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Problemet jag valde att utgå ifrån var att en stor del av de produkter vi använder marknadsförs 

på ett väldigt stereotypt sätt till män eller kvinnor, vilket resulterar i att de som inte passar in i 

tvåkönsnormen utesluts. Mitt syfte under projektets gång blev därför att undersöka och i slutändan 

belysa och kritisera problemet på ett passande sätt. 

Produktkategorin jag senare gick in på närmare var mensskydd, specifikt deras förpackningar. 

Dessa är genom marknadsföringen endast riktade till kvinnor och agerar därför uteslutande mot 

dem som inte är ciskvinnor. Dessutom är mens ett laddat och aktuellt ämne inom vissa kretsar som 

de flesta har någon känsla eller åsikt kring vilket jag hoppades skulle hjälpa projektet att väcka 

uppmärksamhet. 

Arbetet startade i att samla ihop en bred grund av teori att bygga resterande delar av projektet på. 

All fakta och information kring normer, stereotyper, genus, förpackningar, transpersoner, mens och 

mensskydd blev något jag alltid kunde gå tillbaka till för att backa upp mina val under projektets 

gång. Även kontakten med användarna genom enkäter har skapat en stor förståelse för andras 

upplevelse av dessa förpackningar samt vad som väcker uppmärksamhet och känslor, vilket har 

varit värdefullt i arbetet mot att belysa ett problem genom kritisk design. 

Förpackningen är framtagen som en kontrast till dagens mensskyddsförpackningar. Här får 

mensen ta plats med illustrationer av mensskydd i en blodröd färg och med genomskinliga sidor 

som visar innehållet. Typsnittet är en blandning av det hårda maskulina och det tunna runda 

feminina för att skapa en könsneutralt uttryck. Företagsnamnet ”har du mens eller” är valt efter 

frasen som ofta sägs av män i syfte att trycka ner och nedvärdera kvinnors åsikter och känslor, men 

i detta fall skrivet i ett typiskt feminint typsnitt som är så vanligt inom den valda produktkategorin. 

Förhoppningen är att de olika delarna och förpackningen i stort ska väcka uppmärksamhet och 

eftertanke kring hur produkter omkring oss är marknadsförda och hur det påverkar oss. 

Sökord: Mens, menstruation, transperson, ickebinär, feminin, maskulin, normkritik, kritisk design, 

förpackningsdesign

Sammanfattning



The problem I chose to base my project on is the fact that a big portion of the products we use 

daily are marketed against either men or women. The result of that is an exclusion of the people 

who do not fit inside the norm, which states that there are only two genders. My purpose during 

the project was to investigate this problem and in the end also criticize it in a suitable way. 

Later on, my focus was shifted towards a specific category of products - menstrual hygiene 

products. More specifically their packaging. They are marketed only towards women and exclude 

all who are not cis-women. The subject of menstruation is also a loaded one and at the moment 

frequently discussed within certain circles. Most people seem to have a lot of feelings and opinions 

regarding the subject, which will hopefully get my project into the public eye. 

My process started in collecting a broad range of facts and theories surrounding the subject, which 

the remaining parts of my project is based on. The information about norms, stereotypes, gender, 

packaging, transpersons, menstruation and menstrual hygiene products was something I could 

always go back to whenever I needed help in decision making during the project. The contact I 

had with the consumers through the surveys were an important part in building my understanding 

of what creates attention and feelings, which has been valuable in working towards critical design. 

The packaging is created as a contrast against the packaging for menstrual hygiene products 

existing today. The period is allowed to take up space in the form of illustrations of the menstrual 

product as well as the color red, which symbolizes menstrual blood. This is also combined with 

clear plastic on two sides which show the containing products. The font used on the majority 

of the packaging is a combination of hard shapes, often considered masculine, and thin round 

shapes, often considered feminine. Together they create a gender neutral appearance. The name 

of the company ”har du mens eller?” is chosen after a phrase commonly used by men to disparage 

women’s feelings and opinions. In this case, it is written in a typically feminine font which is very 

common in this category of products. With the different parts of the packaging, my hope is to rise 

attention and bring awareness to how the products surrounding us are marketed and how this 

affect us. 

Keywords: Period, menstruation, transperson, non-binary, feminine, masculine, norm criticism, 

critical design, packaging design 
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själv under projektets gång och sett till att jag fått mat i mig. Slutligen min vän Ofelia Lööv, som 
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Arbetet tog avstamp i mitt intresse för genus och normer och hur det påverkar oss dagligen. Det 

är något jag själv och mina vänner upplevt och som vi ofta diskuterar. Med detta arbete ville jag 

få en högre förståelse för andras upplevelse av dessa företeelser för att sedan belysa problemet i 

form av en produkt. 

Min upplevelse var att produkter ofta delas upp efter kön genom färgval, något som även många 

andra anser är problematiskt (Eklöf 2017). Detta är något vi är så vana vid att när produkter ska 

rangordnas från manliga till kvinnliga upplevs en mörkblå förpackning mest maskulin och en rosa 

mest feminin (Pärlefalk och Swart 2017).

1.1 Bakgrund

1.0 Inledning 

Det är tydligt att många produkter marknadsförs till olika personer baserat på deras kön 

(Lindstrand och Walter 2017), alltså mot enbart män eller kvinnor. Detta innebär att de som 

inte identifierar sig med ett av dessa kön ofta utesluts genom marknadsföring (Berg 2017). Den 

uppdelningen görs tydlig med hjälp av färg och form som anses stereotypa för det kön produkten 

ska marknadsföras till, vilket syns i en undersökning genomförd av Pärlefalk och Swart (2017) där 

de bett deltagare rangordna förpackningar på en linje från maskulina, något som ansågs vara 

mörkblått och raka linjer, till feminina, som ansågs vara rosa och mjukt. 

Den produktkategori som jag senare valde att fokusera på är mensskydd, där produkterna 

är riktade till enbart kvinnor och en manlig motsvarighet saknas. Därav exkluderas inte bara 

icbebinära utan även transmän från dessa produkter genom marknadsföring. Jag ville också ta upp 

problematiken kring synen på mens som något äckligt som måste döljas (W. Dahlin 2012), trots att 

det är något som halva världens befolkning har gemensamt. 

1.2 Problembeskrivning 

Figur 1. Förstasidan på OB.se

1



Syftet med examensarbetet startade i problematiken kring väldigt könskodade produkter och hur 

detta påverkar personer som inte ser sig själva passa in i tvåkönsnormen. Detta utvecklades senare 

till att belysa problemen kring mensskyddsförpackningar gällande den tydliga könskodningen, 

men även skammen som finns kring menstruation och behovet att dölja den för omgivningen. 

1.3 Syfte

Mitt fokus blev i slutändan att belysa olika sorters problematik kring mensskyddsförpackningar, 

därav är det några områden som inte längre var relevanta att ta hänsyn till i slutkonceptet. Ett 

av dessa är den innersta delen av förpackningen, den som hör till de individuella mensskydden. 

Ofta tunn plast som används av hygieniska skäl och i vissa fall är genomskinlig eller mycket 

neutral. Därför ansågs denna inte vara av lika stor vikt som den yttre förpackningen, som ofta är 

väldigt tydligt feminin, när det kom till att belysa problem. Jag har inte heller lagt ner tid på att 

utveckla själva mensskyddets utseende och funktion då detta är utformat främst efter funktionen 

att fånga upp mensblod. Då jag valt att fokusera mitt arbete kring att belysa problem har 

användarens behov och önskemål varit en viktig del i att skapa en förståelse för vad som väcker 

uppmärksamhet och upprör snarare än att utforma produkten för att bli exakt vad majoriteten av 

dessa användare vill ha. 

1.4 Avgränsningar 

Den övergripande metoden jag använt mig av genom arbetet är Forskning genom design 

(Cross 2001), med hjälp av en designprocess och olika delar i den hoppades jag komma fram till 

att på något sätt belysa dagens problem. Andra metoder jag använt mig av är enkäter i både 

faktainsamlings-syfte och utvärderings-syfte samt marknadsanalys. I idégenereringsprocessen 

har jag jobbat med både analog och digital skiss och kontinuerligt kollat av dessa mot 

funktionsanalyser och vad koncepten bör uppnå utifrån teori och enkäter. Jag har även använt mig 

av vissa delar i materialet ur Verktyg och metoder för normkreativ innovation (Alves, Ehrnberger, 

Jahnke och Wikberg Nilsson 2016) för att försäkra mig om att jag inte enbart utgår ifrån mig själv 

och mina erfarenheter utan är inkluderande mot dem som bör inkluderas i sammanhanget. 

1.5 Metod

Nedan förklaras ett antal begrepp som kommer vara återkommande i rapporten. 

Könsidentitet

Könsidentitet är det kön en själv upplever att en har. Det är beroende av det biologiska könet eller 

hur andra upplever en. (Nationalencyklopedin 2018)

1.6 Begrepp
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Genus 

Genus är ett begrepp som beskriver människors sociala kön, alltså hur de uppfattas av andra, samt 

deras könsidentitet. (Nationalencyklopedin 2018)

Cisperson

En cisperson är någon vars könsidentitet är den samma som det biologiska könet. Motsatsen till 

cisperson är transperson. (Nationalencyklopedin 2018) 

Transperson

En transperson är någon vars könsidentitet inte är den samma som det biologiska könet. 

(Nationalencyklopedin 2018)

Ickebinär  

En ickebinär person är någon som identifierar sig som varken man eller kvinna utan både och, 

något mellan eller bortom dessa två kön. (RFSL Ungdom 2018)

Feminint 

Feminint är något som av många anser typiskt för kvinnor. (Nationalencyklopedin 2018)

Maskulint

Maskulint är något som av många anses typiskt för män. (Nationalencyklopedin, 2018)

Normer 

Normer är sådant som anses vara det normala i olika sammanhang och situationer. 

(Nationalencyklopedin 2018)

Tvåkönsnormen

Normen som säger att det bara finns två kön, män och kvinnor (Andersson, Ehrnberger och Gunn 

2017)
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”Alla är sig själva närmast. Och vi gör oftast som vi är vana att göra. Vi styrs av de 
normer och värderingar som har format oss - även om vi tror att vi är innovativa. 

Resultatet riskerar att bli lösningar som diskriminerar och begränsar.” 

(Alves, Ehrnberger, Jahnke och Wikberg Nilsson 2016, s. 4)

2.1 Normer och stereotyper 

2.0 Teori

Research-fasen startade i en teoretisk undersökning av normer, stereotyper och produkter riktade 

till ett visst kön. Den övergick senare till att mer riktat undersöka mensskyddsförpackningar 

kopplat till genus och könsneutrala förpackningar. Förutom teori har även en enkätundersökning 

samt marknadsanalys ingått i researchen. 

Normer och stereotyper kopplat till produkter och design visades upp på ArkDes i utställningen 

NormForm (Andersson, Ehrnberger och Gunn 2017). Där syntes olika sorters design som på olika 

sätt ställde sig kritisk mot de normer som vanligtvis påverkar utformningen av de produkter vi 

konsumerar (se Figur 2 och Figur 3). Kritiken riktas främst mot heteronormen och tvåkönsnormen, 

alltså att det bara finns män och kvinnor och att alla är heterosexuella. Utställningen ökade mitt 

intresse kring normer och design, och jag började undersöka detta mer. 

2.1.1 Normkritik och design

Figur 2. Skyddstoppen Figur 3. Mega hurricane mixer



Begreppet normkritik beskriver ett ifrågasättande av maktstrukturer och normer som kan 

ihopkopplade med olika typer av diskriminering. I normkritik ingår även ett synliggörande av vilka 

som ingår eller utesluts från normer. Det handlar även om att bli medveten om diskriminering 

samt hur den fungerar, både när det kommer till samspel mellan människor men även i produkter 

och miljöer och hur dessa diskriminerar. Ambitionen med att arbeta normkritiskt är att bidra till 

nytänkande lösningar för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. (Alves, Ehrnberger, Jahnke och 

Wikberg Nilsson 2016) Det är de som följer normen som har makt att förändra den. Dessutom 

är det ofta så att normer samspelar eller motverkar varandra vilket skapar en stor komplexitet. 

(Jämställ NU 2018) 

Materialet Verktyg och metoder för normkreativ innovation (Alves, Ehrnberger, Jahnke och 

Wikberg Nilsson 2016) är framtaget för att förenkla arbetet med framtagandet av produkter och 

miljöer som inte utesluter dem utanför normen. Det är fokus på sju diskrimineringsgrunder som 

finns reglerade i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Design som praktik 

handlar om att förstå och utgå ifrån användarens behov och utifrån detta skapa lösningar. I 

detta måste det ingå en förståelse för vad som kan stå i vägen för att inkludera alla, bland annat 

fördomar. Författarna skriver även om vikten av att som designer förstå andras verklighet och 

samtidigt utmana sin egen världsbild. 
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Könsnormer och stereotyper presenteras för oss tidigt. Andersson (2006) undersöker litteratur 

för barn och hur kön och sexualitet porträtteras i dessa sammanhang. Hen kom fram till att flickor 

beskrivs som ansvarstagande, lydiga och duktiga. I en av de studerade barnböckerna, Elsas bok, är 

huvudpersonen Elsa en klassisk duktig flicka. Hon är inte ute på några egna äventyr till skillnad från 

pojkarna, trots att hon är huvudkaraktären. Däremot håller hon alltid koll på pojkarna och ser till att 

de sköter sig. Även i boken Vi läser finns dessa duktiga flickor, Emma och Lisa, vars roll är att göra 

som fröken säger samt kommentera det pojkarna gör. I båda böckerna beskrivs flickornas intressen 

helt olika från pojkarnas, pojkarna bygger och flickorna leker med dockor. 

Det är även i Vi läser främst pojkarnas berättelser som följs, flickorna är biroller, ett föremål för 

pojkars intresse. Den mest populära flickan i boken, Siv, passar även hon in i rollen som duktig 

flicka. Hon bär alltid kjol, och två pojkar är så kära i henne att de tävlar om vem som ska få henne. 

En annan flicka, Elin, beskrivs som ”mager och inte söt”. Trots detta blir en av pojkarna kär i henne, 

vilket beskrivs som underligt. 

Även de vuxna i böckerna beskrivs olika beroende på om de är män eller kvinnor. Kvinnorna är 

de omhändertagande mammorna som lagar mat, bakar och stoppar om. Papporna är roliga och 

klantiga, och har bra jobb. 

2.1.2 Barnböcker
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När det kommer till menstruation finns normen att det enbart påverkar kvinnor, det är väldigt 

tydligt när man läser rådgivningsmaterial om just mens. Detta är något som Kerstinsdotter (2006) 

studerat utifrån ett könsperspektiv. Materialet innehåller en beskrivning av mens som något som 

gör en flicka till en vuxen kvinna. Alla kvinnor har mens, och alla som har mens är kvinnor. 

Kerstinsdotter (2006) skriver även om hur materialet hen granskat beskriver mensens uppkomst 

som ett bevis på en frisk kvinnokropp som är redo att producera barn. Detta med att alla som 

är kvinnor även kan bli gravida är återkommande. Kvinnor kan bära och föda barn, detta och 

menstruationen är det som skiljer dem från män. Det finns inte med ett transperspektiv i materialet, 

och inte heller beskrivningar av sjukdomar, så som ätstörningar, som kan få mensen att utebli. 

Denna norm, att enbart kvinnor menstruerar, påverkar självbilden för många med livmoder som 

inte identifierar sig som kvinnor, något som Berg (2017) skrivit om i uppsatsen Transgendering 

menstruation där transpersoner intervjuas om just mens. 

2.1.3 Rådgivningsmaterial om mens
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Det finns flera rapporter om hur mycket mensskydd som används och därav hur mycket skräp det 

skapar, en av dessa är från Naturskyddsföreningen. Däremot kunde jag inte hitta någon beräkning 

av hur mycket skräp som skapas av förpackningarna till sagda mensskydd. Det är inte ovanligt att 

mensskydden är förpackade i tre till fyra lager, något som även blev tydligt i marknadsanalysen 

som jag senare genomförde. (sidnummer där detta nämns) 

2.2 Förpackning

2.2.1 Miljöpåverkan

”I Sverige förbrukas nästan 500 miljoner bindor, tamponger och trosskydd varje år. 
Lägger man dem på rad blir det en 8 200 mil lång orm, som skulle kunna slingra sig 

drygt två varv runt jorden - på väg till tippen.” 

(Naturskyddsföreningen 2018)

2.2.2 Förpackningar och genus

I ett examensarbete i Grafisk design och kommunikation genomfört av Pärlefalk och Swart 

(2017) undersöktes förpackningar, specifikt hudvårdsförpackningar, i förhållande till genus. 

Grunden i researchen för detta projekt var en studie med tre olika grupper där det jämfördes och 

diskuterades förpackningar med olika visuellt uttryck, dessa förpackningar skulle sedan ordnas på 

en linje från mest maskulin till mest feminin. Även om studien baserades på hudvårdsförpackningar 

så anser jag den vara relevant även utanför denna kategori då den fokuserar på deltagarnas 

upplevelse av förpackningen, inte innehållet.

Den första gruppen som deltog i studien, en blandad grupp med både kvinnor och män, upplevde 

en mörkblå glasförpackning som mest manlig och de mest kvinnliga ansågs vara en rosa tub och 

en rosa burk. Det diskuterades att inte enbart färgen bidrog till placeringen utan även typsnitt, 

ett snirkligare typsnitt upplevdes mer feminint. Även formen på förpackningen ansågs spela in, 

produkter med mjukare former ansågs av gruppen som mer kvinnliga och hårda kantiga former 

upplevdes maskulina. Deltagarna sade också att könsneutrala förpackningar inte hade mycket färg 

utan upplevdes mer kliniska. 

Grupp två innehöll enbart manliga deltagare, de var överens om att de ville ha mörka färger på 

de produkter de köper i kombination med matt finish och enkel information. Glansiga produkter 

upplevde deltagarna som feminina. De förpackningar som upplevdes manliga var samma blåa 

glasförpackning som i föregående grupp tillsammans med en mörkgråa glasförpackning. Den 

som upplevdes som mest kvinnlig var en rosa burk, även här samma som i föregående grupps 

rangordning. Mer könsneutrala färger på förpackningar ansågs vara vitt, ljusgrönt och ljusblått då 

det känns passande för ändamålet hudvård. 

Den sista deltagande gruppen bestod av enbart kvinnor. De samtalade kring att det viktigaste 

med en produkt är innehållet, men utseendet kan vara viktigt om de skulle testa en ny produkt. 

Gruppen är överens om att en förpackning för hudvård borde vara minimalistisk för att spegla 

renhet. Även denna grupp valde den blå glasförpackningen som den mest manliga, med tilläggen 

en svart och en matt orange tub. Den förpackning som ansågs mest feminin var åter igen en rosa 
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burk. Det samtalades i gruppen kring att användarenlighet spelade in i valen, en produkt som är 

krångligare att använda ansågs vara riktad till kvinnor medans lättanvända produkter upplevdes 

vara för män. 

Studien visar på en stor likhet i hur de olika grupperna uppfattar produkterna och vem som ska 

använda de efter hur de ser ut. Den mörkblå glasförpackningen fanns alltid med som en av de 

mest maskulina, och den rosa burken fanns på andra sidan av skalan som den mest feminina. Även 

om andra faktorer såsom typsnitt, illustrationer och förpackningens form spelar in, så var en stor 

faktor i könsindelningen just färg. 

Även Lindstrand och Walter (2017) har undersökt kopplingen mellan förpackningar och genus. 

De har främst arbetat med schampoo-förpackningar och samlade bland annat in information 

genom en enkät. Där kom det bland annat fram att de tillfrågade ansåg att de mest feminina 

färgerna är rosa och lila, samt att de mest maskulina färgerna är svart och blått, något som 

stämmer överens med det andra materialet på området. De fick även fram att mer runda former 

anses vara med feminina och att de raka hårda formerna ses som maskulina. Även typsnitt togs 

upp och de som ansågs vara neutrala var Helvetica, Century och Futura (mer vanliga seriffer och 

sans seriffer) medans Coneria (skrivstil) sågs som feminin och Impact (fet sans seriff) sågs som 

maskulin. Majoriteten av de tillfrågade i enkäten tycker att det är onödigt att dela in schampoo-

förpackningar efter kön utan borde istället marknadsföras till specifika behov, vilket även återkom i 

studien som Pärlefalk och Swart (2017) genomförde kring hudvård. 

2.2.3 Analys av mensskyddsförpackningar

En analys av förpackningar för mensskydd, närmare bestämt nio olika förpackningar för bindor, 

genomfördes av Nilsson år 2017. De varumärken som var med i analysen var Libresse och Always, 

som är de två största på marknaden, samt Ica som ingick då de flesta butiker har ett eget märke 

vilket ofta är det billigare alternativet. I analysen ingick tre olika kategorier av bindor: normal, utan 

vingar och nattbinda. 

En av de första gemensamma nämnarna som beskrivs är att alla förpackningar visar att en bör 

kontrollera mensen på olika sätt. Informationstexterna ”Triple Protection”, ”Up to 8h Leakage 

Protection”, ”Now with Odour Control”, ”Secure Fit”, ”Against Leakage” visar på det viktiga i att 

mensen inte får synas, dofta eller kännas. Förpackningarna lovar att hålla dig skyddad och fräsch 

och att ingen kommer märka att du har mens om du använder deras produkter. Sex av nio 

förpackningar hade namn som innehöll ”normal”, vad det kan tänkas betyda i sammanhanget är 

oklart. 

Formspråket hos de nio förpackningarna är genomgående vad som upplevs feminint. Mjuka linjer, 

dekorationer och mönster. Glitter och spets i bakgrunden. Ibland även med tillägget ”dambindor” 

för att förtydliga det som med estetik har gjorts tydligt. Däremot undviks färgen rött eller annat 

som kan kopplas direkt till blod, trots att det är vad de är gjorda för. 

Även i denna analys framkommer det alltså att mens anses vara något att skämmas över, något 

som ska döljas för omvärlden. Dessutom görs det tydligt från företagens sida att deras produkter 

är gjorda för kvinnor enbart, om inte direkt med ord på förpackningen så genom formspråk och 

reklamfilmer. 
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Som jag nämnt tidigare kopplas ofta olika färger till olika kön, ett tydligt exempel på en sådan 

färg är rosa som av de flesta anses vara feminint kodad. Eklöf (2017) skrev i uppsatsen Den rosa 

elefanten i rummet om användningen av färgen rosa inom design med män som målgrupp. 

2.3 Genus och färg 

Eklöf (2017) undersöker i sin uppsats bland annat andras uppfattning av färgen rosa genom en 

analys av produkter, enkäter och intervjuer utifrån ett genusperspektiv. I den inledande studien 

visar det sig att färgen rosa förknippas mycket med könsnormer. Den enkätundersökning som 

utfördes visade på att en majoritet tycker om färgen och förknippar den med glädje och styrka, 

men trots det har nästan hälften av dem tillfrågade undvikit att köpa produkter baserat på att 

de är just rosa. Anledningen till att låta bli dessa produkter sades vara att de förknippade färgen 

med femininitet, en stor andel svarade att just femininet är något de kopplar ihop med rosa. 

Många tyckte även att färgen används på ett problematiskt sätt i marknadsföring. Så trots att 

många tycker om färgen och kopplar den till glädje, så väljs den ofta bort på grund av sin feminina 

stämpel. 

Som nämt tidigare genomfördes även observation av produkter i butik, i denna undersökning 

just förpackningar till schampoo, främst utifrån färg och form och hur detta skiljer sig beroende 

på om produkten marknadsförs mot män eller kvinnor. Det visade sig i denna studie att 

förpackningar riktade till män oftast var mörka medans de som var riktade till kvinnor nästan alltid 

var ljusa i färgen. Antalet färger på de förpackningar som var riktade till kvinnor innehöll även 

betydligt fler färger än de riktade till en manlig målgrupp. Färgen rosa förekom inte på någon av 

förpackningarna riktade mot män. Eklöf ser en likhet i hur färgkodningen utifrån kön ser ut på 

schampoo-förpackningarna och i resten av samhället. 

I undersökningen framkom även en skillnad i form mellan de olika förpackningarna. De 

marknadsförda mot män var oftast kantiga, men majoriteten av förpackningarna riktade till kvinnor 

var åt det rundare hållet men kunde även vara kantiga i vissa fall. 

Förstudien inkluderade även intervjuer med en förpackningsdesigner, en docent i genusvetenskap 

samt en filosofie doktor i genusvetenskap. Under intervjuerna tillfrågades respondenterna om 

bland annat normer kopplade till genus och färg och varför det ser ut som det gör idag när det 

kommer till färg och marknadsföring till vissa kön. 

De tillfrågade ansåg att färg och genus har mycket med varandra att göra, de nämner även färgen 

rosa som ett exempel på en mycket könskodad färg. En av de intervjuade anser att färger bär på 

genus, normer och nutida idéer om den, men även politik. Hen anser att färg kan användas på olika 

sätt beroende på vilket syfte en har, om en vill bryta normer är användningen av färg ett sätt att 

göra det på. Det går att använda sig av annorlunda nyanser och färger och arbeta med färg på ett 

ifrågasättande vis som går emot normerna om i detta fall genus. En av dem andra respondenterna 

menar att könskodningen ofta är väldigt tydlig i butiker som säljer barnkläder eller andra produkter 

för barn. Även har tas exemplet rosa upp som något som ska köpas av flickor enbart. 

2.3.1 Rosa 
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Uppfattningen att rosa är för tjejer och blått för killar är något barn blir medvetna om tidigt genom 

uppdelningen av kläder och leksaker, men det är också en uppfattning som följer med upp i 

vuxenlivet. En av dem tillfrågade anser att det ser ut på detta vis på grund av uppväxten i en kultur 

där det ser ut såhär. Just att kulturen och synen på färg hör ihop håller även resterande intervjuade 

med om. En respondent menar att vårt behov av att könskoda saker kommer ifrån att vår kultur 

har ett behov av att dela in saker och människor i grupper, och ett sätt att dela upp dessa efter är 

kön. Vi har kommit framåt i dessa uppdelningar när det gäller att kvinnor kan utbilda sig och jobba 

heltid och män kan ta hand om barnen, men de estetiska uppdelningarna finns kvar. Hen tror även 

att denna uppdelning mellan kön och färg har med normen om heterosexualitet att göra, om alla 

ser lika dana ut kan vi ju bli kära i vem som helst. 

I en av intervjuerna uppkommer problematiken de som inte passar in i normen upplever. Det kan 

upplevas svårt att passa in och en blir inte bekräftad av samhället som medborgare och människa. 
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W. Dahlin (2012) undersökte genom intervjuer hur unga tjejer förhåller sig till och upplever 

sin mens. Där framkom det att de tillfrågade kände båda skam och panik om de någon gång 

misslyckades med att kontrollera och dölja sin menstruation. De upplever en stor tystnad kring 

ämnet, både från skolan där de bland annat blev uppdelade killar/tjejer när det informerades 

om mens men även hemifrån. Tjejerna tycker att deras mens är äcklig, smutsig och ofräsch och 

försöker dölja den så gott det går, vilket bland annat gör att de avstår från vissa sammanhang och 

aktiviteter. Ämnet mens omges alltså av en stor skam och upplevs vara något en ska dölja. Vidare 

läste jag om hur mensen upplevs av dem som inte är ciskvinnor. 

2.4 Menstruation

2.4.1 Transpersoner och mens

”men jag har för mig att min mamma sa typ så här ”nu är du en kvinna” och jag 
tyckte det var jättejobbigt.” 

(Berg 2017)

I uppsatsen Transgendering menstruation undersökte Berg (2017) transpersoners upplevelse av 

menstruation genom intervjuer. Från start var det tydligt att de intervjuade hade svårt att komma 

på positiva saker med mensen, möjligen att det är ett friskhetstecken och visar på fertilitet. Den 

negativa listan kunde dock göras längre utan större svårigheter. Smärta, hormoner och PMS är 

sådant som även är vanligt i samtal med andra menstruerande. En av de intervjuade upplevde 

dock att det absolut värsta med mens är normen som säger att enbart kvinnor menstruerar, vilket 

ofta känns jobbigt om andra märker av ens mens. En annan tycker att mensen då den märkts av 

utomstående skapar ångest och skam då hen inte vill framstå som en menstruerande person = 

kvinna. 

Det talas vidare om inköpet av mensskydd och att det kan vara jobbigt och pinsamt. En intervjuad 

har strategier för att det inte ska kännas lika jobbigt, som att låtsas handla åt någon annan eller 

helt enkelt be någon annan köpa mensskydden. Även att samtidigt handla något typisk manligt 

kodat, som raklödder, kan få inköpet att kännas enklare. Att vilja dölja mensen för utomstående är 

något som även tjejerna intervjuade av W. Dahlin (2012) kände igen sig i, men i intervjuerna med 

transpersoner handlar det även om att ens könsidentitet blir ifrågasatt av andra i och med mensen. 

Bergs (2017) intervjuer fortsätter in på samtalet kring mens med personer som inte känner till 

transidentiteten. Någon som ser ut som en man förväntas inte veta något om mens och trots egna 

upplevelser håller hen tyst för att slippa känna sig konstig. Flera av dem tillfrågade känner igen sig i 

att dölja sin erfarenhet när det kommer till mens just för att det kopplas så starkt till att vara kvinna, 

vilket de inte är. 

”...när de börjar prata om mens t.ex. så känns det inte som att jag...kan så här flika in eller du vet 

då blir jag bara nån sån här jättekonstig person som...ska sitta och veta saker om saker som jag 

egentligen inte alls har [förväntas ha] nån koll på…” (Berg 2017) 



En av de intervjuade berättar om hur hen haft stora problem med mensvärk som inte försvann 

trots försök med olika sorters smärtstillande och p-piller. Hen bad då sjukvården om en 

hysterektomi (operera bort hela eller delar av livmodern (Nationalencyklopedin 2018) men blev 

nekad då åtgärden ansågs för drastisk för en så ung person. Personen var fullt medveten om sin 

transidentitet men hade inte genomgått utredningen ännu. Detta var år 2010 då det fortfarande 

var lag på tvångssterilisering för transpersoner som önskade byta kön i Sverige. Men att vilja ta 

bort livmodern med stora menssmärtor och utan önskan efter barn var för drastiskt. 
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I min inledande studie ingick en marknadsanalys och en enkät för att få en förståelse för vilka 

problem som finns med mensskyddsförpackningar idag, både visuellt och funktionellt.

3.1 Inledande studie 

3.1.1 Marknadsanalys

3.0 Genomförande

Marknadsanalysen startade i produkter och förpackningar som är marknadsförda mot män eller 

kvinnor. Analysen genomfördes genom en bildinsamling av produkter som säljs på nätet. De 

manliga och kvinnliga produkter som analyseras är från samma märke och så lika varandra som 

möjligt i funktion. Frågan jag ställde mig var främst vilka skillnader jag kunde se på dessa produkter 

trots sina funktionella likheter. 

Figur 4. Produkter marknadsförda mot kvinnor Figur 5. Produkter marknadsförda mot män

Den första stora skillnaden som syns mellan de olika produktgrupperna är färgerna. De produkter 

som är marknadsförda mot kvinnor har ett genomgående rosa-lila tema. När det kommer till 

produkterna marknadsförda mot män är färgtemat istället svart och blått.

Högst upp till höger i de båda kollagen finns två bilder på hur rakhyvlar för kvinnor respektive män 

ser ut och marknadsförs. De båda hyvlarna har en liknande funktion, den övre delen på handlaget 

är monterad på någon sorts kula för att kunna röra sig och på så sätt underlätta rakningen. Trots 

den funktionella likheten, eller kanske på grund av den, har de gjorts väldigt olika estetiskt. Den 

feminina hyveln är lila med snirkliga mönster och ser väldigt snäll och nätt ut. Den maskulina är 

svart och gul, som naturens varningsfärger, med metalliska inslag. Uttrycket blir aggressivt. Även 

marknadsföringen skiljer sig mycket, till en början så har de olika loggor enbart baserat på vilket 

kön de riktar sig till trots att tillverkaren är den samma. De bilder som syns ska visa på samma 

funktioner (handtaget är kompatibelt med alla blad) men den ena är tagen med lugnt vatten som 

bakgrund och den andra med en hårdare grå. 
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Ett annat intressant exempel är tandkrämstuberna i mitten längst ner på de båda bilderna där 

den ena har namnet ”White Now Glossy Chic” och den andra ”White Now Men”. ”Glossy Chic”-

tandkrämen innehåller feminint kodade uttryck så som rosa, glitter och snirkliga typsnitt, ”White 

Now Men” är svart och blå men innehåller också ”Men” i namnet på produkten för att förtydliga 

vem som ska använda den. 

De återkommande skillnaderna i alla produkter på de olika bilderna är färgvalen, typsnitten och 

illustrationerna. Rosa mot blått, snirkligt mot rakt, tunt mot tjockt, blommor mot kamouflage. Jag 

var fullt medveten om att skillnaden var slående när det kommer till barnkläder och leksaker, men 

att det skulle vara så pass övertydligt uppdelat även för vuxna i så många olika kategorier var var 

jag inte lika beredd på. 

Jag tog sedan fram bilder på produkter som är marknadsförda till alla, med ett fokus på 

förpackningar. Produkterna anses vara neutrala då de inte innehåller tydliga könsstereotyper 

samt att det endast finns ett alternativ och att detta upplevs vara för alla konsumenter. Syftet var 

att utläsa vad dessa förpackningar hade gemensamt och vad som gjorde att de upplevdes som 

neutrala.

Figur 6. Produkter marknadsförda mot alla kön

En stor del av könsneutralt marknadsförda produkter har vitt som grundfärg, även blått, rött, 

svart och naturfärger, så som beige och brunt, är återkommande. Det är ofta en avsaknad av 

dekorationer utan förpackningen visar istället vad som finns på insidan med häll av bilder eller 

genomskinlig förpackning. Det neutrala uttrycket verkar skapas av en blandning av feminint 

och maskulint. Blått och hårda typsnitt blandat med med ljusa inslag och mjuka illustrationer. 

Neutraliteten verkar ofta vara att grunden är vit och att förpackningens innehåll är synligt. 

Senare i marknadsanalysfasen lades fokus på mensskyddsförpackningar, både deras visuella 

uttryck och funktionella aspekter. 

Figur 7. Mensskyddsförpackningar 
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Gemensamt för de olika sorternas mensskydd är att deras förpackning i stort sett alltid har 

starka färger, detta trots att mens anses vara något som ska döljas om att många skäms över att 

inhandla mensskydd (Nilsson 2017, W. Dahlin 2012, Berg 2017). Det finns ofta med illustrationer och 

dekorationer i form av blommor, spets, glitter eller frukt. Något som aldrig visas eller anspelas på är 

dock mensblod. 

Figur 8. Tamponger 

Tampongförpackningar har ofta en färgkodning efter storlek, de märken jag analyserat har följt 

denna. Storleken Mini har färgen gul, Normal är blå och Super är rosa. De två förpackningarna till 

vänster, Libresse och O.B., liknar varandra i funktionalitet och material. Yttersta materialet är en 

platsfilm med tryck, innanför den är två lådor i kartong som innehåller åtta tamponger vardera. 

Tampongerna är styckförpackade med plast som vrids för att öppnas. Förpackningen till höger 

som säljs av Renée Voltaire har istället bara en kartong med sexton tamponger i och ingen yttre 

plastfilm. Den plast som sitter närmst tampongen öppnas genom att dra i en flik stället för att vrida 

som hos de två andra märkena. 

Figur 9. Bindor 

När det kommer till bindor finns ingen tydlig färgkodning som ska visa storleken eller 

uppsugningsförmågan hos mensskyddet. Alla de bindor som ingått i min analys är beskrivna som 

storlek ”normal” varav en är rosa, en är blå, en är grön och en annan vit. Tre av förpackningarna 

liknar varandra i funktion i detta fall, den som sticker ut är åter igen Renée Voltaire i övre högra 

hörnet. Även denna gång har de en kartong som yttersta lager, men har sedan en plastförpackning 

innanför den innan det går att komma åt de styckförpackade bindorna. De andra förpackningarna 

har enbart plasten som yttre förpackning runt bindorna som är styckförpackade. 
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Figur 10. Menskoppar

Förpackningar för menskoppar kan delas in i två kategorier, den förpackning som menskoppen 

inhandlas i och den förpackning som är tillverkad för att förvara och transportera koppen. Den 

första av dessa kategorier är nästan alltid en kartong, i vissa fall en plastpåse. Kategori nummer 

två har en större variation och kan också anses mer intressant i denna fråga då den används fler 

gånger till skillnad från den första. Den är ofta en påse i tyg som går att dra ihop toppen på med 

ett band. Påsen kan även vara tillverkad av andra material som silikon. Mer ovanligt är en hård 

förpackning och förvaringslösning, och då ofta i form av en cylinder med lock. De jag hittat är en i 

plast som även kan användas då menskoppen ska rengöras och en andra variant i keramik som är 

framtagen för att kunna stå framme. 

En enkätundersökning genomfördes (Bilaga 1) kring mensskyddsförpackningar för att få fram de 

problem som användarna upplever med dessa. Enkäten delades på min privata Facebook samt i 

en grupp med kvinnor och ickebinära med en feministisk värdegrund. Till en början ställdes frågor 

kring kön, ålder och erfarenhet av mens för att sedan gå vidare till vilka mensskydd dem tillfrågade 

har använt sig av. 

3.1.2 Enkätundersökning 

Figur 11. Mest använda mensskydden
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Bland svaren blev det tydligt att de vanligast förekommande mensskydden är tamponger, bindor 

och menskoppar. Dessa produktkategorier blev sedan fokuset för det kommande arbetet samt 

ökade förståelsen för svaren i resterande delar av enkäten. Vidare frågades det om upplevda 

problem, både funktionella och visuella. En majoritet av respondenterna ansåg att det fanns både 

funktionella och visuella problem med dagens mensskyddsförpackningar. 

Figur 12. Funktionella problem

Figur 13. Visuella problem

Några av de vanligast förekommande funktionella problemen som framkom i enkäten var 

svårigheter med återvinning, miljö-ovänliga material, förpackningar som går sönder i väskan, att de 

är svåra och högljudda att öppna samt problematiska att förvara. Det största visuella problemet 

upplevdes vara att förpackningarna är fula, sticker ut för mycket, ser billiga ut och upplevs 

omoderna. Även att förpackningarna ses som riktade till enbart kvinnor togs upp här och fortsatte 

in i nästa fråga kring just detta. 
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84,4% av de tillfrågade upplever att dagens mensskyddsförpackningar är riktade till ett specifikt 

kön. Vidare anser 81,5% att det beror mest på färgen på förpackningarna, anledning nummer två 

är mönster (69,8%). Andra anledningar som nämns är form, typsnitt, språk, logotyp och reklam. 

Av dem respondenter som identifierar sig som ickebinära eller annat (sju personer) var det istället 

100% som ansåg att dagens mensskyddsförpackningar är riktade till ett specifikt kön. Detta visar 

på att denna grupp troligtvis upplever och reflekterar kring frågan på ett annat sätt än cispersoner. 

Även här var färg det som sågs som den största anledningen till att förpackningarna upplevs som 

riktade, tätt följd av mönster, språk, reklam och logotyp. 

I samband med att enkäten genomfördes kontaktades även företag som tillverkar och säljer 

mensskydd i Sverige för att ta reda på bland annat hur deras förpackningar är framtagna och hur 

de arbetat med genus. Tyvärr ville inget av de företag jag tog kontakt med svara på frågan och 

”dem som arbetade med förpackningarna jobbar inte kvar” var ett återkommande svar. 

Figur 14. Riktade till kön
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Efter genomförd research togs en lista med identifierade problem fram efter både användaren, 

teorin och min egen analys av mensskyddsförpackningarna. Dessa problem kunde delas in i nedan 

kategorier. 

3.1.3 Problem 

Miljö 

Svåra att återvinna 

Många (onödiga) lager förpackningsmaterial

Mycket plast-skräp 

Packa in det använda mensskyddet 

Mycket heltäckande tryck på plast 

Förvaring/förflyttning 

Går sönder i väskan, och innehållet sprids ut

Svåra att packa ner, stora förpackningar

Förpackningarna öppnar sig när man inte vill, 

speciellt efter ett tag då de slits ut fortare än 

innehållet tar slut 

Svåra att gömma 

Förvaring hemma: Paketen vill inte stå själva 

och går inte att stapla på varandra 

Små paket är smidiga att ta med, men jobbiga 

att förvara hemma. 

Tappar du bort påsen till menskoppen är det 

”kört”

Påsen (i tyg) är vanligast till menskopp, finns 

även cylindrar i plast och keramik. Keramiken är 

gjord för att ha framme och finns i flera färger, 

säljs dock separat. Påse och plast följer ofta 

med vid köp av kopp. 

Öppna/stänga 

Plasten runt tamponger är svåra att öppna. 

Nedsatt handstyrka, vatten, handkräm… 

Tampongerna med vrid-funktion är svårast att 

öppna tycker många 

Bindorna är högljudda att öppna, jobbigast när 

man var ung

Förpackningen går inte att stänga eller 

återförsluta 

Förpackningar till bindor kräver starka nypor

Innehåll 

Tar man upp ett mensskydd dras alla i 

förpackningen med 

Papperslapp med info över tampongerna 

Tamponger i för små paket, väldigt få i varje 

Rengöra menskoppen utan handfat 

Utseende 

Fula

Sticker ut (i kundvagnen, hemma, på väg till 

toaletten…) 

Omodernt och billigt (följer inte trender)

Dålig info, otydlig info

Färgkodningen är olika hos olika märken 

(förutom med tamponger, där är det gul-blå-

rosa) 

Ser mer ut som leksaker än hygienartiklar till en 

vuxen person 

Könsstereotypa 

Färg 

Mönster 

Språk 

Typsnitt 

Form 

Reklam 

Helhet 

Står ”for women”, ”dambindor” eller ”Feminine 

hygiene”
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De problem som togs fram i tidigare fas arbetades här om till en lista med önskvärda funktioner. 

Dessa funktioner har jag under hela arbetets gång kunnat gå tillbaka till för att snabbt kontrollera 

att jag varit på rätt väg. Även vad som från teorin och marknadsanalysen ansågs könsneutralt 

marknadsfört finns med här då detta sågs som viktigt av användarna men även var något jag 

ville lägga stort fokus på efter att det visat sig vara ett tydligt behov. Funktionerna är i vissa fall 

motsägande till varandra, något som jag var medveten om och ville arbeta vidare med för att ta 

reda på om de ändå kan samverka. 

3.2 Idégenerering 
3.2.1 Önskvärda funktioner

Tamponger  

Minska förpackningsmaterial 

Förenkla öppning (nedsatt handstyrka, vatten, 

handkräm) 

Bli av med broschyr 

Minska plast 

Hållbar förpackning i väskan (små förpackningar 

är bra)

Förenkla förvaring hemma (små förpackningar 

är dåligt) 

Bindor

Minska förpackningsmaterial

Förenkla öppning

Gör mindre högljudd 

Minska plast

Hållbar förpackning i väskan (små förpackningar 

är bra)

Förenkla förvaring hemma (små förpackningar 

är dåligt) 

Packa in det använda mensskyddet 

Ska gå att stapla/förvara 

Ska gå att stänga/återförsluta 

Alla ska inte dras med när man drar ut en

Menskopp 

Minska förpackningsmaterial

Förenkla öppning

Minska plast

Gör mer hygienisk (jämfört med tygpåsen) 

Förenkla rengöring 

Göra förvaringen svår att tappa bort 

Förvaring hemma och för väskan 

Estetik 

Skriker inte i kundvagnen 

Smälter in 

Modern

Passar in i hemmet, går att ha framme

Förbättra informationen om innehållet 

Färgkodning 

Låta det synas vad det är 

Neutralt 

Vitt, Natur, Blått, Rött

Visar innehållet på utsidan / förpackar bara vissa 

delar 

Neutrala typsnitt

Enkla former, Raka eller bulliga
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Under idéarbetet har jag använt mig av både analoga och digitala skisstekniker, men en stor del 

av mitt idéarbete har skett i mitt huvud. Arbetet har skett med en tydlig struktur med hjälp av 

en loggbok där jag hela tiden vetat vad som skett och vad som är nästa steg. Min idégenerering 

utgick till stor del ifrån de önskvärda funktionerna. I denna idé-fas gick arbetet fort för att få fram 

enkla koncept och testa av dessa mot målgruppen. Tanken var sedan att välja riktig och koncept 

utifrån detta. 

De funktionella koncepten på förpackning togs fram mycket utifrån problemen med förvaring, 

transport och hållbarhet. Mina idéer bakades tidigt ihop till tre olika koncept-grupper med olika 

funktioner och material. 

3.2.2 Genomförande 

Figur 15. Kartong för förvaring och metall för transport

Med detta koncept är tanken att mensskydden inhandlas i en kartong-låda som även förenklar 

förvaringen hemma då den går att stapla på ett annat sätt än dagens mjuka förpackningar för 

till exempel bindor (se Figur 9). För att förenkla transporten av mensskydd i väskan och undvika 

att förpackningen går sönder köps en separat låda i metall specialanpassad för de mensskydd 

personen använder. 
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Figur 16. Storpack för refill i trälåda

Nästa koncept innebär att mensskydden köpt i storpack i form av kartonglåda eller plastpåse för 

att sedan förvaras hemma i en låda specialbyggd för mensskydd. Detta för att öka tillgängligheten 

och kunna förvara mensskydden framme och närmre toastolen där de oftast används. Trälådan ska 

gå att anpassa efter de mensskydd som används med hjälp av olika inlägg. 

Figur 17. Transport i en glasburk 

I det sista konceptet transporteras mensskydden i en cylinder-formad burk i duralex-glas. Storleken 

på burken ska passa alla sorters mensskydd då bindorna rullas istället för att vikas. 
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Figur 18. Avskalat

Allt överflödigt är bortskalat, endast den mest nödvändiga informationen är kvar. 

Figur 19. Visa uppsugningsförmågan

I detta koncept visas mensskyddets uppsugningsförmåga med ett färgfält.

Det togs även fram grafiska koncept för att testa av mot målgruppen hur hur de tas emot. Även 

här var det tre kategorier av koncept med varierande funktioner och uttryck. 

Figur 20. Symbol för mensskyddet

Här visas vilket mensskydd som finns i förpackningen med ena illustrerad siluett av mensskyddet 

eller blodets form då det landat i mensskyddet. 

Konceptvisualiseringarna togs sedan in i en utvärderingsenkät samt vidare till egen utvärdering 

och mellanredovisning. 
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Utvärderingsenkäten (Bilaga 2) skickades ut till samma målgrupp som den ursprungliga enkäten 

för att möta upp samma eller liknande användare. Enkäten togs fram för att testa av vad 

målgruppen tycker om och vad de vill ha för att sedan kunna utveckla och kombinera koncepten 

efter bland annat svaren från denna enkät. Enkäten utformades på så sätt att koncepten 

presenterades och det frågades sedan efter ett betyg följt på en motivering av betyget. 

3.3 Värderingsprocess  

3.3.1 Enkätundersökning

Figur 21. Funktionella koncept - Enkätsvar



Bland de funktionella koncepten var koncepten med metallåda och trälåda övervägande 

positivt betygssatta medans glasburken fick övervägande dåligt betyg. Detta berodde på en 

oönskad extra tyngd i väskan som riskerar att gå sönder. Annat som kommenterades på var att 

förpackningen tillverkad för transport bör vara vattentålig för att skydda menskoppen, vilket var 

positivt hos både metallådan och glasburken. Minus för dem båda var att dess hårdhet förstorade 

då användaren vill kunna packa ner transport-förpackningen i fickan. Flera av dem tillfrågade 

ville inte behöva packa om mensskydden i en ny förpackning, vilket alla koncept uppmanade till. 

Något som uppskattades hos koncepten var att kunna inhandla mensskydden i storpack samt att 

transport-förpackningarna var i material som upplevs hygieniska och enkla att rengöra. 

Figur 22. Visuella koncept - Enkätsvar
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I funktionsanalysen som sedan genomfördes gavs de olika koncepten poäng utifrån hur väl de 

uppfyllt de önskvärda funktionerna. Det slutade med relativt lika poäng, men det funktionella 

konceptet glasburken och det grafiska konceptet med symbol för mensskyddets sort stod ut i de 

olika kategorierna då de synliggjorde mensen och de uttryck som upplevs neutrala fanns med. 

Funktionsanalysen går alltså helt emot det som framkom i utvärderingsenkäten. 

3.3.2 Funktionsanalys 

Figur 23. Funktionsanalys

Funktionsanalys

Funktioner Kartong-
förvaring och 
metall-transport

Refill och 
trälåda

Glasburken Avskalat Visa 
uppsugningsför
mågan

Symbol för 
mensskyddets 
sort

Minska förpackningsmaterial 3 3 3

Förenklad öppning 2 2 2

Bli av med TSS-broschyr 1 1 1

Minska plast 3 2 3

Hållbar förpackning i väskan 3 1 2

Förenkla förvaring hemma 2 3 1

Gör mindre högljudd 1 1 1

Packa in det använda 
mensskyddet 

1 1 1

Gå att bara ta ut en 1 1 2

Gå att återförsluta 3 3 3

Hygienisk 3 2 3

Svår att tappa bort 2 3 3

Skriker inte 3 2 2

Smälter in hemma 3 1 2

Modern 2 2 3

Information om innehållet 3 3 3

Färgkodning 1 2 1

Låta det synas vad det är 3 1 2 3

Vitt/Natur/Blått/Rött 3 3 3

Visa innehållet på utsidan 2 3 1 2 3

Neutrala typsnitt 3 3 3

Raka eller bulliga former 3 3 3 3 3 3

Resultat 28 28 34 23 23 26

1

När det kommer till de grafiska koncepten var resultaten tydliga, det avskalade konceptet fick 

överlägset högst betyg. Kommentarerna pekade emot att detta berodde på många tycker att 

avskalat är snyggt och modernt, vissa tyckte dock att det var dåligt att inte kunna se skillnad 

mellan olika sorters mensskydd mer än genom att läsa. När det kom till konceptet som visar 

uppsugningsförmågan tyckte många att det var svårt att förstå, betydelsen framkom först efter 

att förklaringen lästs. Symbol-konceptet ansågs dåligt på grund av att det visade rakt ut vad det 

var i, något som många tyckte kändes läskigt. Flera av dem tillfrågade tyckte motsatsen, att visa 

innehållet är ”ascoolt”. Återkommande för de två koncepten med färg var att det röda upplevdes 

för rakt på och läskigt för vissa, för andra ansågs färgen vara mycket passande och även här var 

”ascoolt” återkommande. En majoritet upplevde dock det synliggörande var för läskigt då de anser 

att mensen bör vara privat. 
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Efter dessa något motsägelsefulla utvärderingar av de framtagna koncepten gick mina tankar 

främst kring vilken riktning examensarbetet skulle ta framöver. De två möjligheter jag såg var 

att gå efter vad användaren efterfrågar fullt ut eller att belysa problemet trots att detta verkar 

göra användaren obekväm. Min egna funktionsanalys pekade emot ett belysande arbete, detta 

verkade även vara den vinnande linjen efter mellanredovisningen. Arbetet mot användaren var 

dock lockande då svaren därifrån var väldigt många och detaljerade och därför öppnade upp för 

ett spännande slutresultat. Efter egna funderingar och med hjälp av min handledare togs valet att 

fokusera på att belysa problemet. Detta sågs som ett mer intressant projekt för ett examensarbete 

då det görs med mer fria händer än i arbetslivet och därför finns möjligheten att kritisera. 

Dessutom blir arbetet mer nyskapande och kan på så vis skapa ett större intresse för utomstående. 

Den teoretiska grunden som fanns var även den anpassad för fortsatt arbete med kritisk design 

istället för användarbaserad sådan. 

Projektet fick nu syftet att kritisera och belysa problematiken kring att mens ses som något enbart 

kvinnor har samt att mens är pinsamt och äckligt och bör döljas för allmänheten. De svar jag fick 

i den senare utvärderingsenkäten (Bilaga 2) blev nu användbar då den tydligt visade vad som 

väcker uppmärksamhet samt gör människor obekväma, i detta fall färgen av blod samt att det 

syns tydligt på förpackningen vad som finns i den. Trots den feministiska ton som finns både bland 

mina vänner på Facebook och främst i den grupp enkäten delades i finns ett stort behov av att 

gömma mensen för andra. 

3.3.4 Val av riktning

Jag kom till mellanredovisningen med förhoppningen att gå därifrån med en idé om vart jag 

skulle med mina koncept och mitt arbete. Den feedback jag fick handlade till stor del om att se 

tillbaka på mitt ursprungliga problem med könskodning av produkter och hur detta utesluter 

många som inte passar in i normen. Det efterfrågades en breddning av koncepten och tankesättet, 

kanske kunde jag gå utanför förpackningen och på något sätt göra lösningen större än så? 

Diskussionen kom att handla mycket om kritisk design och att belysa problemet som var fokuset 

från början istället för att fastna i vad användaren påstår sig vilja ha. Om inte kritisk design så 

rekommenderades jag släppa genus-tänket och enbart arbeta efter användarens tycke och smak. 

3.3.3 Mellanredovisning
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För att ytterligare läsa in mig på kritisk design inom mitt valda område gick jag återigen 

igenom materialet kring normkreativ innovation och normkritik (Alves, Ehrnberger, Jahnke och 

Wikberg Nilsson 2016). Jag gick även igenom dagens mensskyddsförpackningar samt neutrala 

förpackningar från tidigare kapitel för att uppdatera mig på deras skillnader. De största skillnaderna 

jag såg var färgvalen samt att de neutrala förpackningar nästan uteslutande visar innehållet på 

utsidan. 

Efter denna genomgång av tidigare teori visste jag att jag ville synliggöra mensen, visa en tydlig 

skillnad mellan de gamla förpackningarna och den nya samt använda mig av neutrala och 

blandade könsuttryck och på så sätt förhoppningsvis skapa en reaktion. Jag valde att utgå ifrån 

det grafiska koncept som fick starkast reaktioner i utvärderingsenkäten - det med symbolen för 

mensskyddet på utsidan. 

4.1 Kritisk design 

4.0 Konceptutveckling och färdigställande

Något jag tidigt ville involvera i förpackningen från de neutrala förpackningarna i 

marknadsanalysen (sida) var någon form av genomskinlighet för att låta mensskydden synas. 

Första tanken var att göra hela förpackningen genomskinlig i grunden, med antingen tryck eller 

en etikett för att få med den information som behövs. Detta utvecklades sedan till olika versioner 

på fönsterrutor i en kartongförpackning för att dra ner plaståtgången och skapa flera intryck 

beroende på vilken vinkel förpackningen ses ifrån. 

4.2 Konceptutveckling 

Figur 24. Grafiska skisser

De grafiska skisserna utgick ifrån att ha med någon sorts illustration av mensskyddet i 

förpackningen samt relevant information som är viktig. Till denna information räknades till en 

början logga, mensskyddets sort, mensskyddets material, antal mensskydd samt mensskyddets 

uppsugningsförmåga. Senare plockades material och antal bort och placerades istället på 

baksidan för att skala av ytterligare, vilket är vanligt när det kommer till neutrala förpackningar. 

Färgen rött var ett självklart val då det kopplas till produktens användningsområde, att hålla blod, 

men också upprör på grund av just det. 
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Figur 25. Loggor och företagsnam Figur 26. Loggor på förpackning 

Senare gick jag över till att dela upp texten och illustrationen av mensskyddet på olika sidor av 

förpackningen, detta för att skapa en större luft och olika intryck från olika vinklar. Jag testade även 

olika företagsnamn för att kunna ta fram en logga att placera på förpackningen, detta för att öka 

känslan av en verklig produkt. Produktnamnet ville jag från början skulle innehålla mens eller blod 

på något vis för att både vara tydlig med vad det är och gärna väcka känslor. De två namn som 

valdes mellan i slutet var ”blodet droppar” och ”har du mens eller?”. Det senare förslaget valdes 

på grund av sin stora relevans i ämnet samt att det är ett uttryck många känner igen. I vanliga fall 

sägs det ofta av män till kvinnor så fort en kvinna tycker eller känner något som inte uppskattas av 

mannen i fråga, men i detta sammanhang kan det vara passande då det handlar om mensskydd. 

Logotypen blev i slutändan skriven i ett snirkligt feminint typsnitt då det kontrasterar mot den som 

vanligen uttrycker dessa ord. 

Valet av slutkoncept föll på ett med en papp-låda som grund där två av sidorna är i genomskinlig 

plast vilka mensskydden syns igenom. Detta tillsammans med illustrationen av mensskyddet och 

färgvalet rött ska visa upp mensen och synliggöra den istället för det vanligare alternativet - att 

dölja den. Loggan ”har du mens eller?” är som nämnt tidigare skriven i ett typiskt feminint typsnitt. 

Detta för att ifrågasätta dagens logotyper som ofta är utformade med samma sorts typsnitt, men i 

detta fall bryter det av mot resterande delar av förpackningen istället för att passa in. Det är också 

ett uttryck som ofta sägs av män, därför kan det anses intressant att vända det åt andra hållet 

visuellt. Resterande typsnitt samt illustrationen som visar mensskyddets uppsugningsförmåga 

är hårda och raka, något som ofta upplevs som maskulint. Dock visar både teorin och 

marknadsanalysen att ett tunnare sådant snarare ses som neutralt. 

4.2.1 Val av koncept

Figur 27. Konceptval
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Det första steget i tillverkningsprocessen var att ta fram en tryckfil på den förpackning som sedan 

skulle tillverkas. Mallen jag utgick ifrån har använts flertalet gånger i mitt arbete då vi tagit fram 

förpackningar i kartong, därför ansåg jag att det var ett naturligt val för även detta projekt. Måtten 

på förpackningen togs fram efter de mensskydd som ska kunna placeras i den, menskoppens 

förpackning är därför mindre än de för bindor och tamponger då det endast behövs plats för ett 

mensskydd i denna. 

4.2.2 Tillverkning

Figur 28. Tryckfil

har du mens eller? 

BINDOR

har du mens eller? 

BINDOR
15 BINDOR I EKOLOGISK BOMULL

FÖRPACKNING: DELAS UPP OCH SORTERAS SOM 
PLAST RESPEKTIVE KARTONG

KONTAKT: MATILDABJORNSDOTTER@ICLOUD.COM

har du mens eller? 

TAMPONGER

har du mens eller? 

TAMPONGER
150 TAMPONGER I EKOLOGISK BOMULL

FÖRPACKNING: DELAS UPP OCH SORTERAS SOM 
PLAST RESPEKTIVE KARTONG

KONTAKT: MATILDABJORNSDOTTER@ICLOUD.COM
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Parallellt med att tryckfilen togs fram hade jag även kontakt med två tryckerier, Arkitektkopia 

i Gävle och Tidtryck i Uppsala. Efter samtal med båda dessa framkom det att Tidtryck hade 

önskvärd papperskvalité och storlek på lager vilket förenklade produktionen och kortade ner 

väntetiden. Efter att det tryckta materialet upphämtats skars de olika delarna ut för att sedan 

monteras ihop till en förpackning. 

Figur 29. Montering av förpackning
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5.0 Resultat

Figur 30. Resultat



Projektets huvudsakliga resultat är den serie mensskyddsförpackningar som tagits fram utifrån 

främst teori och enkäter för att till en början belysa hur de förpackningar som syns på marknaden 

idag ofta upplevs väldigt riktade till enbart ett kön. Det framkom även i arbetet ytterligare ett 

problem med dessa förpackningar, det faktum att de ofta förstärker skammen och behovet av att 

gömma sin menstruation för omgivningen genom språkbruk och funktioner. Arbetet mot ett mer 

neutralt uttryck blev fokuset tidigt, detta för att visa på en kontrast mot dagens förpackningar 

men även för att agera inkluderande mot en så stor del av målgruppen som möjligt. Detta neutrala 

uttryck öppnar även upp för möjligheten att producera och sälja produkten då den inte upplevs 

lika extrem som den kunde ha blivit om fokuset var att gå så långt ifrån det feminina uttrycket som 

möjligt. De mer neutrala förpackningar som finns idag är är inte utformade efter en medvetenhet 

kring problematiken utan för att passa in i en större serie produkter som rör sig över flera olika 

produktkategorier. 

Det sammanhang jag i första hand tänkt mig för förpackningen är utställning och utbildning, 

att skapa både diskussion och förståelse hos dem som kommer i kontakt med den. Någon 

som framkommit efterhand är även möjligheten att sälja förpackningen med mensskydd i till 

konsumenten, något jag tror möjliggörs av det mer avskalade uttrycket. 

Förpackningens olika delar kritiserar och belyser, om än subtilt, de olika sorters problematik 

som diskuterats genom uppsatsen. Under examensutställningen blev det tydligt att många är 

intresserade och att ämnet väcker positiv diskussion, men även ilska. Den blodröda färgen och 

de genomskinliga sidorna visar upp mensskyddet och vad det är till för, samtidigt visar valen av 

språk och typsnitt upp en kontrast mot hur marknaden ser ut idag samt en kritik mot detta och de 

samhällsnormer som skapat den. 

Figur 31. Förpackningens olika delar
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har du mens eller?
Problemet jag valde att utgå ifrån är att en stor del av de produkter 
vi konsumerar marknadsförs på ett väldigt stereotypt sätt till 
män eller kvinnor, vilket resulterar i att de som inte passar in i 
tvåkönsnormen utesluts. 

Den produktkategorin jag fokuserat på är mensskydd, specifikt deras 
förpackningar. Dessa är genom marknadsföringen endast riktade 
till kvinnor och agerar därför uteslutande mot dem som inte är 
ciskvinnor. Dessutom är mens ett laddat och aktuellt ämne som de 
flesta har någon känsla eller åsikt kring.

Bakgrund 

har du mens eller? 

MENSKOPP

har du mens eller? 

MENSKOPP
MENSKOPP I MEDICINSKT SILIKON

FÖRPACKNING: DELAS UPP OCH SORTERAS 
SOM PLAST RESPEKTIVE KARTONG

KONTAKT: 
MATILDABJORNSDOTTER@ICLOUD.COM

Förpackningen är framtagen som en kontrast till dagens 
mensskyddsförpackningar. Här får mensen ta plats med illustrationer 
av mensskydd i en blodröd färg och med genomskinliga sidor som 
visar innehållet. Typsnittet är en blandning av det hårda maskulina 
och det tunna runda feminina för att skapa en könsneutralt uttryck. 

Företagsnamnet ”har du mens eller” är valt efter frasen som ofta 
sägs av män i syfte att trycka ner och nedvärdera kvinnors åsikter 
och känslor, men i detta fall skrivet i ett typiskt feminint typsnitt som 
är vanligt hos dagens mensskyddsförpackningar. Förhoppningen 
är att de olika delarna och förpackningen i stort ska väcka 
uppmärksamhet och eftertanke kring hur produkter omkring oss är 
marknadsförda och hur det påverkar oss.

Förpackningens syfte

Illustration
Illustrationen 
efterliknar det 
mensskydd som finns i 
förpackningen. 

Färgen är vald för att 
likna blod. 

Material
Större delen av 
förpackningen är 
tillverkad av kartong, 
två av sidorna är i 
genomskinlig plast. 

Typsnitt
En kombination 
av feminina och 
maskulina uttryck 
för att skapa ett 
könsneutralt uttryck. 

Logotyp
Frasen som ofta 
används för att 
trycka ner kvinnor 
kombineras med  
ett feminint kodat 
typsnitt. 

Information
Nödvändig information 
för denna typ av 
förpackning. 
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6.0 Slutsats

Syftet med examensarbetet var från början att undersöka problematiken kring produkter som 

marknadsförs till olika kön med hjälp könsstereotyper samt se hur detta påverkar personer som 

inte är cispersoner. Förhoppningen var att sedan kunna belysa och kritisera detta problem. I slutet 

ev research-fasen valde jag att fokusera på produktkategorin mensskyddsförpackningar bland 

annat då dessa endast riktas till ett kön då normen säger att enbart kvinnor har mens. 

Jag skapade mig en god teoretisk grund i ämnet och flera kategorier inom det. Det som 

undersöktes var bland annat normer och stereotyper inom design, vad cispersoner och 

transpersoner tänker kring mens och hur dessa är lika varandra och skiljer sig åt. Även 

marknadsanalysen och enkäten var till mycket hjälp i idéarbetet då jag kunde backa upp mina 

idéer mot något konkret. Jag arbetade mycket med de problem jag sett i teorin, marknadsanalysen 

och enkäten samt arbetade om dessa till önskvärda funktioner. Det är dessa önskvärda funktioner 

som jag under arbetets gång kunnat återkomma till för att försäkra mig om att jag gör vad jag ska 

och är på rätt väg. 

Efter en kort utsvävning i samband med enkäterna då jag ville lösa användarens problem också 

återgick jag till mitt fokus: belysa problem. Enkäterna användes efter detta inte som hjälp för att 

göra vad användaren vill ha utan för att förstå vad som väcker uppmärksamhet och känslor hos 

användaren. Synliggörandet av mensen genom stora illustrationer föreställande mensskydd och 

färgen av blod visade sig vara något en majoritet tyckte var överdrivet och för mycket, mens anses 

ju vara privat. I och med detta visste jag ett sätt att få min förpackning att synas, jag kunde även 

använda informationen från teorin och marknadsanalysen för att arbeta med könsneutralitet. 

Detta resulterade i en serie förpackningar till mensskydd med neutrala eller blandade könsuttryck 

som synliggör mensen. Dess olika delar berättar om olika saker, så som förtrycket i frågan ”har 

du mens eller?”, att mensskyddet inte är dolt i rosa och lila spets, att färgen av blod finns med på 

förpackningen. 

Min förhoppning är att denna förpackning kan väcka uppmärksamhet då den skiljer sig mycket 

från de mensskyddsförpackningar vi är vana vid att se. Att dess olika illustrationer, fraser, typsnitt 

och färger får dem som ser den att fundera över vilken sorts förpackningar vi ser dagligen och hur 

dessa påverkar oss. Jag hoppas att de som ser min förpackning börjar ifrågasätta att produkter 

marknadsförs till olika personer baserat på deras kön, inte vilket produkt de egentligen skulle 

behöva. 

Mitt arbete har skapat idéer och funderingar kring ämnen som jag inte haft tid eller möjlighet att 

undersöka närmare under projektets gång. Sådant som jag tror vore intressant och viktigt att 

arbeta vidare med inom området. 

När det kommer vill förpackningen jag arbetat fram skulle jag gärna testa förpackningen mot 

en variation av människor för att ta reda på hur de upplever den och om det stämmer överens 

med min förhoppning. Detta är något som förhoppningsvis kommer genomföras under 

examensutställningen. Vidare skulle jag gärna arbeta vidare med förpackningen och i slutändan 

sälja mensskydd i den. Det vore intressant att veta om människor skulle köpa den, och vilka 

kunderna skulle bli. 
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Det vore även intressant att se liknande arbeten inom olika produktkategorier och att dessa ges 

utrymme. I mitt arbete har jag sett att det finns många exempel på design som går emot normerna 

i samhället, men det är sällan de säljs och blir en verklig del i människors liv. De förblir ett projekt. 

Jag skulle gärna se de stora företagen arbeta med dessa frågor så att de syns på marknaden. 

Främst under den teoretiska undersökningen men även i enkäterna framkom det att det finns ett 

hål i utbildningen då det kommer till mens. Pojkar och flickor delas upp under sexualkunskapen 

och endast flickorna får veta hur en menstruation fungerar, men mycket information uteblir. Jag 

önskar en utvecklad sexualkunskap på många sätt där även mensen får ta plats. Mens måste 

sluta vara något pinsamt och hemligt att skämmas över och dölja. Utbildning är ett sätt att skapa 

förståelse för andra människor och förändra sättet vi ser på saker, något som verkligen behövs när 

det kommer till mens.
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Avgränsningarna har tagits fram under arbetets gång och en majoritet av de fanns alltså inte 

då projektet började. Jag kan i efterhand önska att jag var mer säker på de då jag gick in i min 

idégenerering och lade ett stort fokus på användarens önskemål. Däremot resulterade det arbetet 

med tillhörande utvärderingsenkät i en förståelse för vad som äcklar och förargar när det kommer 

till förpackningens estetik, främst dess illustrationer och färg. Att jag gick utanför ramen för vad jag 

borde gav mig alltså värdefull information jag troligen inte hade fått annars. 

Jag använder mig sällan av teorins metoder på så vis att jag följer de till punkt och pricka, däremot 

har jag tagit till mig både designprocesser och metoder för idégenerering och utvärdering under 

utbildningens gång och arbetat fram mitt eget sätt att arbeta. Min egen process förändras 

beroende på projektets behov, men gemensamt är att jag planerar framåt, har koll på vad jag 

gjort och har bra struktur. Arbetssättet har visat sig fungera bra då jag arbetar själv, både inom 

utbildningen och i professionella sammanhang.

När det kommer till vilka begrepp som var viktiga att förklara har jag tagit mycket hjälp av 

handledare och vänner för att ta reda på vilka som är självklara och inte. Då jag är insatt i ämnet 

sedan innan och påverkas av det personligen då jag inte passar in i normen som heterosexuell 

cisperson upplever jag också att flera av begreppen jag beskrivit är självklara. Kontakten med 

utomstående har inte bara varit värdefull för att välja ut objekt att förklara utan även hur noggrant 

de bör beskrivas. 

7.1 Inledning 

7.0 Diskussion

Under teoriinsamlingen hade jag ofta svårigheter med att hitta studier utförda av färdigutbildade, 

en stor del av informationen jag använt mig av är därför uppsatser skrivna på varierande 

högskolenivå. Detta pekar på att det är främst inom studier då valet av ämne är fritt som denna 

typ av arbete genomförs, då också främst av unga personer. Jag kan tycka att det är något tråkigt 

att det ser ut på detta vis då ämnet är livsviktigt för många personer, samtidigt verkar utvecklingen 

gå emot att den yngre generationen kan och vill mer än den tidigare. 

Angående researcharbetet så är jag väldigt tacksam för att jag blev uppmuntrad att börja brett 

och inte smalna av in i mensskydd för fort - vilket var något jag gärna ville göra. Denna bredd 

av information som jag samlade på mig har varit viktig under hela arbetet, idégenerering såsom 

utvärdering och konceptutveckling. 

7.2 Teori
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Jag har genom hela arbetet skrivit loggbok över vad som gjorts dag för dag samt vad som bör 

göras snart, detta har gett mig en övergripande koll på vad jag håller på med, något jag tror varit 

viktigt för mitt arbete. 

7.3 Genomförande 

7.3.1 Inledande studie 

Marknadsanalysen som genomfördes blev väldigt mycket tydligare än vad jag trott att den skulle 

bli. Jag har länge varit medveten om skillnaderna i marknadsföringen till olika kön, men jag har 

aldrig tidigare letat upp detta aktivt. I insamlingen av bilder försökte jag inte ens hitta de värsta 

exemplen, de dök upp av sig själva som första resultat. Den visade sig vara väldigt givande för 

det fortsatta arbetet då de stereotypa tecknen var enkla att hitta och på så vis förenklade arbetet 

med att ta fram en medveten förpackning. Analysen gjorde mig samtidigt en aning mörkrädd, 

uppdelningen mellan kön upplevdes så otroligt överdriven och barnslig när jag satte produkter 

bredvid varandra som har samma funktion men ser otroligt olika ut. 

Det var i samband med den första enkäten som jag började gå ifrån fokuset på genus och att 

belysa problem. Jag fick in så pass mycket bra svar i enkäten då över 700 personer svarade på 

den, det blev därför extra svårt att borste ifrån de trots att de inte berörde mitt ursprungliga 

problem. En stund framöver fokuserade jag därför på användarnas problem och önskemål 

samtidigt som jag arbetade med genusfrågan. Jag fastnade i att jag ville lösa allt på samma gång. 

7.3.2 Idégenerering

Jag arbetade snabbt fram konceptidéer för att kunna testa av de mot målgruppen och därefter 

välja riktning. I efterhand är jag väldigt glad att jag inte la mer tid på dessa koncept då jag efter 

denna fas gick ifrån att lösa användarnas problem och åter igen fokuserade mer på att belysa 

problemet kring kön och stereotyper. Min stora svårighet här var att jag försökte lösa alla problem 

samtidigt, trots att de i vissa fall sa emot varandra. 

7.3.3 Värderingsprocess

I slutet av värderingsprocessen blev det tydligt att fokuset bör återgå till det ursprungliga 

problemet. Efter några dagars funderingar och genomgång av teorin återgick arbetet till det 

ämne som jag faktiskt hade belägg och intresse för att genomföra, att belysa könsstereotyperna i 

marknadsföringen och hur detta stänger folk ute.

7.3.4 Konceptutveckling och färdigställande 

Efter att fokuset återställts visade det sig att den research jag gjort på fel område genom mina 

enkäter var till stor hjälp. Jag visste nu vad användarna ansåg vara uppseendeväckande, och på så 

vis hur jag skulle få min förpackning att väcka uppmärksamhet. Jag visste också vad som ansågs 

vara äckligt och ”för mycket”, och därför även hur synliggörandet av mensen kunde genomföras. 

Det framkom även att de allra flesta vill dölja sin mens, men de kunde inte riktigt förklara varför. 
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Enkäterna användes alltså inte för att hitta användarnas problem och göra en förpackning som de 

flesta vill ha, det jag tog vidare ifrån de var istället vad som upprör och syns och i förlängningen 

vad som kan användas för att framhäva min kritiska design och ytterligare belysa problemet. 

Det påhittade företagets namn är baserat på den vanligen nedtryckande frasen ”har du 

mens eller?”. Jag hade inte många alternativ på namn, men visste att jag ville ha en logga på 

förpackningen för att öka känslan av att det var på riktigt. Det spånades en hel del, men efter 

att det valda namnet kommit upp som förslag tog det stopp. Jag visste att jag ville ha med blod 

eller mens i namnet på något sätt, det var i de krokarna jag rörde mig. Namnet skulle också ha 

någon sorts mening i sig själv, därför var även ”blodet droppar”, som känns igen från spökhistorier 

för barn, med av alternativen till slutet. ”Har du mens eller?” har även en fråga som passade in i 

sammanhanget att potentiellt sälja mensskydd, då kan den informationen faktiskt vara intressant. 

Valet att ha med blodrött i förpackningen på något vis blev naturligt efter kristiken detta fick i 

utvärderingsenkäten. Flera av dem tillfrågade tyckte att det var äckligt, överdrivet och ville inte att 

det skulle synas på förpackningen att den innehöll mensskydd. Även illustrationerna av mensskydd 

som finns med i slutresultatet är lika de som visades upp i enkäten. Dessa blev den mer tecknade 

och icke-exakta stilen då det visade sig vara mer tydligt vad det faktiskt var. Tampongen och 

menskoppen har en tydlig form, men en standard-binda är inte särskilt speciellt formad. Att 

överdriva bindans form blev därför det självklara valet, och då fick de andra illustrationerna följa 

med i samma stil. Processen med val av symbol för uppsugningsförmågan var relativt kort, det 

fanns med några olika former till en början men de klassiska fyrkanterna verkar vara det som känns 

igen av flest. Funktionen är tydlig, även för den som inte är van att köpa mensskydd. 

Typsnittet valdes för sitt blandade uttryck, vilket i slutändan upplevs som könsneutralt. Den 

visuella helheten är avskalad, men också uppkäftig. Den kan upplevas på olika sätt beroende på 

vilket håll den syns ifrån, något jag tycket är intressant med den. Men detta kan också göra att 

förpackningen inte upplevs på det sätt jag vill om den inte undersöks ordentligt av den som ser 

den. 

När det kommer till miljötänk och materialval var det främst en del av förpackningen som var svår, 

plasten på sidorna. Valet stod mellan att synliggöra mensen eller att ta ett miljövänligt materialval. 

Då förpackningen i dagsläget inte är tänkt för massproduktion togs valet att denna detalj gick att 

bortse ifrån för synliggörandets och belysningen av problemets skull. 

Jag är överlag nöjd med hur produkten blev i slutändan, men det finns delar som kunde ha 

varit mer genomtänkta och bättre utförda om tid fanns. Min upplevelse är att de val jag tagit 

går att backa upp med min teori och egna research, det är främst vid tillverkningen som 

förbättringsmöjligheterna är enkla att hitta. Tryckfilen bör göras om för att förenkla monteringen 

för min del. I nuläget är den uppbyggd för att bli en kartong helt i papp, vilket inte är fallet. Plast-

delarna fick konstrueras i efterhand. Om jag vetat allt jag vet nu då jag arbetade med tryckfilen 

hade den sett annorlunda ut. De delar som är plast skulle först och främst inte sitta ihop med 

pappen, och den del som är i papp skulle kunna vara ett rakt ”band” som bara behöver vikas på 

fyra ställen. Jag hade också val att ha med plast-delen på denna utskrift för att få en mall, under 

monteringen som utfördes konstruerades plasten efter de delar av pappen som klipptes bort. Det 

kunde definitivt ha gjorts smidigare. 

7.4 Resultat
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Om möjligheten fanns hade jag också valt en stadigare kvalitet på kartong, men alternativen var 

begränsade till vad som fanns i lager på Tidtryck, 200g papp och capa-board, då jag behövde 

A2-format. Jag var även ute lite väl sent för att beställa in den perfekta pappen. På Arkitektkopia 

(det andra tryckeriet jag hade kontakt med) fanns ingen papp inne i större format än A3+, varför 

jag valde att trycka där det fanns rätt storlek. För att ge förpackningen det stadga jag ville åt 

förstärktes en av väggarna med en tjockare papp, detta dolde också plasten som är fastlimmad på 

insidan, något som ansågs önskvärt främst då det kom till menskoppens förpackning där insidan 

delvis syns. 

Produktens relevans är svår att diskutera i nuläget då väldigt få har tagit del av den. 

Förhoppningen är att väcka uppmärksamhet och intresse hos dem som kanske inte är helt insatta i 

den problematik som undersökts, och att dessa personer genom produkten får en ökad förståelse 

och intresse för ämnet. Den har även potential att kommunicera till ickebinära och transpersoner 

att det finns allierade som vill förändra samhället, och jag tror att dessa allierade blir fler och fler. 
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Figur 11: Björnsdotter, M. (2018). Mest använda mensskydden [graf]

Figur 12: Björnsdotter, M. (2018). Funktionella problem [graf] 

Figur 13: Björnsdotter, M. (2018). Visuella problem [graf]

Figur 14: Björnsdotter, M. (2018). Riktade till kön [graf]

Figur 15: Björnsdotter, M. (2018). Kartong för förvaring och metall för transport [rendering]

Figur 16: Björnsdotter, M. (2018). Storpack för refill i trälåda [rendering]

Figur 17: Björnsdotter, M. (2018). Transport i en glasburk [rendering]
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Figur 18: Björnsdotter, M. (2018). Avskalat [digital skiss]

Figur 19: Björnsdotter, M. (2018). Visa uppsugningsförmågan [digital skiss]

Figur 20: Björnsdotter, M. (2018). Symbol för mensskyddet [digital skiss]

Figur 21: Björnsdotter, M. (2018). Funktionella koncept - Enkätsvar [graf]

Figur 22: Björnsdotter, M. (2018). Visuella koncept - Enkätsvar [graf] 

Figur 23: Björnsdotter, M. (2018). Funktionsanalys [tabell]

Figur 24: Björnsdotter, M. (2018). Grafiska skisser [digital skiss]

Figur 25: Björnsdotter, M. (2018). Loggor och företagsnamn [digital skiss]

Figur 26: Björnsdotter, M. (2018). Loggor på förpackning [digital skiss]

Figur 27: Björnsdotter, M. (2018). Konceptval [rendering]

Figur 28: Björnsdotter, M. (2018). Tryckfil [tryckfil]

Figur 29: Björnsdotter, M. (2018). Montering av förpackning [fotografi]

Figur 30: Björnsdotter, M. (2018). Resultat [fotografi]

Figur 31: Björnsdotter, M. (2018). Förpackningens olika delar [illustration]
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Första enkäten som utfördes i faktainsamlings-syfte 

Bilaga 1 

9.0 Bilagor 

2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFWsXX9YMivvZuB-bdkIWhQgZLYvTsTPIqc6Rd_kXSOxd2_Q/viewform 1/3

Är mens rosa?
Jag heter Matilda Björnsdotter och håller just nu på med mitt examensarbete i industridesign och 
undersöker nu användarnas upplevelse av dagens förpackningar till mensskydd. Jag vill med denna 
enkät få svar på några inledande frågor för att ta reda på vilka problem användaren upplever. Jag 
ställer frågan om könsidentitet då det kommer vara en viktig del i mitt arbete med det visuella, men 
varken den eller de andra frågorna är obligatoriska. 

*Obligatorisk

Kvinna

Man

Ickebinär

Övrigt:

0-19

20-29

30-39

40-49

50+

Ja

Nej

Binda

Tampong

Trosskydd

Menskopp

Använder inte mensskydd

Övrigt:

Binda

Tampong

Trosskydd

Menskopp

Använder inte mensskydd

Övrigt:

Ja

Nej

Vet inte

Könsidentitet (Flera val möjliga)

Ålder *

Har du någon gång haft mens?

Har du använt något/några av nedan mensskydd? (Flera val
möjliga)

Vilket av nedan mensskydd använder/använde du mest?

Har du upplevt att förpackningar till mensskydd är funktionellt
dåliga?



45

2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFWsXX9YMivvZuB-bdkIWhQgZLYvTsTPIqc6Rd_kXSOxd2_Q/viewform 2/3

Svåra att packa ner

Jobbiga att öppna

Högljudda att öppna

För stora

För små

Går lätt sönder

Svåra att återvinna

Tycker inte att de är dåliga

Övrigt:

Ja

Nej

Vet inte

Sticker ut mycket

Passar inte in hemma/vill inte ha dem framme

Allmänt fula

Känns billiga

Tycker inte att de är dåliga

Övrigt:

Ja

Nej

Vet inte

Färg

Form

Mönster

Typsnitt

Språk

Logotyp

Tycker inte att de är riktade till ett specikt kön

Övrigt:

På vilka sätt är förpackningar till mensskydd funktionellt dåliga?
(Flera val möjliga)

Vilket av de funktionella problemen tycker du är störst och
varför?

Ditt svar

Har du upplevt att förpackningar till mensskydd är visuellt
dåliga?

På vilka sätt är förpackningar till mensskydd visuellt dåliga?
(Flera val möjliga)

Vilket av de visuella problemen tycker du är störst och varför?

Ditt svar

Har du upplevt att förpackningar till mensskydd är riktade till ett
specikt kön?

På vilka sätt har du upplevt att förpackningar till mensskydd är
riktade till ett specikt kön? (Flera val möjliga)

Vilket av alternativen ovan tycker du har störst del i att göra att
förpackningarna upplevs riktade till ett specikt kön och varför?

Ditt svar

2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFWsXX9YMivvZuB-bdkIWhQgZLYvTsTPIqc6Rd_kXSOxd2_Q/viewform 3/3

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor -
Ytterligare villkor

Övriga kommentarer

Ditt svar

SKICKA

 Formulär
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Andra enkäten som genomfördes i utvärderings-syfte 

Bilaga 2 2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_uG4WB9kyPG_RIjKIy7D1jyjQqEBDXkDTqh-IO-_8EFOnMw/viewform 1/1

Är mens rosa?
Jag heter Matilda Björnsdotter och håller just nu på med mitt examensarbete i industridesign och 
undersöker förpackningar till mensskydd. Efter en tidigare enkät som handlade om problem har jag 
nu tagit fram olika lösningar, och jag vill med denna enkät få era åsikter på dessa.  
Enkäten är uppdelad i två delar, den första innehåller funktionella lösningar och den andra 
innehåller visuella lösningar. I slutändan kommer en funktionell lösning sättas ihop med en visuell 
för att skapa en färdig förpackning. 

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor -
Ytterligare villkor

NÄSTA

 Formulär

2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_uG4WB9kyPG_RIjKIy7D1jyjQqEBDXkDTqh-IO-_8EFOnMw/formResponse 1/2

Är mens rosa?

Funktionella lösningar

Kartong-förvaring och metall-transport

Mensskydden inhandlas i en kartong. En metall-låda specialanpassad för mensskydd köps 
separat och återanvänds då mensskydden ska packas ner och tas med. Metall-lådan är 
anpassad för olika sorters mensskydd och kan transportera tillräckligt med mensskydd för 
en person med riklig mens. 

1 - Väldigt dåligt

2 - Dåligt

3 - Medel

4 - Bra

5 - Väldigt bra

Rell och trälåda

Mensskydden inhandlas i storpack (Påse i majs-baserad plast eller kartong). En trä-låda 
specialanpassad för de mensskydd som kunden använder köps separat och används för att 
förvara mensskydden hemma, för att kunna ha dem framme och lättillgängligt. Trä-lådan har 
ett lock. 

Vilken betyg ger du konceptet?

Varför ger du konceptet det betyget?

Ditt svar
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2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_uG4WB9kyPG_RIjKIy7D1jyjQqEBDXkDTqh-IO-_8EFOnMw/formResponse 2/2

1 - Väldigt dåligt

2 - Dåligt

3 - Medel

4 - Bra

5 - Väldigt bra

Glasburken

Mensskydden transporteras i en rund glasburk med lock. Storleken på glasburken är 
anpassad efter rullade bindor/trosskydd, tamponger och menskoppar. Burkens storlek 
fungerar till alla sorters mensskydd. 

1 - Väldigt dåligt

2 - Dåligt

3 - Medel

4 - Bra

5 - Väldigt bra

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor -
Ytterligare villkor

Vilken betyg ger du konceptet?

Varför ger du konceptet det betyget?

Ditt svar

Vilken betyg ger du konceptet?

Varför ger du konceptet det betyget?

Ditt svar

BAKÅT NÄSTA

 Formulär



2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_uG4WB9kyPG_RIjKIy7D1jyjQqEBDXkDTqh-IO-_8EFOnMw/formResponse 1/2

Är mens rosa?

Visuella lösningar

Avskalat

I detta koncept är enbart den mest nödvändiga informationen kvar, dekorationer och annat 
är borttaget. 

1 - Väldigt dåligt

2 - Dåligt

3 - Medel

4 - Bra

5 - Väldigt bra

Visa uppsugningsförmågan

I detta koncept visas uppsugningsförmågan hos mensskyddet med hjälp av färgfält.

Vilken betyg ger du konceptet?

Varför ger du konceptet det betyget?

Ditt svar
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2018-05-05 Är mens rosa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_uG4WB9kyPG_RIjKIy7D1jyjQqEBDXkDTqh-IO-_8EFOnMw/formResponse 2/2

1 - Väldigt dåligt

2 - Dåligt

3 - Medel

4 - Bra

5 - Väldigt bra

Symbol för mensskyddets sort

I detta koncept visas vilken sorts mensskydd det är i förpackningen med hjälp av symboler. 
Symbolen efterliknar antingen blodets form i mensskyddet eller just mensskyddets form. 

1 - Väldigt dåligt

2 - Dåligt

3 - Medel

4 - Bra

5 - Väldigt bra

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor -
Ytterligare villkor

Vilken betyg ger du konceptet?

Varför ger du konceptet det betyget?

Ditt svar

Vilken betyg ger du konceptet?

Varför ger du konceptet det betyget?

Ditt svar

Övriga kommentarer på enkäten

Ditt svar

BAKÅT SKICKA

 Formulär
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