminine køn er
karakteriseret ved skamfulde følelser. Både forlegenhed og frygt for at forarge er
skamfulde følelser, som kvinden bliver udstyret med i reklamerne.
Kvindernes optræden i reklamerne er udtryk for en femininitet, der indeholder
skamfulde følelser over at være kvinde, fordi en kvinde menstruerer. At være
kvinde kræver i den optik, at man skjuler de træk, der divergerer fra manden, for
omverdenen. Dette fremhæver og opretholder kvindens position som den anden.
Følelser som frygt for at forarge, afsky og forlegenhed er alle skamfulde følelser,
hvilket er kendetegnende for tabuiserede emner. At kvinderne i reklamerne
performer disse følelser er et udtryk for, at tabuet opretholdes.

15.1.3 Det undertrykkende fællesskab
Fællesskabet er en gennemgående topos i de ældre reklamer. Det manifesterer sig
forskelligt og betragtes som en topos, der både er med til at opretholde og bryde
tabuet.
Campbell beskriver fællesskabet som en form, hvor kvinder sammen kan skabe
bevidsthedsudvidelse og dele erfaringer. De fællesskaber, som Campbell
beskæftiger sig med i sine teorier, har en politisk karakter, som vi ikke finder i
reklamerne. Men i reklamerne ser vi et kvindefællesskab, der på nogle områder
minder om det, Campbell beskriver. Fællesskabet i reklamerne viser sig ofte ved
kvinder, der sidder og taler sammen i private eller intime sfærer. Dette skaber en
bevidsthed mellem kvinderne omkring menstruation og en forståelse for, hvordan
dette fænomen skal håndteres. Det kan bidrage til at bryde tabuet om
menstruation, fordi kvinderne taler sammen og i den sammenhæng synliggør
menstruation verbalt for hinanden.
Men fællesskabet i de ældre reklamer antager også en anden karakter. Den
antagelse, at kvindens menstruation er noget, kvinden skal skamme sig over, og
noget, hun må beskytte sig selv og andre imod, bliver udgangspunktet for
samtalen i fælleskabet. Når kvinden i de ældre reklamer konstrueres i fælleskaber
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med andre kvinder, er temaet for fællesskabet, hvordan man som kvinde skjuler
sin menstruation, så man kan føle sig tilpas i samfundet. Kvindens fællesskab med
andre kvinder har, på tværs af årtierne, samme funktion: De skal gøre den enkelte
kvinde klogere på, hvordan hun undgår at forarge omverdenen. Eksempelvis
reklameserien af Kotex fra 1920’erne (11, 12, 13, 14, 15), hvor forskellige
kvinder, der har en autoritativ rolle over for andre kvinder, citeres for det
brændende ønske om at fortælle kvinderne under dem, hvordan de ved brug af det
rigtige produkt kan undgå at forarge andre omkring dem.
På trods af over 40 års udvikling har beskeden ikke ændret sig i to af
reklamerne fra Pursettes reklameserie fra 1970’erne, hvor teenageveninder
ligeledes hjælper hinanden med præcis det samme: at skjule menstruationen for
omverdenen i frygt for at blive forlegne og forarge (41, 42). På den ene side
skaber sammenholdet blandt (især sidstnævnte) kvinder en fællesskabsfølelse
omkring det at være kvinde og det at kunne dele kropslige erfaringer. Man kan
argumentere for, at Campbells anskuelse om, at fællesskabet kan skabe
bevidsthedsudvidelse, også gør sig gældende her, fordi kvinder udveksler
erfaringer. Dermed kan tabuet om menstruation kvinder imellem således også
nedbrydes, da emnet ikke forties fuldstændigt. På den anden side er det
karakteristisk for fællesskabet i reklamerne, at kvinderne hjælper hinanden med at
opretholde en skam omkring deres menstruation, og derved er fællesskabet præget
af en grundlæggende skam og frygt for at forarge andre. Kvinderne hjælper
hinanden med at fasteholde en undertrykkelse af dem selv. På den måde er
fællesskabet blot med til fortsat at undertrykke kønnet og opretholde tabuet.
Fællesskabet i reklamerne afviger på den måde fra de fællesskaber, Campbell
beskriver, hvis formål er at skabe selvstændighed og magt. Tværtimod kan
fællesskabet i reklamerne læses som medskaber af det modsatte: uselvstændighed
og afmagt.
Bourdieu fremhæver, at de undertrykte ubevidst selv kan fastlåse sig i en
underdanig position, fordi de udtrykker skamfulde følelser, der afsløres kropligt
(s. 25). De to reklamer fra Pursettes indeholder hver en kvinde, som er tydeligt
skamfuld, hvilket kan ses ved rødmen (42) og et nervøst ansigtsudtryk (41). I
begge reklamer giver veninden til kvinden råd til, hvordan kvinden kan skjule sin
menstruation bedre, så hun kan slippe for sine skamfulde følelser. Dette betyder,
at skammen omkring menstruation opretholdes, og fællesskabet medvirker på den
måde til en forstsat undertrykkelse af kvinden. De ældre reklamer skaber derved et
fællesskab, der ikke styrker, men snarere svækker kvindens selvstædighed og
magt. Dette undertrykkende fællesskab er med til at opretholde tabuet om
menstruation, for selvom kvinderne indbyrdes taler om menstruation, opfatter de
det stadig som et skamfuld fænomen, som skal skjules. Kvinden får hjælp til fra
sit kvindelige fællesskab til dette. På den måde fremstiller reklamerne ikke blot
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kvinder, der undertrykkes, men også kvinder, der undertrykker sig selv og
hinanden i et fællesskab.

15.2 Den aktive kvinde
I vores analyse og fortolkning af de ældre reklamer viser vi, hvordan friheden er
en gentagende topos på tværs af årtier. Friheden skabes på to niveauer: den
kropslige frihed og friheden til at agere aktivt i samfundet. Mens den kropslige
frihed manifesterer sig ved kvinder, der surfer, ridder, cykler, cheerleader og
skateboarder, manifesterer den samfundsmæssige frihed sig i mere abstrakte
frigørelsesprojekter, der handler om at løsrive sig fra tidligere generationer af
kvinder (16), indtræde i lederroller (42), erobre verden (37) og føle en ubegrænset
frihed (28). I den kvindehistoriske diskurs ser vi også disse to niveauer af frihed.
Både den kropslige og samfundsmæssige frihed har været (og er stadig) vigtige
emner for kvinders ligestilling i samfundet (s. 39). Man kan argumentere for, at
reklamerne afspejler den kvindehistoriske udvikling. Eksempelvis i reklamen fra
1929, hvor nutidens unge kvinde vil frigøre sig fra sin mors generation (16),
kvinden i 1970’erne, der ikke vil holde sig tilbage, men tværtimod vil erobre
verden (37), og den unge kvinde, der vil opretholde sin lederrolle som cheerleader
(42). De to sidstnævnte forbinder den fysiske og sportslige bevægelse med aktive
handlinger som at erobre og at lede.
Vi ser friheden som en topos, der både er med til at opretholde og nedbryde tabuet
i reklamerne. På den ene side har den teknologiske udvikling, som producenterne
af menstruationsartikler har stået i spidsen for, hjulpet til en større bevægelighed
for menstruerende kvinder. Eksempelvis havde tamponen indflydelse på
kvindelige atleters træning (Kissling:2006:18). På den måde har den teknologiske
udvikling af menstruationsartikler sikret en mulighed for større bevægelighed
blandt kvinder, synkront med at kvinderettighedsforkæmpere har krævet den ved
eksempelvis sportsmesterskaber (s. 39). Den teknologiske udvikling har derfor
medvirket til en kropslig frigørelse, som bevirker, at kvinder ikke længere er
udelukket fra sportslig aktivitet og andre kropslige udfoldelser, når de
menstruerer. På den anden side har den teknologiske udvikling dog også
konsekvent handlet om at skjule kvindens menstruation bedst muligt – både med
hensyn til diskret indpakning (pakkerne signalerer ikke, hvad der er i dem),
størrelse (menstruationsartiklerne er så små, at andre ikke opdager dem i tasken)
og navngivning (produkterne har navne, der konnoterer mere til frihed end til
menstruation). Fælles for definitionen af frihed i reklamerne er, at den fordrer
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usynliggørelse af menstruationen, både fysisk og mentalt: Kvinden skal skjule sin
menstruation i det offentlige rum, samtidig med at dens tilstedeværelse skal
fjernes fra kvindens bevidsthed. Frihed har i et kvindehistorisk perspektiv været et
centralt emne (s. 39). Frihed kan opfattes som en tilstand, hvor man ikke er
begrænset. Derfor kan det også virke paradoksalt, at friheden i reklamerne først
bliver opnået, hvis kvinden begrænser sin adfærd: Hun skal skabe en distance og
fremmedgøre sig fra sin egen krop ved at eliminere alle tydelige tegn på
menstruationen. Et af kendetegnene ved tabuet menstruation er, at menstruation
bliver beskyldt for at have en negativ indvirkning på kvinden. Med reklamernes
dikotomiske opstilling af frihed på den ene side og menstruation på den anden
opretholder de forestillingen om menstruation som noget, der afholder kvinden fra
at være fri, og derved opretholder de også forestillingen om menstruation som et
tabu.

15.2.1 Det maskuline frihedsideal
Frihedstoposen handler ofte om fysisk bevægelse. Det understøttes af, at kvindens
frihed viser sig ved, at hun ’gør sig stor’ og bliver handlekraftig i det offentlige
rum. Disse træk definerer Bourdieu som traditionelt og historisk maskuline. De
ord, der beskriver, hvordan friheden opleves og er, er kendetegnet ved at vise
handling. Eksempelvis at kræve, at erobre og at lede. I reklamerne er det ofte
kvinden, der forlanger friheden til at gøre ovenstående, og dermed får kvinden i
reklamerne en autoritativ rolle, fordi hun bliver det pålidelige billede af, hvordan
kvinden i samfundet kan føle sig fri. Retorikken omkring friheden er sluttet, da
definitionen er klart afgrænset og ikke indeholder en søgen mod friheden som et
åbent begreb. Retorikken omkring friheden har også agonistiske træk i den
forstand, at kvindernes oplevelse af at opnå frihed ofte inkluderer en kamp, hvor
de kræver en ændring, vil erobre verden og ikke finder sig i menstruationens
begrænsninger. Den maskuline stil er netop karakteriseret som autoritativ, sluttet
og agonistisk. Man kan derved argumentere for, at frihedsidealerne i reklamerne
bliver defineret ved en maskulin stil.
Det er dog ikke et entydigt billede. Campbell karakteriserer den feminine stil ved
blandt andet at bryde decorum og beskriver bruddet som en frigørelsesproces,
hvor kvinder bryder med patriarkalske strukturer (s. 32). Vi er bevidste om, at
Campbells teori, om blandt andet decorum, er baseret på kvindelige retorer fra
starten af det 19. århundrede og kvindefrigørelsen i 1960’erne og 1970’erne. Man
kan ræsonnere, at kvinderne ved netop at bryde forestillingen om en passiv
kvinderolle, bryder med decorum. Derfor kan man argumentere for, at den
feminine stil i dette tilfælde resulterer i maskulin adfærd. Den maskulint
definerede frihed opnår kvinden desuden kun ved at fjerne alle synlige tegn på
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menstruation. Kvindens position som den anden fremhæves i og med, at hun skal
skjule sin medfødte afvigelse for at opnå på forhånd definerede frihedsidealer. Det
er bemærkelsesværdigt, at ingen af de reklamer, vi har undersøgt, divergerer fra
denne definition af frihed. Det kan virke paradoksalt, at friheden er et
dominerende tema i de reklamer, der omhandler et stigmatiseret emne som
menstruation. Det paradoksale i at italesætte frihed som en modsætning til
menstruation viser, at reklamernes frihedstopos er underlagt et maskulint defineret
værdigrundlag, der præger reklamerne på tværs af de forskellige årtier.
Man kan diskutere, om frihedsbegrebet er snævert defineret, fordi det
udelukkende er karakteriseret ved en maskulin adfærd. Kvinden kan kun være en
del af denne frihed, hvis hun indordner sig kravet om at skjule sin menstruation.
Det synes problematisk, fordi det kræver, at kvinden underlægger sig en strukturel
forståelse af sin krop som værende forkert. Den snævre definition af friheden kan
således være med til at opretholde tabuet, og man kan derfor argumentere for, at
hvis det skal brydes, kræver det, at friheden bliver defineret bredere.
Frihed er umiddelbart et positivt værdiladet begrebet. Derfor synes de ældre
reklamers brug af frihedstoposen også positiv i forhold til at bekæmpe kvindens
position som den anden og kvindens placering under manden i et kønshierarki:
Hvis kvinden kan være fri på lige fod med manden, er det vel et udtryk for
ligestilling? Det vigtigste ved dette spørgsmål er formuleringen kan være. Den
betyder nemlig, at kvinden ikke er fri på lige fod med manden. For at opnå frihed
må hun skjule sin fysiologiske afvigelse.

15.3 Menstruationstopikken i de ældre reklamer
De fem topoi, helbred, frihed, fællesskab, usynlig og selvbevidsthed, er alle
gentagende temaer, der er fremtrædende i reklamerne fra 1920’erne til 1980’erne.
Nogle ændrer sig gradvist, men overordnet vil vi vurdere, at de er faste temaer i
det, vi vil benævne som en menstruationstopik. Denne topik bliver således det
retoriske fundament for, hvordan de ældre reklamer italesætter og skaber en
diskurs om menstruation. Selvom topikken på den ene side, med industriens
opblomstring, har været med til at give menstruation et sprog i det offentlige rum
og derved gøre et tabubelagt emne synligt, så er topikken i reklamerne også
overordnet med til at opretholde tabuet, fordi sproget omkring menstruation i
reklamerne konnoterer til skam og frygt. Det er i særdeleshed usynliggørelsen og
konstruktionen af de skamfulde følelser, der opretholder tabuet og tillægger
menstruationen et stigma.
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Det kan diskuteres, om reklamerne blot fremviser den virkelighed, der eksisterer.
Forstået på den måde, at reklamerne eksempelvis forholder sig til skamfulde
følelser, fordi det er sådan, kvinden vil blive mødt i den virkelige verden. Derved
er reklamerne ikke hovedansvarlige for at opretholde tabuet, men blot
videreformidlere af en allerede eksisterende tendens. Vi vil dog vurdere, at
reklamerne har en betydelig magt, da de er en af de eneste offentlige diskurser,
der findes om menstruation. Vi vil ikke anklage eller give industrien for
menstruationsartikler et ansvar for at skulle være med i kampen om at bryde
tabuet om menstruation, men blot pointere, at de ældre reklamer ikke har været
med til at bryde tabuet med deres menstruationstopik. Tværtimod har de
forstærket et allerede eksisterende tabu. Menstruationstopikken er, som fremhævet
i afsnittene ovenfor, svært normsættende for kvinder, og for hvorledes de – og
omverden – skal og bør forholde sig til menstruation. Derfor kan man også
vurdere, at reklamerne bliver dikterende for den retorik, der skabes om
menstruation i samfundet.
Et interessant træk, som menstruationstopikken indeholder, er fremmedgørelse.
Fremmedgørelsen bliver skabt og viser sig i samtlige topoi: Den handler om, at
kvinden skal eliminere alle tegn på sin menstruation. Derved skaber reklamerne
en distance mellem kvinden selv og hendes menstruation. Distancen er med til at
sygeliggøre en medfødt og iboende anatomisk materialitet og et fysiologisk
fænomen i kvindekroppen, som kvinden ikke kan blive fri fra. Kvinden bærer
derfor rundt på et fremmedgjort objekt, der understøtter vores metafor om, at
kvindekroppen er i et symbolsk fangenskab. Det paradoksale opstår her i, at netop
livmoderen, det fysiologiske, sunde tegn på at menstruere og således det at være
fertil, bliver gjort til noget distanceret, fremmet og skamfuldt.
Samtidig er reklamerne også med til at konstruere et esssentialistisk syn på
den menstruerende kvinde, fordi de skamfulde følelser omkring menstruationen er
et gentagende træk hos kvinderne i reklamerne, hvilket resulterer i, at det at være
skamfuld er en del af det at være kvinde.

15.4 Den bramfrie kvinde
Vi vil i det følgende diskutere, hvordan kvinderollerne i Break the Silence og
Camp Gyno umiddelbart bryder med tabuet om menstruation. Et fælles retorisk
træk for de to videoer er, at de for første gang verbaliserer menstruationen, hvilket
ikke er blevet gjort før, og derved fremhæver de kvindens menstruation som et
fysiologisk fænomen, der hverken er skamfuldt eller ligger under for patriarkatets
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strukturelle definitioner. I modsætning til i de ældre reklamer bliver tabuet her
nedbrudt, idet menstruationen verbaliseres, og ikke mindst imødekommer
reklamerne – på hver deres facon – at tabuet eksisterer.
I Break the Silence transformeres netop skamfulde og skyldige følelser til
selvsikkerhed og stolthed. På den måde anerkender videoen tilstedeværelsen af et
tabu, men forsøger på samme tid at nedbryde det ved at konstruere en selvsikker
kvinderolle. Lidt anderledes ser det ud i Camp Gyno. Her bliver menstruationen
fra starten konstrueret som en magtfaktor, hvilket betyder, at reklamen negligerer
tabuets eksistens. Det kan indvendes, at reklamen ved netop ikke at anerkende
tilstedeværelsen af et tabu bryder med forestillingen om menstruation som tabu,
samtidig med at videoen præsenterer en alternativ fortælling og diskurs om
menstruation.

15.4.1 Sproglig frigørelse
De to nye reklamer forholder sig anderledes til friheden end de ældre reklamer.
Selvom hverken Kat Lazo eller nogen af de andre kvinder i Break the Silence
bruger ordet frihed, eller pigerne i Camp Gyno gør det, vil vi alligevel vurdere, at
der er frigørelsesprocesser til stede i reklamerne, der særligt manifesterer sig
sprogligt.
Break the Silence bryder eksplicit tavsheden om menstruation ved både at tale om
menstruation i offentligheden og ved at lade frontfigurerne i videoen tale om deres
erfaringer. Videoen begynder med, at Kat Lazo ekspliciterer, at hun vil et tabu om
underlivet til livs. Break the Silence adskiller sig på den måde tydeligt fra de ældre
reklamer ved at adressere måden, hvorpå vi taler om menstruation og vaginal
sundhed som et problem. Både ordet vagina og ordet menstruation bliver nævnt
flere gange i videoen, hvilket betyder en sproglig synliggørelse af ord, der ikke er
til stede i de ældre reklamer. Kat Lazo italesætter både vaginal sundhed og
menstruation i det offentlige rum uden at knytte det til skamfulde følelser, og
selvom de kvinder, hun taler med i det offentlige rum, først er forlegne, bliver de i
løbet af dialogen mere komfortable ved at tale om deres krop. Kat Lazo
provokerer i begyndelsen kvinder i det offentlige rum ved at konfrontere
kvinderne med disse ord. Hun bryder decorum, fordi hun bryder med den
sproglige norm, der hidtil har været i reklamerne såvel som i samfundet.
Dialogen mellem kvinderne i det offentlige rum og Kat Lazo er inkluderende,
fordi kvinderne får lov til at sige, hvordan de har det med deres menstruation, og
hvilke følelser og tanker det vækker at tale om det. De ældre kvinder, som agerer
frontfigurer i Break the Silence, tituleres efter, hvor lang tid de har menstrueret, og
hvor mange menstruationer, de har haft. Dette er endnu en måde at synliggøre
menstruationen på. Tabuet har vi defineret som et emne, der bliver behandlet med
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fortielse. Den sproglige synliggørelse af menstruation er derved med til at bryde
med tabuet.
I diskussionen omkring frihedstoposen i de ældre reklamer kom vi frem til, at
frihedsbegrebet var snævert defineret. I Break the Silence synes der at eksistere et
frihedsbegreb, der er mere inkluderende. Kat Lazos undersøgende måde at
italesætte menstruation og vagina på inviterer kvinderne til at byde ind med tanker
og være med til at sætte ord på det, de hidtil har holdt hemmeligt. På den måde
skaber kvinderne tilsammen en sproglig frigørelse af et tabubelagt emne, hvis
sprog hidtil har været karakteriseret ved skam og forargelse. Dette betyder, at
kvinderne lige pludselig kan fortælle, hvad de tænker om deres underliv og deres
menstruation, uden at være bange for at forarge omverdenen. Den sproglige frihed
manifesterer sig ved en tilstand, hvor kvinderne kan tænke og sige, hvad de
ønsker uden hindringer.
Det kan dog indvendes, at Break the Silence ikke anerkender tabuets lange
historie. Kat Lazo stiller sig flere gange i videoen undrende over for, hvorfor
kvinder ikke taler om deres vagina og deres menstruation. Med denne undren gør
Kat Lazo kvinderne i det offentlige rum medskyldige i at opretholde et tabu, de
for længst kunne have brudt. Dette kan synes som en simplificering, der gør
kvinderne hovedansvarlige for deres egen undertrykkelse. Dog kan dette også
opfattes som en måde at tildele kvinderne handlekraft på, fordi Kat Lazo
underkender mulige barrierer og gør kvinderne til aktører.
Vi vil overordnet argumentere for, at den sproglige frigørelse, som Break the
Silence skaber, er en frigørelse, der hæver sig over den implementerede skam, og
som synliggør den ellers usynlige menstruation og derfor er med til at nedbryde
tabuet.
Camp Gyno adskiller sig også fra de ældre reklamer ved eksplicit at italesætte
menstruation. Brugen af magtfulde metaforer om menstruation præger videoen,
og dette står i stærk kontrast til de ældre reklamers skammende
menstruationstopik. Eksempelvis bruger hovedpersonen metaforen det røde
tapperhedsbadge (oversat fra ”the red badge of courage”) (0:13) om sin egen
menstruation, da hun i starten af videoen fortæller om den dag på kolonien, hvor
hun første gang fik menstruation. Dette røde tapperhedsbadge giver hende en ny
og magtfuld position blandt de andre piger på kolonien. At menstruationen bliver
beskrevet med adjektivet tapper, konstruerer den menstruerende pige som en, der
med sin menstruation udviser mod. Et badge er i bogstavelig/materiel forstand et
skilt, man sætter på sit tøj for at vise, at man tilslutter sig noget. Metaforen det
røde tapperhedsbadge bliver derfor et udtryk for, at pigen tilslutter sig de tapre,
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menstruerende kvinder. Dette kan opfattes som et metaforisk modstykke til en
manddomsprøve, der symboliserer pigens overgang til ung kvinde.
En anden metafor, der italesætter menstruation som en magtfuld faktor, er, at
hovedpersonen benævner sig selv som Jeanne D’Arc. Derved fremstår hun som en
tapper hærfører for resten af koloniens piger (s. 76). Denne metafor tydeliggør, at
hovedpersonen med sin menstruation tildeles en magtposition på kolonien.
Ligeledes er metaforen bidronning (oversat fra ”Queen Bee”) (0:22) en position,
som hovedpersonen bliver tildelt implicit via en sang i videoen.
Disse metaforer konstruerer menstruation som en magtfaktor, der giver
hovedpersonen handlekraft til at lede de andre piger på kolonien. Metaforernes
konstruktion af menstruation synliggør ikke kun menstruationen, men
underkender også, at menstruation skulle være skamfuldt. På den måde bryder de
sproglige konstruktioner i Camp Gyno med menstruation som et tabu.
En af de måder, hovedpersonen leder pigerne på kolonien på, er ved at lave en
menstruationsdemonstration (oversat fra ”Menstruation demonstration) (0:38) for
dem. Det gør hun ved at undervise pigerne i, hvordan det ser ud, når man
menstruerer ved hjælp af en dukke og en ketchupflaske. Den eksplicitte og
neutralt ladede sproglige brug af ordet menstruation tydeliggør, at det ikke er et
fænomen, der skal skjules.
Hovedpersonen har en autoritativ rolle, og videoen består udelukkende af
hendes monolog. Hun fremstår handlekraftig og egenrådig og vil bestemme over
de andre piger på kolonien. Disse træk forstår vi umiddelbart som et udtryk for
maskulin stil. Dog kan der gøres væsentlige indsigelser mod denne læsning.
Campbell beskriver i sin karakteristik af, hvordan kvinder gennem tiden har brudt
decorum, at kvinder, der bryder decorum, opfattes som maskuline, fordi de bryder
med den traditionelle passive feminine rolle. Dette taget i betragtning, kan
hovedpersonens ageren også opfattes som et udtryk for et brud med decorum og
dermed et udtryk for en feminin stil (dette eksempel kan med fordel inddrages i
teoretiske implikationer). Under alle omstændigheder bryder hovedpersonens
sprogbrug med den menstruationstopik, der eksisterer i de ældre reklamer.
Menstruationen bliver sprogligt synliggjort og ophøjet til et fænomen, der giver
hovedpersonen en magtfuld position. Dette er en position, hun mister i slutningen
af videoen, og derfor skabes der ikke et entydigt billede af, hvordan man skal
forstå denne magtposition.
Vi vil dog overordnet vurdere, at konstruktionen af menstruation som en
magtfaktor skal opfattes som en realitet, der eksisterer. Derfor er Camp Gyno med
sin metaforik og sproglige vendinger, der både synliggør menstruation og
underkender de skamfulde følelser omkring den, med til at bryde med tabuet om
menstruation.
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15.4.2 Kropslig tilknytning
I modsætning til de ældre reklamer, der indeholder et stærkt fremmedgørende
element, hvor kvinden bliver distanceret fra sin egen krop, adskiller de nye
reklamer sig ved at kropsliggøre menstruationen. Kropsliggørelsen skaber en
tilknytning til kvinden og hendes menstruation og er med til at eliminere en
eventuel fremmedgørelse af den.
I Camp Gyno viser kropsligheden sig blandt andet ved at synliggøre de følger,
der kommer ved menstruation, som mavesmerter (0:53) og utilpashed (1:08).
Pigen, der har mavesmerter og føler sig utilpas, bliver dog irettesat af
hovedpersonen og bliver bedt om at bide smerterne i sig. På den ene side er
kropsliggørelsen i dette eksempel med til at vise, at menstruation er andet end en
smuk og moderigtig kvinde, der kan bevæge sig frit på stranden, som de ældre
reklamer blandt andet fremviser, og vi bliver derfor præsenteret for den
fysiologiske, smertefulde realitet, der også rammer mange kvinder. På den anden
side medvirker hovedpersonens autoritative retorik til at underminere, hvilke
konsekvenser menstruation også kan have. Den irettesættende og kommanderende
tone, der beordrer, at pigen skal bide smerterne i sig, giver derfor udtryk for den
tendens, som vi også så i de ældre reklamer: at pigen skal eliminere alle tegn på,
at hun menstruerer. Dog er hele reklamen fuld af ironi, hvilket betyder, at det er
svært at afgøre, hvilke scener der skal forstås som et udtryk for det modsatte af
det, de umiddelbart udtrykker. Under alle omstændigheder fremhæves det, at
menstruation kan være smertefuldt.
Hovedpersonen giver senere pigen et håndspejl (0:48), som benævnes med
kampmetaforen ’skjold’. Dette er en kontrast til den eliminering af alle tegn på
menstruation, vi ser i de ældre reklamer. Vi opfatter håndspejlet som et
hjælpemiddel til en selvundersøgelse, hvilket skaber en tydelig kropslig
tilknytning. Hovedpersonen opfordrer pigen til at lære sin krop bedre at kende og
ikke være bange og fremmedgjort over for den. Samme opfordring ser vi i Break
the Silence, hvor Kat Lazo direkte opfordrer kvinderne, som hun møder i det
offentlige rum, til at lave en selvundersøgelse af deres underliv. Derudover
opfordrer videoen også seeren til en selvundersøgelse og interagerer på den måde
med seeren (2:11). Opfordringen til selvundersøgelsen i både Camp Gyno og
Break the Silence er med til at bryde med tabuet, da det fremmedgørende
kropslige aspekt formindskes. Menstruation og vagina bliver altså ikke fremmede
objekter for kvinden, men fysiologiske fænomener, som hun – gennem viden om
egen krop – skal have det godt med.
Til trods for at der opfordres til selvundersøgelse og en større kropslig
tilknytning, ser vi dog stadig ikke blod i nye reklamer og heller ikke det rum, hvor
man oftest tager sig af sin menstruation – badeværelset. I Camp Gyno vises dog et
symbol for blod, da hovedpersonen påfører en ketchupflaske på ryggen af en
dukke og trykker ketchuppen ud, så det ligner at dukken bløder fra underlivet.
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Symbolet for blod her er på den ene side med til at nedbryde tabuet, da man får et
billede af – for første gang i de reklamer, vi har set – hvordan menstruation ser ud.
Men det kan virke paradoksalt, at HelloFlo forsøger at nedbryde tabuet om
menstruation, når virksomhedens eksistensgrundlag bygger på, at kvinder skal
kunne undgå at købe menstruationsartikler i offentligheden ud fra HelleFlos
ræsonnement om, at det er pinligt at vise sine pakker med menstruationsartikler til
omverdenen (s. 72). Men ingen af de nye reklamer viser badeværelset, og det kan
derfor diskuteres, om dette er med til forsat at fremmedgøre menstruationen, da
man ikke får et reelt billede på, hvordan man til dagligt håndterer sin
menstruation.
Vi vil overordnet vurdere, at de to nye reklamer er med til at eliminere den
kropslige fremmedgørelse, som de ældre reklamer i høj grad skaber, og derfor
også er med til at bryde tabuet. Det kan indvendes, at hovedpersonens
underminering af den anden piges menstruation i Camp Gyno dog kun
understøtter den fremmedgørelse, som de ældre reklamerne også viser. Alligevel
synes det som et skridt i den rigtige retning mod at bryde tabuet, at Camp Gyno
alligevel opfordrer til selvundersøgelse og viser et symbol på blod. Samme gør sig
gældende for Break the Silence, hvor fremmedgørelsen elimineres ved, at
kvinderne i videoen taler om deres egen krop og kropslige erfaringer samt
opfordringen til selvundersøgelse. På den måde bliver menstruationen ikke en
fremmed kropslig materialitet, men derimod en del af kvindekroppen på samme
måde som andre fysiologiske funktioner. I Camp Gyno omfavnes menstruationen
ikke på samme kropslige måde, men italesættelsen af menstruation som en
magtfaktor bliver gjort til en fysiologisk del af kvinden, der styrker hende.
Yderligere tager pigerne i videoen ikke afstand til menstruationen, men taler
eksplicit om den. Alt sammen elementer, der er med til at bryde tabuet.

15.4.3 Den kønnede kamp
Fællesskabet er, ligesom i de ældre reklamer, også et interessant element i især
Break the Silence. I modsætning til i de ældre reklamer bygger sammenholdet i
fællesskabet i videoen ikke på, hvordan kvinderne kan hjælpe hinanden med at
skjule deres menstruation. Tværtimod bygger det på, hvordan kvinderne kan
hjælpe hinanden med verbalt at synliggøre deres menstruation. Denne ændring
betyder, at fællesskabets karakter ændres fra at være bundet sammen af skam og
forlegenhed til at være bundet sammen af selvstændighed og sammenhold. På den
måde får fællesskabet i Break the Silence en styrke, der minder om den, Campbell
beskriver i sine betragtninger om de kvindefællesskaber, hun undersøger.
Fællesskabet i Break the Silence giver kvinderne styrke til at tage magten over,
hvordan deres underliv og menstruation skal italesættes. Dermed bliver
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menstruation ikke opfattet som en afvigelse, men som en del af kvindens
fysiologi, som hun må tage stilling til.
Ligesom i de ældre reklamer deler kvinderne erfaringer, men til forskel fra de
ældre reklamer giver kvinderne i de nye reklamer ikke hinanden råd til, hvordan
de kan skjule deres menstruation. Tværtimod starter de sammen en samtale, der
skal række ud over de implicerede i fællesskabet. Den handlekraftige kvinde er
dermed ikke længere en, der er fysisk aktiv eller ønsker at erobre verden på en
hest, som vi så i de ældre reklamer. I de nye reklamer bruger hun sin handlekraft
til at bryde tavsheden omkring menstruation via sproget. Fælleskabet sørger ikke
for, at hun holder decorum. Tværtimod styrker det hendes kamp om at bryde med
tabuet og tavsheden, fordi kvinderne sammen deler erfaringer omkring deres
menstruation.
Der er et træk ved fællesskabet i de nye reklamer, som har en slående lighed
med de ældre reklamer. Kat Lazo opfordrer i videoen udelukkende kvinder til, at
de må bryde tavsheden over for hinanden kvinder imellem. På intet tidspunkt
opfordres de eksplicit til at inkludere mænd i samtalen. Der er mænd blandt
kvinderne, men Kat Lazo taler kun til kvinderne, og det er også kun kvinderne,
der får taletid. På den måde bliver kampen for at bryde tavsheden udelukkende en
kamp for kvinder, og fællesskabet bliver et kvindefællesskab. De fællesskaber,
Campbell undersøger, består også udelukkende af kvinder og beror på en
søstersolidaritet, som umiddelbart kan virke irrelevant her 40 år efter, fordi
forestillingen om kønsessentialisme har fået betydeligt mere modspil, end den
havde i 1970’erne. Derfor kan det også synes en smule forældet, at fællesskabet i
Break the Silence ikke inkluderer muligheden for, at mænd kan deltage. Dette kan
synes uholdbart, da mænd gennem tiden har været med til at opretholde tabuet og
derfor også burde være med til at bryde det. Det umiddelbare altomfavnende
fællesskab i Break the Silence kan på den måde forstås som ekskluderende. At
inkludere mænd i et menstruationsaktivistisk fællesskab kan muligvis synes
paradoksalt, eftersom mænd ikke menstruerer. Mændene kan naturligvis ikke tale
om egne kropslige erfaringer, men heteroseksuelle mænd kan dele deres erfaringer
med kvinders menstruation og på den måde være med til at bryde tabuet. På den
anden side kan man argumentere for, at kampen for at bryde tabuet må ske
langsomt: Først må de menstruerende kvinder skabe selvtillid til at bryde tabuet
sammen i fællesskabet. Dernæst kan de sammen bryde tabuet i større, offentlige
fora og til sidst i hele samfundet. Under alle omstændigheder er fællesskabets
styrkende karakter og dialogiske og erfaringsbaserede form i Break the Silence
med til at bryde tabuet om menstruation, fordi menstruation italesættes blandt
kvinder.
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I Camp Gyno eksisterer også et fællesskab, der bindes sammen af menstruation.
Dette fællesskab er hovedsageligt karakteriseret ved maskuline stiltræk, fordi
fællesskabet har en hierarkisk struktur: Hovedpersonen har en autoritativ og
ledende position over for de andre piger, og det er hendes monolog, videoen
fremhæver. Fællesskabet i Camp Gyno har ikke en konstruktiv rolle. Tværtimod
virker det, som om fællesskabet tvinges ned over hovedet på pigerne på kolonien.
Men der er enkelte scener, hvor fællesskabet får karakter af erfaringsudvekling og
bevidsthedsudvidelse: Hovedpersonen forsyner eksempelvis de andre piger på
kolonien med menstruationsartikler, og det er hovedpersonens personlige erfaring
med menstruation, der gør, at hun kan undervise de andre piger. Derudover bliver
hovedpersonens hierarkiske fælleskab også elimineret i slutningen af videoen,
hvilket kan forstås som en afvisning af det hierarkiske fællesskab.
Man kan argumentere for, at forståelsen af menstruation som en fysiologisk
funktion, der giver magt i et kvindefællesskab, indskriver sig i en hierarkisk
opfattelse af, hvordan mennesker positionerer sig over for hinanden. Dette synes
ikke umiddelbart frigørende, det skaber blot et hierarki blandt kvinder, men
udfordrer ikke det patriarkalske kønshierarki.
Fællesskaberne i både Break the Silence og Camp Gyno er kvindefællesskaber, og
på den måde bliver den kamp, de fører, en kønnet kamp.
Maskeraden i både Break the Silence og Camp Gyno bliver en performativ
mulighed for at gøre op med de ældre reklamers forudindtagede og essentialistiske
syn på femininitet. I Break the Silence optræder Kat Lazo som en selvsikker,
handlekraftig og bramfri kvinde, der skaber et inkluderende fællesskab for
kvinder, hvor de kan tale frit om emner, der før var skamfulde. I Camp Gyno
optræder hovedpersonen som en magtfuld, egenrådig og ledende pige, der på
grund af sin erfaring med menstruation kan hjælpe og lede de andre piger på
kolonien med deres menstruation. Maskeraden bliver i begge videoer på den måde
et opgør med den traditionelle opfattelse af kvinden fra de ældre reklamer. Denne
maskerade konstrueres via et sprog, som ved sine brud med
menstruationstopikken fra de ældre reklamer, synliggør menstruation og
underkender menstruation som skamfuld. På den måde er reklamerne ikke bare et
udtryk for et opgør med de ældre reklamer, men også et forsøg på et opgør med
tabuet menstruation.
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16 Kritiske teoretiske implikationer
Vi vil i følgende afsnit fremhæve nogle af de teoretiske implikationer, der har
været i forbindelse med at bedrive kritikken. Her vil vi fokusere på
sammentænkningen af retorik og køn samt brugen af begreberne feminin og
maskulin stil.

16.1 Kvaliteter og udfordringer:
Sammentænkningen af retorik og køn
Vi har i denne retoriske kritik valgt at hente teori fra det kønsteoretiske
genstandsfelt. I teorien fremlagde vi, hvilke interdisciplinære kvaliteter det kan
have at sammentænke retorik med kønsteori. En pointe, som Kock fremstiller, er,
at retorikken kan gå i spænd med andre fagområder og således føre til
specialiseret forskning (s. 17).
Vi vil vurdere, at sammentænkningen har frembragt interessante
analyseresultater, der har kunnet gøre det muligt at fokusere på reklamernes
kønnede magthierarkier og sætte fokus på kvinden som subjekt. Alligevel synes
det også at frembringe implikationer, der har gjort vores kritik snæver i sin tilgang
til køn.
Vi har brugt Butlers queerteoretiske performancebegreber som vores
forståelsesramme for køn. Disse begreber kan opfattes som en del af et
emancipatorisk projekt, der inkluderer diversitet af køn og seksualiteter. Alligevel
har vi behandlet køn som begreb ensidigt. Begrebet køn bliver ensidigt i vores
kritik, fordi vi ikke har behandlet det i et intersektionelt perspektiv, hvor andre
identitetskategorier, som fx klasse, race og seksualitet, også bliver konstituerende
for det pågældende køn.
Vi er bevidste om det intersektionelle perspektiv, men vi vil argumentere for,
at de spørgsmål, reklamerne umiddelbart lægger op til, handler om
kvindekroppen. Samtidig vurderer vi, at hvis vi havde lagt et større intersektionelt
perspektiv på kritikken, havde det også været med til at sløre vores fokus og dreje
specialet i en anden retning. Der er ingen tvivl om, at vi med undermineringen af
de andre identitetskategorier har gjort os blinde over for andre fortolkninger og
interessante aspekter i reklamerne, men samtidig har det været en nødvendig
generalisering for at nå til vores mål om at undersøge, om reklamerne bryder eller
opretholder tabuet om menstruation.
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Alle vores teoretikere har det tilfælles, at de behandler køn som emne og har et
kritisk blik på magt. Derfor har deres teorier også været behjælpelige for os som
aktivistiske kritikere, der netop søger at afmystificere og afklæde en dominerende
magtdiskurs i reklamerne..

16.2 Kvaliteter og udfordringer:
Brugen af maskulin stil og feminin stil
Sondringen mellem maskulin og feminin stil har overordnet til hjulpet os til at
kunne afdække reklamernes diskurs om menstruation. Først og fremmest fordi de
har åbnet op for at kunne læse de kønnede strukturer og kønshierarkier, som
reklamerne implicit skaber.
Derudover har den feminine stil særligt været behjælpelig til at kunne se,
hvordan de ældre reklamer skaber en illusion om frigørelse ved netop at benytte
karakteristika fra den feminine stil. På den anden side opretholder vi med
distinktionen også en unødvendig dikotomi, hvilket kan indvendes at modarbejde
vores kønsteoretiske rammer, som er funderet i Butlers teorier. Med dikotomien
kan man dermed beskylde os for at være ude i et essentialistisk ærinde. Vi har dog
pointeret, at maskulin og feminin stil ikke tillægges kønnet, men kan benyttes af
alle køn. Men til trods for dette kan vi ikke undgå at producere en forestilling for
vores læsere om, at de to stilarter handler om henholdsvis det maskuline og det
feminine køn.
En implikation ved brugen af maskulin og feminin stil er også, at vi ikke tager
højde for, at de to stilarter kan have andre facetter. Eksempelvis at den feminine
stil kan udtrykke sig forskelligt afhængigt af, hvilken position der tales fra.
Eksempelvis bruger universitetsuddannede kvinder og kvinder på en ufaglært
arbejdsplads muligvis forskellige ord og strategier, når de taler. Dette knytter sig
til indvendingen om, at vi har betragtet køn ensidigt ved ikke at tage andre
identitetskategorier med, som fx social klasse.
Derudover er det vigtigt at pointere, at vi opdagede, at feminin og maskulin
stil er flydende kategorier i den forstand, at det er fortolkerens blik, der afgør,
hvornår stiltrækkene er maskuline, og hvornår de er feminine. Det tydeligste
eksempel på dette er hovedpersonen i Camp Gyno, som man på den ene side kan
argumentere for fremhæves med maskuline stiltræk på grund af hendes
autoritative rolle og hendes dominerende agonistiske monolog. På den anden side
kan man argumentere for, at dette blot er et udtryk for brud med decorum, og
fremhæve Campbells betragtninger om, at enhver kvinde, der bryder med den
traditionelle feminine rolle, bliver opfattet som maskulin.
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Vi kan spørge os selv, om vores sammentænkning af retorik med køn har været
unødvendig. Måske har vi kunnet beskrive de samme strukturer i reklamerne uden
den kønnede tilgang. Vi vil dog alligevel argumentere for, at sammentænkningen
med netop køn har gjort det muligt at fremhæve de kønnede strukturer, der findes.
Det er også vigtigt for os at pointere, at samtidig med, at vi opfatter retorik som
kønnet, opfatter vi også retorik som mere end kønnet retorik. Til trods for at den
retoriske tradition bygger på en patriarkalsk struktur, som er vigtig at synliggøre,
er det ikke altid oplagt at fremhæve og arbejde ud fra denne.
Vi vil dog afsluttende vurdere, at feminin stil og maskulin stil er et produkt af en
magtfordeling, og det er netop denne magtfordeling, vi har ønsket at afdække i
reklamerne.
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KAPITEL 6 - Konklusion & perspektivering

17 Konklusion
Et samfunds syn på menstruation kan være med til at fortælle noget om
samfundets syn på kvinden. Denne parafrase af Kisslings citat, som vi fremsatte i
indledningen, understreger dette speciales formål: at undersøge sproget i reklamer
for menstruationsartikler, for at finde ud af, hvilket syn der derigennem tegner sig
på den menstruerende kvinde. Yderligere har vi ønsket at afklæde og
afmystificere de kønnede magtstrukturer, som amerikanske reklamer for
menstruationsartikler skaber. Dette ud fra betragtningen om, at reklamerne for
menstruationsartikler er en af de få diskurser om menstruation i det offentlige
rum. Vi har undersøgt den sproglige udvikling i amerikanske reklamer for
menstruationsartikler fra 1921 til 2013 og hvordan sproget i disse reklamer
præsupponerer bestemte værdier og normer for kvinder. Vores analyse var
funderet på en sproglig analyse.
Vores analyseresultater peger på, at de ældre reklamer indeholder en særlig
menstruationstopik, der består af fem gennemgående topoi. De fem topoi, frihed,
fællesskab, helbred, usynlighed og selvbevidsthed, gentager sig gennem alle
årtierne. Nogle ændrer karakter og andre forbliver næsten uændret.
Menstruationstopikken er med til at skabe en kvinde, der begrænses af sin
menstruation og menstruationen fremstår som et symbolsk fangenskab kvinden
kun slippe fri fra ved hjælp af menstruationsartikler. Måden hvorpå hun frigør sig
er ved at skjule og derigennem eliminere alle tegn på sin menstruation ved hjælp
af menstruationsartiklerne. Dette resulterer i, at kvinden fremmedgøres fra sin
menstruation.
De ældre reklamer skaber en latent frygtappel, der pådutter kvinden skamfulde
følelser, hvis hun ikke lykkes med at skjule sin menstruation for omverdenen.
Konsekvensen af menstruationstopikken bliver derfor, at reklamerne er med til at
skabe både en fremmedgørelse og placere kvinden som den anden i et
kønshierarki. Kønshierarkiet giver på den måde kvinden en lavere status end
manden, da hun med sin medfødte fysiologiske forskel, menstruationen, ikke kan
agere frit på lige fod med manden.

!

100!

Vi kom frem til, at de ældre reklamer i høj grad opretholder tabuet om
menstruation, da reklamerne konstruerer menstruation som et skamfuldt fænomen
og derfor også konstruerer den menstruerende kvinde som et skamfuldt individ.
De nye reklamer er særlig interessante, da de adskiller sig markant fra de ældre
reklamers menstruationstopik og skaber en ny, alternativ menstruationstopik.
Topikken i de nye reklamer er med til at give et nye sprog om menstruation i det
offentlige rum. Et sprog, som vi fandt frem til, beror på at transformere
menstruation til en magtfaktor og til at forstå menstruation som en del af
kvindekroppen, som kvinden skal lære at kende, ikke skamme sig over, men føle
sig tryg med og begynde at tale om, alle disse karakteristika er med til at nedbryde
tabuet. Menstruation bliver et fysiologisk fænomen, som kvinden kan være stolt
af. Kvinden bliver i højere grad, både i Break the Silence og Camp Gyno,
fremstillet som en bramfri kvinde, der aktivt ønsker at bryde fri fra
undertrykkende diskurser om menstruation. Med dette vurderer vi, at de nye
reklamer derfor kan betragtes som retoriske pionerer indenfor en nyskabelse af
sproget om menstruation. Dog fandt vi også frem til, at de nye reklamer ikke kun
er med til at nedbryde tabuet, men også er med til at opretholde det. Her var det
særligt fraværet af blod og produkterne, som var med til at skabe samme
fremmedgørelse, som de ældre reklamer også skabte. Vi kan derfor ikke pege
entydigt på, at de nye reklamer udelukkende nedbryder tabuet.
Vender vi blikket mod valget af teorier og hvordan de har fungeret i kritikken, må
vi konkludere at de både har hjulpet os med at åbne læsningen af vores artefakter,
været med til at afdække reklamernes iboende normer og værdier for kvinder og
undersøge de kønnede magtstrukturer. Dog har der også været udfordrende
implikationer ved brugen af disse.
Sammentænkning af retorik med teorier, der behandler køn, har givet
kritikken et specialiseret fokus, hvilket har givet os mulighed for at koncentrere
blikket på reklamernes kønnede magthierarkier og sætte fokus på kvinden som
subjekt. Vi har med Judith Butlers teori om det performativitet skabt en
kønsteoretisk ramme, hvor vi har villet åbne op for et syn på køn, der ikke er
essentialistisk. Butlers teorier har således hjulpet os til at undersøge reklamernes
syn på kvinder ud fra en kønsdiversitet. Vi må konkludere at Butlers teorier har
indfriet vores håb om dette, men man kan diskutere om vores syn på køn som
begreb er snævert funderet. Dette fordi vi ikke har behandlet køn i et
intersektionelt perspektiv, hvor andre identitetskategorier, som fx klasse og
seksualitet, også bliver konstituerende for det pågældende køn. Dette giver en
blindhed overfor andre fortolkninger af reklamerne.
En anden interessant teoretisk observation har været vores sondring og
distinktion mellem maskulin stil og feminin stil, som beror på teorier fra Lennart
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Hellspong og Karlyn Korhs Campbell. Det må overordnet konkluderes, at
sondringen har til hjulpet os til at kunne læse de kønnede strukturer og de
kønshierarkier, som reklamerne implicit skaber. Derudover har den feminine stil
særligt været behjælpelig til at kunne se, hvordan de ældre reklamer skaber en
illusion om frigørelse ved netop at benytte karakteristika fra den feminine stil.
Dog kan det gendrives, at vi med distinktionen også opretholder en unødvendig
dikotomi, hvilket kan modarbejde vores kønsteoretiske ramme, som er funderet i
Butlers teorier.
Det er dog vigtigt at tilføje at feminin- og maskulin stil i høj grad, ifølge
Campbell, kan betragtes som flydende kategorier, der ikke tillægges et særligt
køn, men kan benyttes og henvende sig til alle køn, hvilket vi også erfarer i
undersøgelsen af reklamerne. Yderligere må vi konkludere at de to stilarter kan
eksistere samtidig i et givet artefakt, hvilket understøtter perspektivet på at
betragte dem som flydende.
Afslutningsvis må vi konkludere, at den interdisciplinære tilgang til reklamer for
menstruationsartikler har været givtige i forhold til målet om at ville undersøge,
om reklamerne er med til at opretholde eller nedbryde tabuet om menstruation.
McKerrows idealer for kritisk retorik og vores position som aktivistiske kritikere
giver os også en oplagt mulighed for at pege på, hvordan man kan ændre status
quo, tage bindet fra øjnene og arbejde målrettet med at nedbryde tabuet om
menstruation i reklamerne.

18 Perspektivering:
Potentiale for en ny menstruationstopik
Vi vil overordnet vurdere, at de nye reklamer bryder med de ældre reklamers
menstruationstopik og derved også er med til at skabe et nyt sprog om
menstruation i det offentlige rum. Det nye sprog kan danne potentiale for en ny
menstruationstopik, der består af topoiene sproglig frigørelse, kropslig tilknytning
og fællesskab. Selvom Camp Gyno og Break the Silence er forskellige både i
retorisk udformning, visuel opbygning og narratologi, er det fælles for dem, at de
med de tre topoi er med til at bryde tabuet om menstruation. Mest iøjnefaldende
er, at de synliggør menstruationen. De to reklamer kan altså ses som retoriske
pionere til at ændre sproget om menstruation, hvilket giver dem potentiale til
imitatio i fremtidige reklamer for menstruationsartikler. Vi vil her give fem
anbefalinger til retoriske elementer, en fremtidig mentruationstopik bør indeholde,
der bygger videre på de nye reklamers topik:
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Anbefaling #1: Sproglig frigørelse
Sproglig frigørelse er essentiel for at kunne bryde tabuet. Hvis et tabu er
karakteriseret ved at være et emne, der er fortiet, stiller det i første omgang krav
til, at emnet skal verbaliseres. Menstruation skal derfor ikke omtales med
kryptiske kodeord, men frigøres sprogligt ved navns nævnelse uden brug af
skammende patosappeller og frygtappeller.
Anbefaling #2: Kropslig tilknytning
For at eliminere fremmedgørelsen mellem kvinden og hendes menstruation skal
der skabes en kropslig tilknytning. Den kropslige tilknytning er med til at
afmystificere menstruation, der således er med til at bryde tabuet. Menstruationen
bliver ikke længere et objekt i kvindens krop, men en ’naturlig’ del af kroppen.
Anbefaling #3: Sundhed og fertilitet frem for sanitet
De nye reklamer fremhæver ikke eksplicit sundhed som topos, men vi vurderer, at
netop sundhedstegnet ved at menstruere er vægtig i forhold til at bryde tabuet.
Hvor de ældre reklamer fremviser sanitet som et vægtigt komponent, produktet
kan være løsningen på, bør sundhed og fertilitet fremhæves i stedet. At fremhæve
det sunde i at menstruere og skabe en sundhedsdiskurs understøtter den kropslige
tilknytning, der kan være med til at bryde tabuet.
Anbefaling #4: Vis elefanten i rummet
Ingen af de nye reklamer viser blod, produkt eller et badeværelse, hvor man oftest
tager sig af menstruation. Vi vil vurdere, at disse elementer er vigtige at fremhæve
for at kunne nedbryde tabuet. Det kan dog diskuteres, om der skal vises rigtig
menstruationsblod. På den ene side ville det medvirke til at eliminere
fremmedgørelse ved at fremvise dét, som det hele handler om. På den anden side
er det måske ikke vigtigt at vise rigtig menstruationsblod, men blot et symbol på
dette. Reklamer for bleer viser heller ikke urin, men man tillægger publikum
evnen til at fortolke, hvad symbolet henviser til. Derudover kan det være med til
at nedbryde tabuet, hvis produkterne vises og endda vises i brug: Hvordan er
produktet placeret i trusserne, eller hvordan bruges en tampon? Slutteligt mener
vi, at det er vigtigt at få reklamerne til at udspille sig dér, hvor man tager sig af sin
menstruation: ikke på en strand eller på en sovesal, men på et badeværelse. Her
ville man give menstruationen et hverdagsperspektiv, alle kvinder vil kunne
relatere til, hvilket kan være med til at bryde tabuet.
Man kan afsluttende spørge sig selv, om det er reklamerne, der skal tage ansvaret
for at nedbryde tabuet, og om reklameindustrien har en etisk forpligtigelse til at
ændre tabuiserede emner. Vi vil ikke vurdere, om reklamerne har et ansvar for at
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bryde tabuet om menstruation, men blot påpege, at der findes en mulighed for en
sprogbrug, der i højere grad ville være med til at bryde med tabuet om
menstruation: En sprogbrug, som nogle producenter allerede har opdaget, og som
– hvis flere producenter opdagede den – vil skabe en ny og mere respektfuld
diskurs om menstruation.
-0-
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19 Abstract
The Red Badge of Stigma
- The Menstrual Taboo in American Advertisement from 1921 to 2013
Since the birth of the industry for femcare products in the 1920s, advertisements
have been one of the only discourses available for menstruation in the public
sphere. Although women have come a great way in liberating themselves from the
patriarchal structures of society, the menstrual taboo is an established premise in
the USA and the rest of the Western world. The taboo and the stigma of
menstruation has therefore been a permanent premise for the rhetorical approach
to advertisements for menstrual products.
In terms of stating menstruation as a cultural taboo, the main objective of this
study is to develop a rhetorical understanding of the discourse of menstruation in
advertisements for menstrual products. The thesis offers a critical reading of
gender from a social constructivist perspective and uses concepts from rhetorical
theory and gender theory. As a rhetorical criticism, this thesis investigates the
development of the language and the construction of norms for women in 52
American advertisements for menstrual products spanning the period from 1921
to 2013.
Based on our position as activist critics, the aim is to unmask and demystify the
gender roles that the discourse in the advertisements for menstrual products
constructs and examine how these gender roles affect the taboo. This thesis will
consequently discuss how the advertisements break down as well as maintain the
taboo of menstruation.
The theoretical frame is set by Judith Butler’s concepts of performativity
including her theory of the masquerade. Our rhetorical analytic tools mainly
consist of Karlyn Korhs Campbell’s concept of feminine style, masculine style
inspired by Lennart Hellspong’s view on rhetorical tradition as a tradition
dominated by masculine characteristics, Pierre Bourdieu’s concepts of the
performative body and Simone de Beauvoir’s concept of the position of women as
the other in a gender hierarchy.
The comparative analysis and interpretation are divided into two main sections.
The first part covers the old advertisements from 1921 to 1989, while the second
section covers two contemporary advertisements from 2012 and 2013,
respectively. The contemporary advertisements are selected because they seem to
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handle the taboo in a different rhetorical style than the old advertisements. The old
advertisements have a characteristic menstrual topic – in both substance and style
– which alienates the woman from her menstruation. On the contrary, the
contemporary advertisements offer a new rhetoric and a new menstrual topic,
which transforms the menstruation from an alien physiological phenomenon to a
symbol of power.
Based on the contemporary advertisements’ distinctive menstrual topic we, as
rhetorical critics, finally suggest a potential new rhetorical approach that we
believe the femcare industry could successfully use in future advertisements.

Keywords: Rhetorical Criticism, Gender Studies, Gendered Rhetoric, Taboo,
Menstruation, Advertisements, Women, Comparative Linguistic Analysis,
Advertising
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Hjemmesider:
Analysemateriale
UbyKotex & Break the Silence:
Hjemmeside: www.ubykotex.com / generationknow.com
Video: www.ubykotex.com/take-action/break-the-silence
(hentet 28. marts 2014)
HelloFlo & Camp Gyno:
En hjemmeside med en video: www.helloflo.com
(hentet 28. marts 2014)
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http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/ (hentet 28. marts 2014)
Adage: http://adage.com/article/news/kimberly-clark-u-kotex-ad-campaigndispels-vaginal-myths/238989/ (hentet 28. marts 2014)
Apoteket-online.dk: apoteket-online.dk/191-hygienjnebind (hentet 28. marts
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Buzzfeed: http://www.buzzfeed.com/copyranter/camp-gyno-ad-is-an-amazingbreakthrough-in-tampon-advertisin (hentet 28. marts 2014)
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