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Sammanfattning 

Frågor kring miljön är viktigare idag än någonsin då vi behöver minska vår negativa 
klimatpåverkan. Det vi kan göra är att minska vår konsumtion genom hållbara val, däribland 
val av mensskydd. Menskoppen kan anses vara ett hållbart alternativ av mensskydd, så 
varför är det inte fler som använder det? Vi fann att mens ofta är ett tabubelagt ämne vilket 
kan kopplas till kommunikationen av mensskydd. Den här uppsatsen undersöker hur 
positiva associationer till menskopp kan skapas genom informationsgrafik. Målet är att 
uppmuntra menstruerande som är mellan 19-30 år till ett mer medvetet val av mensskydd. 
Informationsgrafik är att visuellt presentera information på ett enkelt sätt, vilket behövs för att 
nå ut till en målgrupp som lever i en digitaliserad värld full med intryck.  
Genom en kommunikationsanalys och webbenkät togs de viktigaste aspekterna fram. Dessa 
var att presentera menskoppen i samband med hållbarhet och att motverka föreställd 
krånglighet gällande användning av menskopp. Dessa aspekter låg till grund för 
designprocessen. Genom en fokusgruppintervju kunde vidare designbeslut tas och fokus 
ändrades till att endast arbeta med hållbarhetsaspekten som ansågs vara den viktigaste. 
Värdering av en slutgiltig design gjordes genom tio semistrukturerade intervjuer. Utifrån det 
konstaterades att layouten bör vara enkel med tydliga grupperingar och kontrast genom färg 
och form kan leda läsaren genom designen. Men det viktigaste för att skapa positiva 
associationer till menskoppen är att förmedla de fördelar som gör den till ett hållbart 
alternativ.  



Abstract 

Today a focus on the environment is more important than ever since we need to reduce our 
negative impact on the climate. What we can do is reduce our consumption through 
sustainable choices, one of them being the choice of sanitary products. The menstrual cup 
can be seen as a sustainable alternative, so why aren’t more using it? We found that 
menstruation often is a subject filled with taboos which can be connected to the 
communication of sanitary products. This essay examines how positive associations to the 
menstrual cup can be created through information graphics. The goal is to encourage 
menstruating people between ages 19-30 to make a more sustainable choice of sanitary 
products. Information graphics is to visually present information in a simple way, which is 
needed to reach a target group living in a digitalized world full of impressions.  
By doing a communication analysis and web survey the most important aspects were found. 
These were to present the menstrual cup in relation to sustainability and to discourage 
envisioned complexity on usage of the menstrual cup. These aspects were the foundation of 
the design process. Through a focus group further decisions about design could be made 
and the focus was changed to only working with the sustainability aspect which was seen as 
the most important one. An assessment of a final design was made through ten semi-
structured interviews. Through that it was concluded that the layout should be simple with 
clear grouping and contrast through color and shape can guide the reader through the 
design. But most important to create positive associations towards the menstrual cup is to 
express the benefits of what makes it a sustainable option.  



Innehållsförteckning 

Sammanfattning 

Abstract 

1.Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Problemformulering 1 

1.3 Syfte och forskningsfråga 2 

1.4 Avgränsningar 2 

2. Teoretisk ram 2 

2.1 Vad är en menskopp? 3 

2.2 Mensskydd och hållbarhet 3 

2.3 Tabun kring mens 3 

2.4 Visuell kommunikation 4 

2.4.1 Design och associationer 4 

2.4.2 Informationsgrafik 5 

3. Metod 5 

3.1 Inledande studie 6 

3.1.1 Enkät 6 

3.1.2 Kommunikationsanalys av varumärken 6 

3.2 Designprocess 6 

3.2.1 Mindmapping 6 

3.2.2 Konceptgenerering 7 

3.2.3 Fokusgrupper 7 

3.2.4 Framtagning och vidareutveckling av design 7 

3.3 Värdering 8 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 8 

4. Inledande studie 8 

4.1 Enkät 8 

4.1.1 Resultat 9 

4.2 Kommunikationsanalys av varumärken 9 

4.2.1 Organicup 10 

4.2.2 Lunette 11 

4.2.3 MonthlyCup 11 



4.2.4 Flowcup 12 

4.2.5 Intimina 13 

4.2.6 Resultat och jämförande analys 13 

4.3 Resultat och analys av inledande studie 14 

5. Designprocess 14 

5.1 Mindmapping 14 

5.2 Idégenerering av koncept 15 

5.2.1 Brainstorming 16 

5.2.2 Utveckling av 5 koncept och färger 17 

5.3 Fokusgrupp 19 

5.3.1 Genomförande 19 

5.3.2 Resultat om enskilda koncept 20 

5.3.3 Resultat och analys av samtliga koncept och färger 22 

5.4 Konceptbearbetning 24 

5.4.1 Val av koncept 24 

5.4.2 Utveckling av konceptet hållbarhet 25 

6. Värdering 29 

6.1 Semistrukturerade intervjuer 29 

6.2 Resultat 30 

6.3 Analys och diskussion av resultat 32 

7. Diskussion 33 

7.1 Teoretiskt ramverk 33 

7.2 Metod 33 

7.3 Inledande studie 34 

7.4 Designprocess 34 

7.5  Värdering 35 

7.6 Källkritik 35 

8. Slutsats 36 

9. Rekommendationer och vidare studier 37 

Referenser 38 

Tryckta referenser 38 

Elektroniska referenser 38 

Bilagor 41



Bildförteckning
Bild 1. Kampanjen “Dare” av OrganiCup 
Bild 2. OrganiCups Instagram 
Bild 3. Lunettes hemsida 
Bild 4. Lunettes instagram 
Bild 5. MonthlyCups hemsida  
Bild 6. MonthlyCups instagram 
Bild 7. Flowcups hemsida 
Bild 8. Flowcups instagram 
Bild 9. Kampanjen #whilebleeding av Intimina  
Bild 10. Intiminas instagram 
Bild 11. Mindmap för kartläggning av syfte 
Bild 12. Skisser från brainstorming 
Bild 13. Skisser från brainstorming 
Bild 14. Skisser vid utveckling av fem koncept 
Bild 15. Framtagen färgpalett 
Bild 16.  Koncept 1.a 
Bild 17.  Koncept 2.b 
Bild 18.  Koncept 1.b 
Bild 19.  Koncept 2.a 
Bild 20.  Koncept 3.a 

Bild 21. Färgpaletter 
Bild 22. Uppdelad värld 
Bild 23. Jämförelse mellan menskopp och andra mensskydd 
Bild 24. Skräp som slängs 
Bild 25. Menskoppen är vänlig mot dig och miljön 
Bild 26. Slutgiltig infografik 
Bild 27. Slutgiltig infografik

Tabellförteckning
Tabell 1. Designaspekter
Tabell 2. Konceptfokus
Tabell 3. Associationer

Bilagor
Bilaga 1. Enkät om mensskydd
Bilaga 2. Fokusgruppintervjuer
Bilaga 3. Semistrukturerade intervjuer



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att jobba för en värld med hög miljövänlighet och mot mindre miljöföroreningar är högst 
relevant idag (IPCC, 2018). Den globala temperaturen höjs år efter år och påverkar klimatet 
drastiskt (Europeiska Kommissionen 2018). En stor del i detta problem ligger i havens 
föroreningar vilket lett till att hundratals havsområden dött (Diaz & Rosenberg, 2008). Ett 
enda land kan generera 1,1 till 8,8 miljoner ton plastavfall per åt (Jambeck, 2015). Stora 
delar av avfallet som orsakar detta kommer från engångsprodukter, bland annat tamponger, 
bindor och dess förpackningar (Barr, 2018). Det finns även en oro att dioxiner, en grupp 
giftiga föroreningar som kan återfinnas i tamponger och bindor, har negativ påverkan på 
miljön men också kroppens hälsa (Lundqvist, 2014). 

Menskoppen är en kopp av antingen plast eller silikon som rymmer blodet och kan anses 
vara ett hållbart alternativ till mensskydd som innebär ekonomiska besparingar och 
minskade effekter på miljön (Howard, Rose, Trouton et. al., 2011). I och med att 
menskoppen går att använda i upp till 5 år leder det till mindre engångsförpackningar, 
mindre åtgång av material och produktion samt mindre transport. Under en menskopps 
livscykel, det vill säga 5 år, beräknas det gå åt ungefär 1500 bindor och tamponger 
(MonthlyCup, 2019 b). 

Trots dessa fördelar med menskoppen finns enligt vår erfarenhet negativa fördomar och 
brist på kunskap till det alternativa mensskyddet. Med vår forskningsrapport vill vi därför 
skapa en positiv inställning till menskoppen som mensskydd. Enligt en studie av Helldén 
(2016) har de som använder menskopp en mer positiv inställning till mens än de som 
använder andra mensskydd vilket pekar på att det blir lika viktigt att skapa en positiv 
inställning till mens som mensskyddet i sig. Genom design kan man bredda kunskapen om 
menskoppen men också motivera till användning. I en inledande pilotstudie (i samband med 
rapporterad studie) fann vi att hållbarhet samt att motbevisa föreställd krånglighet kring 
användning är de viktigaste aspekterna till varför man väljer menskopp, aspekter som denna 
studie därför kommer att utgå ifrån. 

1.2 Problemformulering 

Vi i Sverige har tillgång till en mängd olika typer av mensskydd, däribland menskoppen. Men 
trots dess tillgänglighet och många fördelar är det många som väljer andra typer av 
mensskydd. Går det att skapa positiva associationer till menskoppen genom att designa 
informationsgrafik för att bryta vanan av andra mensskydd?  

Det finns relativt lite forskning kring mens och mensskydd. Mens är ofta ett tabubelagt ämne 
vilket troligtvis bidragit till att det finns så lite forskning. Desto mer forskning finns dock kring 
klimatpåverkan och de ändringar vi människor måste göra i vår vardag för att minska vår 
konsumtion. Vi tycker att mensskydd bör lyftas som forskningsämne ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Därför är det intressant att se hur man genom design kan skapa 
positiva associationer till menskoppen som ett hållbart alternativ till mensskydd och samtidigt 
lätta på ett tabubelagt ämne.  

!1



Informationsgrafik (hädanefter infografik) är att visuellt visa information genom användning 
av grafik. Det kan ses långt bakåt i historien och är idag ett vanligt förekommande sätt att 
presentera information på. Syftet med infografik kan vara att underlätta tolkning och minne 
av information för mottagaren genom att guida mellan fokuspunkter, samt att göra det mer 
underhållande. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med kandidatarbetet är att designa informationsgrafik som skapar positiva 
associationer till menskoppen och därmed uppmanar till ett mer medvetet val av mensskydd.  
För att kunna besvara syftet krävs information om hur synen på menskopp ser ut idag. Vi vill 
ta reda på hur olika varumärken marknadsför sig samt hur den valda målgruppen ser på 
menskoppen som mensskydd, det vill säga vilka associationer som finns.  
Detta har resulterat i frågeställningen: 

Hur kan infografik skapa positiva associationer till menskopp som mensskydd? 

1.4 Avgränsningar 

Syftet skulle kunna innefatta en väldigt stor målgrupp av menstruerande i alla åldrar. För att 
kunna genomföra ett arbete under begränsning av tid och resurser har därför vissa 
avgränsningar gjorts. För den här studien har vi valt att titta på målgruppen, menstruerande 
mellan 19-30 år. Målgruppen hör till vad som kallas Generation Y eller millennials vilket 
enligt Muralidharan, Rejón-Guardia & Xue (2015) innefattar de som är födda mellan 80-talet 
till mitten av 90-talet. Denna generation har en hög miljömedvetenhet och stor makt som 
marknadssegment (Muralidharan et. al., 2015). Resultat från inledande studie visade att 
hållbarhet är en viktig aspekt när det gäller val av menskopp som mensskydd vilket gör 
åldersgruppen speciellt intressant. Målgruppen har även valts för att studien inte ska bli för 
stor och för att det ska finnas tillgänglighet till den valda målgruppen. 

Syftet som handlar om menskopp vilket är en produkt för menstruerande halkar automatiskt 
in på synen av menstruation och den egna kroppen. Där har vi valt att inte fördjupa oss 
alltför mycket då det finns ett oändligt område att utforska. 

På grund av den bristande forskningen om mens och mensskydd används källor som 
handlar om andra länder men som anses relevanta för ämnet. Studiens storlek gör dock att 
arbetets syfte begränsas till fokus på Sverige och utgår därmed från en västerländsk kultur. 

För att besvara frågan kring hur varumärkens marknadsföring av menskopp ser ut idag har 
en kommunikationsanalys begränsats till fem varumärken. Dessa varumärken anses vara 
bland de största återförsäljarna i Sverige och valdes ut för att de på olika sätt skiljer sig från 
varandra. 

2. Teoretisk ram  
Här kommer teorier som anses relevanta för uppsatsen att tas upp och fungera som ett 
underlag för att syftet ska kunna besvaras. Synen på mens och olika typer av mensskydd i 
både individ och samhällsperspektiv ligger till grund för uppsatsens syfte. Teori som handlar 
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om visuell kommunikation kommer även att formge designprocessen. Ytterligare hållbarhet- 
och designprinciper ligger till grund för arbetet. 

2.1 Vad är en menskopp? 
Menskoppen är ett mensskydd i form av en kopp som samlar menstruationsvätskor. En 
menskopp görs av antingen silikon eller TPE. Den rymmer mer blod än en binda eller 
tampong och det räcker med att tömma den två till fyra gånger om dagen (UMO, 2019). En 
av de viktigaste skillnaderna gentemot andra mensskydd är att menskoppen inte suger upp 
blodet utan samlar upp, vilket betyder att slemhinnorna inte torkar ut. Menskoppen är snäll 
mot kroppen men också mot miljön då den kan användas i upp till 5 år, vilket i sin tur kan 
leda till ekonomiska besparingar (Menskoppen.se, 2019). En menskopp förs in efter att den 
vikts ihop så att den kan expandera i slidan. Vid uttagning töms menskoppen i toalett eller 
handfat samt sköljs eller torkas ur innan isättning igen. Menskoppen rengörs genom att 
kokas i vatten innan nästa menstruation (UMO, 2019). 

2.2 Mensskydd och hållbarhet 

United Nations Development Programme (UNDP) har satt upp 17 globala mål där nummer 
12 är hållbar konsumtion och produktion. För att nå upp till hållbar utveckling krävs att vi 
människor minskar vår konsumtion vilket i sig kan ge många positiva avtryck på både miljö, 
hälsa och klimat (UNDP, 2015). 

Menskoppen är ett alternativ till mensskydd som kan användas i upp till 5 år, till skillnad från 
en binda eller en tampong som är en engångsprodukt (MonthlyCup, 2019 a). En 
sanitetsbinda innehåller dessutom upp till 90% petroleum eller råolja, något som aldrig kan 
brytas ned fullständigt (Strömquist, 2014). En jämförande studie kring menskoppens fördelar 
gentemot tampongen visar att menskopp kan vara ett hållbart alternativ som kan leda till 
mindre negativ miljöpåverkan samt ekonomiska besparingar (Howard, Rose, Trouton et. al., 
2011).  

2.3 Tabun kring mens 

Inom svensk etnologi finns inte många grundläggande studier kring menstruation genom 
historien. När det väl undersökts har det till största del handlat om folklig läkekonst eller 
graviditet (Malmberg, 1991). K. Rob. Wikman skrev 1917 Tabu- och orenhetsbegrepp i 

nordgermansk folktro att menstruationen var något orent. Detta fick stor vetenskaplig tillit 
och bidrog enligt Malmberg till att tabubelägga menstruationen. Hon menar att menstruation 
var ett så pass laddat ämne att det ofta hamnade utanför forskningen. I sin studie beskriver 
hon att menstruationen kopplas ihop till ett kvinnoideal. Detta ideal innebär att kvinnans 
menstruationer ska vara sunda och normala men inte synas. De ska inte påverka kvinnans 
funktionalitet i arbete eller hämma henne på något sätt. Hon ska dessutom vara hälsosam 
men inte ha ett alltför hårt kroppsarbete eller bejaka sin sexualitet. Den makt som 
menstruationen fått har lett till tabu och skam över blödningen (Malmberg, 1991).  

Genom historien har många skrockfulla teorier kring mensen följt med till närliggande tid. Liv 
Strömquist (2014) menar i Kunskapens frukt att menstruationen tidigt i historien fick en 
gudomlig, magisk kraft, en kraft som också kunde ses som farlig. När mer patriarkala 
religioner växte fram gick menstruation från något heligt till något smutsigt och orent 
(Strömquist, 2014) och enligt många upplevs mens som något jobbigt att prata om, något 
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tabubelagt (Samuelsson, 2018). Grose & Grabe (2014) menar att attityden till menskopp kan 
kopplas ihop med attityden till den egna menstruationen. I en studie av Helldén (2016) har 
användare av menskopp visat sig ha en mer positiv inställning till mens än de som inte 
använder menskopp. Enligt Strömquist (2014) kan synen på menstruationen kopplas till 
synen på det kvinnliga underlivet. En studie kring kvinnors känslor för sitt egna underliv kom 
fram till att det finns en mängd olika känslor kring det egna underlivet men att majoriteten var 
negativa (Samuelsson, 2018).  

En undersökning av fyra olika förpackningar till menskoppar av olika varumärken visar att 
det finns mönster kring hur menstruation framställs. Resultatet visade att mens genom 
förpackningsdesignen framställs som biologisk men ohygienisk (Bech, 2018). Mensblod som 
tidigare i reklam illustrerats som en blå vätska visades i reklamfilmen “Blood Normal” av 
mensskyddsvarumärket Libresse som faktiskt blod. Detta ansågs banbrytande inom 
reklamvärlden (Diaz, 2018). 

2.4 Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation är ett brett begrepp som innefattar alla typer av grafiska element. I 
den här teoridelen presenteras endast de som anses relevanta för studien. 

2.4.1 Design och associationer 

Genom utformningen av bland annat färg, form, bildspråk och typografi kan man enligt 
Bergström (2015) framkalla olika typer av känslor. Formers layout, djuphet i bild, färgval och 
kontrast har betydelse för hur en känsla kan skapas. Former bör enligt Bergström  
harmonisera med mottagaren för att lyckas attrahera och orientera. Kontrast kan skapas 
med hjälp av form, färg, storlek och styrka för att uppnå dynamik och attraktion (Bergström, 
2015). Utöver kontrast bör enkelhet, läsbarhet samt en mix av text och bild användas för att 
skapa en mänsklig känsla i en digital värld (Nordling & Brink, 2016). 

Enligt Tufte (1990) tolkas allt vi ser. För att hjälpa till att separera och gruppera det vi ser 
använder vi oss av olika grafiska element, däribland färg. Tufte nämner att färger från 
naturen är lätta för oss människor att uppfatta och kan ge ett slags lugn. Färger inom en och 
samma fjärdedel i färgcirkeln upplevs som harmoniska. Färger bredvid varandra i färgcirkeln 
skapar dynamik och kontrast medan de som ligger mittemot varandra är komplementfärger 
(Bergström, 2015). Varje enskild färg skapar enligt Tufte (1990) ett starkt påstående men 
färger tillsammans blir ännu starkare i sin yttring. Han förklarar som en regel för att undvika 
osköna färgkombinationer att en matt färg bör användas till bakgrund istället för lysande vit. 
Detta för att undvika störiga kontraster och färger som skär emot varandra, en så kallad 
färgskada. Den andra principen är att undvika en ljus färg bredvid vit, speciellt om färgerna 
tar stor plats då detta kan skapa en känsla av obehag. Ytterligare en regel är att vid större 
ytor som bakgrund använda grå som grundläggande färgelement. En blandning av grå och 
dämpade färger ger den skönaste effekten för ögat. Tufte argumenterar för användning av 
färger som kan hittas i naturen för att uppnå en harmonisk känsla samt en lugn effekt för 
ögat. Han nämner även att information kan avkodas negativt om fler än 20-30 färger 
används (ibid). 

Färger och känslor är enligt Klimchuk & Krasovec (2012) sammankopplade genom 
associationer. Människor som lever i samma miljö och har samma sociala bakgrund delar 
enligt henne samma associationer gällande färger. Rött används vanligtvis för att skapa 
uppmärksamhet kring ett budskap eller viktigt meddelande. Gult symboliserar bland annat 
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idealism, hoppfullhet, värme samt ger en positiv känsla och är den mest energirika färgen i 
spektrumet. Grönt kopplas till natur, hållbarhet, miljö, liv och fräschhet. Färgen kan 
dessutom konnotera till handling och välstånd. Enligt Klimchuk & Krasovec är grönt den 
lättaste färgen för ögat och har liksom blå en lugnande inverkan. Utöver färger kan 
illustrationer, ikoner och symboler skapa ett visuellt språk som når våra sinnen på olika sätt 
(ibid). 

2.4.2 Informationsgrafik 

Delar i infografik som enligt Lipton (2008) anses fundamentala är budskap och vissa 
designprinciper. Designprinciperna kan delas upp i grafik, färg, form, text, storytelling och 
narrativ. Innehållet i infografik bör hållas till ett problem samt endast bestå av relevant 
information för mottagaren. Det är viktigt att kategorisera och gruppera innehållet men själva 
grafiken bestäms av budskapet. Faktorer såsom vanor, attityder och ambitioner bör tas i 
beaktning vid skapandet för att kunna nå ut till målgruppen (ibid).  

Hur många bitar information som vår hjärna kan minnas under en kortare period finns det 
olika teorier om, några forskare säger tre, andra fyra och vissa sju. Men ju mer information 
som hjärnan måste lagra samtidigt, desto större är risken att det inte fastnar. Därför är det 
hjälpsamt med tydliga grupperingar och hierarki bland informationen för att mottagaren ska 
kunna minnas och tolka (Lipton, 2008). När det gäller storlek tolkar vi det som är större och 
tydligare som mer betydelsefullt än det mindre och otydligare. Lipton menar även att rätt 
sammanhang gör det lättare att tolka viss information, där metaforer kan vara betydelsefulla. 
Vi letar omedvetet efter mönster och ordning. Genom att blanda text med bild kan 
mottagaren själv göra kopplingar vilket kan resultera i ett mer engagerande lärande, men det 
krävs att informationen visualiseras på ett strukturerat sätt (ibid).  

Enligt Tufte (1990) bygger infografiken på fyra principer mikro- och makroavläsningar, 
lagring och separation, små multiplar samt narrativ utifrån tid och rymd. Mikro- och 
makrodesign kan visualisera detaljer, och organisera komplexitet genom hierarkiska lager. 
Makroperspektivet visar helhetsbilden medan mikroperspektivet visar detaljer och delar av 
information som tillsammans bygger upp helheten. Lagring och separation är enligt Tufte en 
av de bästa strategierna för att reducera mediabrus eller stora mängder information. För att 
det ska lyckas behöver det visuella förhållandet mellan olika grafiska element vara i 
proportion och harmoni med innehåll och data som förmedlas. Lagring och separation 
innebär att särskilja information genom skillnad i form, storlek, färgval och dess nyanser 
samt teckensnitt. Genom grupperingar skapar det en djupare förståelse av information i olika 
sammanhang. Vid presentation av bredare data är små multipla lösningen enligt Tufte. Det 
innebär att samma färger, former och grafiska element repeteras för att understryka 
budskapet. Den fjärde principen, narrativ utifrån tid och rymd, handlar om att visualisera 
information genom tidsperioder, intervall och sekvenser. Detta kombineras ofta med mikro- 
och makroavläsning (ibid). 

3. Metod 
Metodval har gjorts utifrån problemformulering samt det faktum att detta är ett designarbete.  
I kapitel fyra presenteras en inledande studie som genomfördes för att ta reda på vilka 
positiva och negativa associationer som finns kring menskoppar idag samt för att se vad 
som kommuniceras i samband med information om menskopp. Den inledande studien 
baserades på en webbenkät besvarad av målgruppen samt en kommunikationsanalys av 
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utvalda varumärken för menskoppar. I kapitel fem presenteras konceptgenerering och 
utveckling fram till slutdesign. Med hjälp av olika brainstorming-metoder har koncept tagits 
fram som testats på en fokusgrupp och sedan utvecklats vidare. I kapitel sex presenteras 
värdering av slutdesign genom tio semistrukturerade intervjuer för att ta reda på om 
designen skapar positiva associationer till menskopp. 

3.1 Inledande studie 

Inledande studie görs för att få fram vilka associationer som finns kopplade till menskoppen 
samt vad som kommuniceras i samband med marknadsföring av menskopp hos olika 
varumärken. 

3.1.1 Enkät 

En enkät kommer att genomföras för att samla information om målgruppen och målgruppens 
syn på menskopp. Detta kommer att ligga till grund för designens budskap. 

Vissa typer av känsliga frågor kan passa att besvaras via enkät då det går att svara anonymt 
och för sig själv. En enkät är något som kräver genomtänkta frågor eftersom det inte finns 
möjlighet att ändra frågorna men passar då hög svarsfrekvens eftersträvas (Ejlertsson, 
2014). En pilotstudie kan se till att frågorna upplevs som självklara och inte tolkas olika. Det 
ger också möjlighet att se om något svarsalternativ saknas. Syftet med en pilotstudie är att 
eliminera möjliga fel innan enkäten skickas ut för den verkliga datainsamlingen. Det är viktigt 
att ställa frågorna rätt för att kunna värdera svaren. De ska även formuleras så neutralt som 
möjligt. Om en fråga innefattar positiv eller negativ antydan kan det leda svarspersonen till 
ett visst svar (Ejlertsson, 2014). 

3.1.2 Kommunikationsanalys av varumärken 

En analys kommer att göras på utvalda varumärken. Fokus kommer att ligga på design och 
kommunicerade budskap för att se vilka associationer som kopplas till menskopp. Analysen 
kommer att utföras baserad på egna åsikter och kunskaper kring färg, formspråk och 
textinnehåll. 

3.2 Designprocess 

Designprocessen består av olika metoder som hjälper till att generera idéer och en 
fokusgruppintervju för att den slutgiltiga konceptet ska kunna tas fram. 

3.2.1 Mindmapping 

En mindmap kommer i arbetet användas för att sortera tankar kring vad vi vill få fram i 
designen. 

Mindmapping är en anteckningsteknik som kan hjälpa till att visuellt presentera information. 
Det handlar om att summera kunskap och koncept genom att skapa hierarki bland 
information (Elhoseiny & Elgammal, 2014). 
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3.2.2 Konceptgenerering  

I början av designprocessen kommer vi att fastställa designaspekter för att skapa riktlinjer 
för potentiella koncept. 

Enligt Arvola (2014) börjar konceptgenerering med att fastställa designkonceptets aspekter 
vilka är: idé, vem, vad, när och var, hur, varför samt konsekvenser. Dessa sätter grunden till 
problemet och styr potentiellt koncept åt rätt riktning. Genom att sätta effekt- och projektmål 
kan man få fram speciella krav att följa. Det finns en mängd olika idégenereringsmetoder för 
att få fram olika koncept, där början av att ta fram koncept handlar om att få fram så många 
olika idéer som möjligt (Arvola, 2014). 

Brainstorming 

Metoden kommer att användas för att ta fram och utveckla konceptidéer. 

Brainstorming är en metod som används för konceptframtagning. Arvola (2014) beskriver att 
man börjar brainstorming med att identifiera problemet som ska lösas. Därefter skissar man 
individuellt så många idéer som möjligt för att sedan förklara dessa för varandra. Under tiden 
som man lyssnar kan man även anteckna ytterligare idéer. I brainstormingen är det viktigt att 
uppmuntra alla typer av idéer och inte sätta begränsningar, därför bör det identifierade 
problemet man utgår ifrån vara så brett som möjligt i början (Arvola, 2014). 

3.2.3 Fokusgrupper 

En fokusgruppintervju kommer att genomföras för att testa konceptidéer på målgruppen och 
för att vidare kunna ta designbeslut. 

Fokusgrupper används för att få diskussion kring ett visst ämne. Syftet är enligt Olsson & 
Sörensen (2011, s. 136) “för att samla information relaterat till känslor, reaktioner och åsikter 
samt tidigare erfarenheter av olika situationer, service och produkter.” Fokusgrupp är en 
kombination mellan intervju och observation som genomförs med åtminstone en 
projektledare som för anteckningar samt en observatör. Gruppens deltagare ska vara 
representativa för målgruppen med en storlek på upp till tio personer (Olsson & Sörensen, 
2011).  

Genom att använda sig av fokusgrupper kan man få samtal där deltagarna hjälper varandra 
att beskriva erfarenheter och är bra för att få fram mycket information på kort tid, genom att 
deltagarna kan ge varandra stöd och inspiration. Det ger en möjlighet att observera 
gruppinteraktion. En nackdel med fokusgrupp kan vara att projektledaren styrs för mycket i 
diskussionen eller inte är tillräckligt neutral i sin hållning men fördelen är att det ger möjlighet 
att testa olika teorier. Fokus kan vara antingen vad som sägs eller inte sägs om det aktuella 
fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011).  

3.2.4 Framtagning och vidareutveckling av design 

Utifrån resultat från fokusgrupp väljs koncept som vidareutvecklas genom diskussion. 
Kunskap samt eget omdöme om visuell kommunikation kommer att användas som grund för 
designbeslut.  
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3.3 Värdering 

Värdering av en slutdesign kommer att göras genom semistrukturerade intervjuer med syfte 
att få svar på om designen skapar positiva associationer till menskopp, samt vilka grafiska 
element som skapar vilka associationer och varför. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervju som kvalitativ insamlingsmetod används huvudsakligen för att upptäcka eller få 
kännedom om olika beteendemönster. Intervjumaterial bör skrivas ner ord för ord för att 
sedan bearbetas och formuleras på ett kortfattat sätt. För att genomföra en så bra intervju 
som möjligt och därefter nå ett gott resultat bör syftet och problemformuleringen klarläggas 
redan från början (Olsson & Sörensen, 2011). 

Att standardisera och strukturera intervjun är en av de viktigaste aspekten för att frågorna 
ska uppfattas på liknande sätt för alla intervjupersoner. Intervjun kommer att analyseras, 
verifieras och redovisas och därför är det viktigt att ha det i åtanke redan från planeringen 
(Olsson & Sörensen, 2011). Under intervjuns gång är öppenhet och lyhördhet från 
intervjuaren betydelsefull och nödvändig. Olsson och Sörensen (2011, s. 136) säger att 
“konsten i en intervju ligger just i detta, att vara neutral men ändå nära och känslig för 
intervjupersonens budskap”. 

4. Inledande studie 
Genom en webbenkät och en kommunikationsanalys av befintliga menskoppsvarumärken 
kartläggs nuvarande associationer till menskoppen. 

4.1 Enkät 

Det kan vara känsligt att svara på frågor om användning och upplevelse av mensskydd och 
därför ansågs en webbenkät passa bäst för den här studien. Det ansågs även mest lämpligt 
för att nå så många respondenter som möjligt och kunna garantera anonymitet. 

En pilotstudie på enkäten genomfördes på två personer från målgruppen för att testa 
frågorna och undvika förvirring. För enkätens utformning användes Google Formulär som 
redan har en formatering där svaren automatiskt sammanställs och presenteras i diagram. I 
pilotenkäten ställdes frågor om associationer kring olika mensskydd. Då vi inte fick fram 
tillräckligt stort fokus på menskoppen i pilotenkäten ändrades det till endast en fråga om 
associationer till menskoppen. Olika frågor fick olika svarsalternativ beroende på vad som 
ansågs mest relevant. Vissa besvarades med kryssrutor, andra med flervalsalternativ och 
några med öppen text. Genom att välja kryssfrågor begränsades tolkningar av svaren. 
Eftersom att enkätundersökning inte ger möjlighet till följdfrågor valde vi att ge vissa frågor 
ett alternativ där det var möjligt att utveckla sitt svar. Dessa frågor var om motiverande och 
avskräckande faktorer samt frågan om vem som motiverat till val av mensskydd, då vi inte 
säkert skulle kunna ge alla möjliga svarsalternativ. Pilotenkäten frågade om ålder för att få 
bekräftat att de som svarade på enkäten är i den begränsade målgruppen 19-30 år. Risken 
med att fråga om exakt ålder är enligt Ejlertsson (2014) anonymitetsskyddet. Vi ändrade 
därför till de två åldersintervallen 19-24 år och 25-30 år i den slutgiltiga enkäten. 
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4.1.1 Resultat 
Enkäten besvarades av 140 respondenter där alla resultat går att se i bilaga 1. Hälften som 
svarade på enkäten ingår i åldersgruppen 19-24 år och den andra hälften ingår i 
åldersgruppen 25-30 år. De flesta respondenter, 92,1% har haft mens det senaste året. 
Nästan alla, 99,3% har hört talas om menskopp förut. Mer än tre fjärdedelar, 82,9% som 
svarade skulle kunna tänka sig att använda menskopp. 41,4% av de som svarade använder 
tampong som huvudsakligt mensskydd och 32,1% använder menskopp.  
Motiverande faktorer till att använda menskopp är enligt 80% miljövänlighet och mindre 
avfall, enligt 67% ekonomiskt i längden och enligt 59,3% att behöva byta mensskydd mindre 
ofta. De mest avskräckande faktorerna från att använda menskopp som mensskydd är enligt 
52,9% läckage och enligt 46,4% insättning och uttagning. Enligt 30,7% av respondenterna 
är mamma den som först påverkat beslutet till användning av det nuvarande mensskyddet 
och enligt 26,4% vänner. Tittar man på användare av menskopp är det vänner och internet 
som haft störst påverkan. 

Sammanfattat kan man säga att alla respondenter (utom en person) är bekant med 
menskoppen vilket tydliggör att det är ett lika känt alternativ som binda och tampong. Det 
man kan se är att de 45 personer som använder menskopp upplever det som lättanvänt och 
bekvämt medan de som inte använder menskopp fyllt i fler avskräckande faktorer. De flesta 
respondenter associerade menskopp som miljövänligt och modernt vilket kan anses vara 
positiva associationer. 

De största skillnader som framkom i besvarad enkät var att användare av menskopp till 
största del influerats av vänner och internet till val av mensskydd, medan icke-användare av 
menskopp influerats av mamma samt vänner. För icke-användarna var avskräckande 
faktorer läckage, insättning och uttagning, kladdighet och jobbigt att tvätta koppen. Alla 
dessa faktorer handlar om hantering av den egna menstruationen på olika sätt och en 
föreställd krånglighet kring mensskyddet. De största motiverande faktorerna miljövänligt och 
mindre avfall, byta mensskydd mindre ofta och ekonomiskt i längden handlar om en positiv 
påverkan på klimatet samt bekvämlighet.  

4.2 Kommunikationsanalys av varumärken 

En kommunikationsanalys kommer att genomföras av oss genom att undersöka hur 
OrganiCup, Flowcup, MonthlyCup, Lunette och Intimina kommunicerar sina varumärken 
genom hemsida och Instagram. Vi har valt att fokusera på varumärken som distribuerar 
menskoppar tillgängliga i Sverige för att hålla oss inom studiens avgränsning. 

Syftet bakom analysen är att se vad som kommuniceras i samband med menskopp och 
vilka associationer vi anser det skapa. Genom analysen kan vi också få fram vilka grafiska 
element vi tycker kommunicerar dessa associationer. För att göra detta kommer vi att se på 
vilka budskap kampanjer kommunicerar samt hemsida och Instagram i stort. Fokus kommer 
vara att titta på hur budskap kring hållbarhet, jämställdhet och mens som naturligt 
kommuniceras. Vi kommer även analysera färg och form då det enligt Bergström (2015) är 
viktigt i att skapa känslor. All analys beskrivs utefter våra åsikter och uppfattningar. 
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4.2.1 Organicup 

! !  

Bild 1. Kampanjen “Dare” av OrganiCup    Bild 2. OrganiCups Instagram 

OrganiCups “Dare” är en kampanj för den internationella kvinnodagen på OrganiCups 
hemsida (OrganiCup, 2019 a) som hyllar kvinnor med olika historier (se bild 1). Budskapet 
betonas på ett tydligt och begripligt sätt på toppen av hemsidan, och konceptet 
sammanfattas strax efter det i form av bilder och text för varje del med möjlighet för vidare 
läsning (se bild 1-2). Kampanjen innehåller bilder på kvinnor av olika etniciteter där alla 
bilder visar ansikten vilket visuellt har en hög dragningskraft. Förutom bilder finns också 
videos med intervjuer. De olika berättelserna ger en stärkande syn på dessa kvinnor. 
OrganiCup interagerar med läsaren genom att läsaren kan dela med sig av egna 
erfarenheter, vilket ger kampanjen en mer personlig och inkluderande känsla. På 
OrganiCups Instagram (OrganiCup, 2019 b) visas även några av dessa berättelser i form av 
“stories” (se bild 2). Kampanjen lyfter ett budskap om gemenskap och jämställdhet. 

Den grafiska profilen speglar en jordnära, organisk känsla vilket förekommer tydligt på olika 
plattformar (se bild 1-2). Färger som används är en blandning av röd, orange, rosa samt 
nedtonade pasteller som tillsammans ger en tydlig helhet. Formspråket är mjukt och 
utstrålar värme och gemenskap. Logotypen består av en jordnära grön färg som tillsammans 
med naturliga mjuka former konnoterar till natur. Förpackningen för varumärkets 
menskoppar anspelar på hållbarhet med sin oblekta yta och minimala tryck. 
Bildkommunikationen visar på en seriös men vänlig tonalitet vilket även framhävs med hjälp 
av det tjocka och stabila teckensnittet för rubriker som används regelbundet i kontrast med 
en neutral sans serif i brödtexten (se bild 1-2). Genom text och certifieringar uttrycks arbetet 
inom hållbarhet. På instagram kommuniceras fördelar med att byta till menskopp från andra 
mensskydd såsom minskat klimatavtryck och ekonomiska besparingar. Det finns även inlägg 
om partnerskap med Wise Economy’s Project i Namibia som handlar om att införa 
menstruell hygien i skolutbildningen (OrganiCup, 2019 a). 
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4.2.2 Lunette 

! !  

Bild 3. Lunettes hemsida    Bild 4. Lunettes instagram 

Lunette har flera olika samarbeten bakom sig, något som på hemsidan var relativt svårhittat. 
Där nämns samarbetsprojekt där de skänkt menskoppar till menstruerande i 
utvecklingsländer samt utbildat om mens och sexuell hälsa (Lunette, 2019). Lunette erbjuder 
även “MHM - Menstrual Hygiene Management”, ett paket för utvecklingsorganisationer att 
uppnå jämställdhet och hållbarhet. På hemsidan (Lunette, 2019) nämns att förpackningen är 
från återvunnet material, något som inte kommuniceras genom designen. Den huvudsakliga 
kommunikationen på hemsidan och Instagram (se bild 3-4) handlar om den menstruerande 
kroppen. Text skrivs med ett “vi”-perspektiv vilket skapar en gemenskap för besökaren.  

Lunette använder sig huvudsakligen av kalla färger vilket kan tolkas ge ett seriöst och sterilt 
uttryck (se bild 3-4). Primärfärgen är en varmare blå som främst syns i logotypen men även 
återkommer på hemsidan (se bild 3). Förpackningen speglar inte varumärket på samma sätt 
som hemsidan och Lunettes Instagram utan har ett mer lekfullt uttryck än det seriösa och 
sterila som kommuniceras via hemsidan och Instagram. Bildspråket på hemsidan (Lunette, 
2019) innefattar foton av människor och menskoppar. Den uppställda kompositionen med en 
tonplatta av återkommande färger bakom (se bild 3) ger enligt oss en rätt opersonlig känsla 
men en röd tråd i bildspråket. Instagram har ett mer lekfullt bildspråk (se bild 4) men följer 
samtidigt samma mönster som hemsidan.  

4.2.3 MonthlyCup 

! !  
Bild 5. MonthlyCups hemsida          Bild 6. MonthlyCups instagram 

“Förändra världen - en menskopp i taget” är enligt hemsidan ett varumärkeskoncept, vilket 
betyder att dess budskap är permanent och varumärkesbyggande. MonthlyCup har enligt 
hemsidan (MonthlyCup, 2019 b) haft flera samarbeten med olika utvecklingsländer. Sättet 
de jobbar på är att sänka priserna på menskoppar för att organisationer och privatpersoner 
ska kunna köpa och göra skillnad. MonthlyCup nämner att det inte räcker med endast 
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donation utan att det även krävs utbildning för att det ska göra verklig skillnad. På Instagram 
kommuniceras budskap kring bland annat hållbarhet och feminism. 

MonthlyCup använder en stark rosa som huvudfärg på deras hemsida (se bild 5) och ett 
brett spektrum av ljusa färger, däribland lila, blå, orange, rosa och röd. På hemsida och 
Instagram används färgglada bilder, illustrationer och små symboler (se bild 5-6). Den 
största skillnad mellan hemsida och Instagram är att innehåll och formspråk speglar olika 
typer av kommunikation. Hemsidan är mer informativ om U-länder med familjära bilder, och 
Instagram väldigt varierad med fakta kring mens och menskoppen samt mer underhållande 
bilder. 

4.2.4 Flowcup 

! !  
Bild 7. Flowcups hemsida          Bild 8. Flowcups instagram 

One for One är enligt Flowcups hemsida (Flowcup, 2019 a) konceptet där en menskopp 
doneras för varje kund som handlar. Det uppmanar alltså till en handling som aktivt säger sig 
göra skillnad och ger mervärde för konsumenten. Detta betonas både på varumärkets 
hemsida och Instagram (se bild 7-8). Det skapar en emotionell koppling till varumärket och 
kan motivera konsumenten till ett köp då man vet att handlingen leder till en donerad kopp 
till en organisation i ett U-land. Några av dessa donationer kan ses i form av stories på 
Instagram. One for One kommunicerar att du som köper en menskopp gör en god gärning 
och blir en del av en gemenskap. Det lyfter även kvinnors rättigheter i utsatta områden. 
Flowcup beskriver också på sin hemsida (FlowCup, 2019 a) att de eftersträvar zero waste.  

Varumärket använder sig av två primärfärger, vit samt en poppande rosa. Samtidigt som det 
rosa skapar en lekfullhet bryter det vita av och används i en simpel layout (se bild 7). 
Flowcup använder sig av färgglada bilder eller bilder med rosa filter (se bild 7-8). I deras 
bildkommunikation framgår tydligt varumärkets delade vision med sin samarbetspartner. 
Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de 
skall kunna förverkliga sina drömmar i U-länder. Detta framhävs med bilder som är 
utbildningsrelaterade (Flowcup, 2019 a). Konceptet One for One’s formspråk följer 
varumärkets generella kommunikation och är ganska neutralt med en beskrivande text. 
Flowcup använder sig av ikoner och symboler i sitt instagramflöde (se bild 8) vilket skapar 
en tydlig och målinriktad kommunikation. 
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4.2.5 Intimina 

! !  
Bild 9. Kampanjen #whilebleeding av Intimina             Bild 10. Intiminas instagram 

Kommunikationen genom Intiminas hemsida (Intimina, 2019 a) har ett större fokus på 
kvinnohälsa och jämställdhet än på miljö och hållbarhetsfrågor. Det framkommer lite 
information om ansvarig framställning, reducerat avfall och socialt ansvar på hemsidan 
(Intimina, 2019 a). På Instagram ligger fokus på att produkten anses hållbar (se bild 10). 

Kampanjen #whilebleeding som återfinns på Intiminas hemsida (Intimina, 2019 a) framhäver 
olika ikoniska kvinnor. Den kommunicerar åsikter kring feminism och jämställdhet eller som 
de själva beskriver, en berättelse om kvinnans uthållighet, ära och framgång (se bild 9). 
Formspråket speglar ett modernt och trendigt uttryck vilket förekommer både i bild och andra 
grafiska element (se bild 9). Det är svartvita fotografier samt starka och färgglada 
illustrationer. Färgerna håller sig till en rosa-röd skala och är djärva i sitt gemensamma 
uttryck. Färgglada tonplattor är mjuka i formen och kan associeras till mens. Kvinnor som 
lyfts upp genom kampanjen är både historiska och nutida. Bland annat Cleopatra, J.K. 
Rowling och Malala Yousafzai (se bild 9) vilket visar bredden på värdefulla karaktärsdrag. Att 
Intimina hyllar kvinnor genom historien kan antas ge positiva associationer till varumärket 
gällande jämställdhet. 
Formspråket på Intiminas hemsida samt Instagram (Intimina, 2019 a) speglar en annan 
sorts känsla av varumärket än själva kampanjen. Det är mjukare och mindre djärvt.  

4.2.6 Resultat och jämförande analys 

Gällande formspråk håller sig MonthlyCup, FlowCup och Intimina till rosa som primärfärger 
där de sistnämnda är väldigt lika i formspråket. OrganiCup och Lunette är de som sticker ut 
med sitt formspråk där det konnoterar till magasin riktade mot kvinnor med en mer trendig 
känsla. Det finns en skillnad i färgval där OrganiCup känns varmt, mjukt och jordnära och 
Lunette har färger som konnoterar till sterilt och fräscht. OrganiCup och Intimina har båda 
haft kampanjer som lyfter kvinnor, den ena vardagshjältar och den andra ikoner. Men det 
alla varumärken har gemensamt är att de alla lyfter jämställdhet, skillnaden ligger genom 
vilket perspektiv. Alla varumärken har haft olika slags samarbeten. OrganiCup och Intimina 
har projekt som mestadels handlar om feminism och mens medan Lunette, MonthlyCup och 
FlowCup har samarbeten för att göra skillnad i utvecklingsländer med fokus på hållbarhet. 
En skillnad mellan dessa är att MonthlyCup uppmanar andra till aktiv handling medan 
FlowCup aktivt utför en handling åt konsumenten vid ett köp. Varumärken som MonthlyCup 
samt FlowCup har starka varumärkesgrundande koncept såsom One for One och Förändra 
världen - en menskopp i taget. All kommunikation kan byggas runt dessa vilket gör att det 
inte finns ett stort behov av tillfälliga kampanjer för att kommunicera budskapet.  
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Om man tittar på de fem varumärken som analyserats kan man se mönster i positiva och 
negativa associationer för menskoppen. Associationer kring hållbarhet, feminism, 
jämställdhet, en acceptans av mens som naturligt samt att mensskyddet kan användas i 
vissa utsatta områden i världen får antas vara positiva. Enligt Bergström (2015) kan det 
skapas positiva känslor hos mottagaren om rätt budskap visuellt kommuniceras. Negativa 
associationer kan enligt analys vara att det krävs utbildning för användning av menskopp, en 
känsla av att det ska vara krångligt och att det inte är för alla (på grund av kroppsliga skäl 
och omgivning). 

4.3 Resultat och analys av inledande studie 

Det som framkommit ur enkäten och kommunikationsanalysen som gemensamma faktorer 
är att menskopp ofta associeras till hållbarhet. Tolkat från analysen kommuniceras 
menskoppen även i samband med positiva associationer till mens, jämställdhet och 
feminism. Enkäten visade även på att de som använder menskopp ofta nås genom internet 
samt vänner. Så för att nå den valda målgruppen, det vill säga de som inte använder 
menskopp gäller det att trycka på hållbarhet och jämställdhet. Spridning bör ske via digitala 
plattformar och word-of-mouth. Från resultat kan man se att hållbarhet är den aspekt som 
skapar det största intresset för menskopp som mensskydd. Den aspekt som sedan kan 
användas för att leda till handling är att motbevisa föreställd krånglighet genom att avfärda 
faktorer som kan avskräcka eller skapa en känsla av komplicerad användning. Vi väljer 
därför att jobba med aspekterna vi kallar hållbarhet och motverka föreställd krånglighet 
under designprocessen.  

5. Designprocess 
Designarbetet kommer att utformas utifrån resultatet av inledande studien och utgå från 
aspekterna hållbarhet och motverka föreställd krånglighet.  

5.1 Mindmapping 

Vi startade designprocessen med mindmapping som enligt Elhoseiny & Elgammal (2014) är 
ett bra sätt att strukturera information. En mindmap eller tankekarta (se bild 11) utformades 
utifrån syfte för att få fram önskvärda delar till designen, både i form av innehåll samt 
gällande visuell kommunikation. Där fick vi fram aspekter såsom lätt att ta in, fåordigt, sätta 
avtryck, AHA-upplevelse och intressant som vi kunde jobba vidare med. 
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Bild 11. Mindmap för kartläggning av syfte 

5.2 Idégenerering av koncept 

Idégenerering startades med hjälp av att fastställa designaspekter som påverkar vilken 
riktning koncepten behöver ha. Utifrån Arvolas (2014) beskrivning av dessa aspekter 
skapades en tabell (se tabell 1) för att tydliggöra inriktningen. 

Tabell 1.  Designaspekter 

Designaspekter

Idé Produkten är infografik för en digital plattform

Vem Menstruerande i åldern 19-30 år

Vad Skapa positiva associationer genom information

När och var På digital enhet, sociala plattformar

Hur Infografik

Varför Används för att informera, svarar på varför menskoppen är ett bra alternativ till 

mensskydd

Konsekvenser Individen kan påverkas till att byta mensskydd och därmed påverka miljön genom 

att inte konsumera engångs-sanitetsprodukter
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5.2.1 Brainstorming 

Därefter genomfördes brainstorming vilket enligt Arvola (2014) är en bra metod för att samla 
ihop så många konceptidéer som möjligt. Under några minuter skissade vi olika idéer på 
papper som vi förklarade för varandra och sedan diskuterade.  

!  
Bild 12. Skisser från brainstorming 

!  
Bild 13. Skisser från brainstorming 

Det vi kom fram till under diskussionen av skisser (se bild 12-13) var att det fanns två 
primära sätt att visa fördelar med menskoppen. Det ena att jämföra menskoppen med 
tampong och binda och det andra att endast trycka på fördelar med menskoppen utan 
jämförelse. Vi valde att gå vidare med dessa sätt vid vidare utveckling. 
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5.2.2 Utveckling av 5 koncept och färger 

I inledande studie valde vi aspekterna hållbarhet och motverka föreställd krånglighet att 
arbeta vidare med. Detta kombinerades med de olika sätten att framföra information om 
menskoppen på (se tabell 2). Två koncept skulle utvecklas kring hållbarhet och två koncept 
kring att motverka föreställd krånglighet. Koncept 1.a samt 2.a skulle jämföra menskoppen 
med andra mensskydd medan koncept 1.b och 2.b skulle förstärka menskoppens positiva 
aspekter. Vi valde även att skissa på ett femte koncept, 3.a, som berörde båda aspekter 
genom framförande av positiva egenskaper. 

Tabell 2. Konceptfokus 

Vi diskuterade sambandet mellan mensskydd, mens och synen på det egna underlivet. En 
studie som handlar om inställningen till det egna underlivet hos kvinnor visade resultat som 
var mestadels negativt (Samuelsson, 2018) och för många kan mens vara jobbigt att prata 
om, något som anses tabubelagt. Vi tyckte att det kändes viktigt att kommunicera positiva 
associationer till mens och den menstruerande kroppen i vår design. Vi valde därför aktivt att 
inte använda ord som till exempel fräsch och trygg som enligt Strömquist (2014) bidrar till en 
känsla av att mens är något orent och otryggt. Med detta i bakhuvudet började vi skissa på 
varsitt håll för att få fram så många idéer som möjligt (se Bild 14). 

! !  

Konceptfokus a b

1. Hållbarhet Jämförande innehåll av 

tamponger och bindor gentemot 

menskopp

Förstärkning av positiva aspekter 

med menskoppen

2. Motbevisa föreställd 

krånglighet

Jämförande innehåll av 

tamponger och bindor gentemot 

menskopp

Förstärkning av positiva aspekter 

med menskoppen

3. Hållbarhet samt motbevisa 

föreställd krånglighet

Berättande perspektiv genom 

förstärkning av positiva aspekter
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! !  
Bild 14. Skisser vid utveckling av fem koncept 

Utifrån idéerna kom vi fram till dessa fem koncept: 

Koncept 1.a  

I detta koncept grundar sig innehållet av den jämförande delen på ren fakta och illustrationer 
som tydliggör texten ännu mer. Narrativet är sakligt och informationen som visualiseras visar 
miljöpåverkan genom ett längre tidsintervall. 

Koncept 1.b 

Detta koncept sammanfattar kort den hållbara aspekten hos menskoppen framför andra 
mensskydd med fokus på överkonsumtion som kräver ett medvetet val för att nå balans. 
Narrativet är fortfarande sakligt men med hjälp av en abstrakt illustration på slutet mjukas 
innehållet upp lite grann. 

Koncept 2.a 
I detta koncept jämförs användningen av menskoppen med användningen av tampongen för 
att visa upp att menskoppen inte är så krånglig som man kan tro. Genom att motbevisa de 
krångliga faktorer som vi fick fram genom inledande studien (läckage, kladdighet, insättning 
och uttagning) presenteras menskoppen på ett vänligt sätt. Narrativet är enkelt och tydligt 
just för att det också ska kännas lätt att ta in. 

Koncept 2.b 

Detta koncept förstärker den positiva sidan av menskoppen genom krånglighets-aspekten. 
Menskoppen presenteras med hjälp av en metafor för att få fram känslan av bekvämlighet 
och för att mottagaren lättare ska känna sig träffad. Narrativet tar upp jämställdhets-
aspekten och är inkluderade vilket även framkommer i illustrationerna. 

Koncept 3.a 

Detta koncept är lite annorlunda från de andra genom att menskoppen framställs som 
mottagarens kompis i en vardag och tar upp både hållbarhets-aspekter och visar det enkla 
livet med kompisen man har i vått och torrt. Narrativet är vänligt och lätt att relatera till i och 
med att det är skrivet från ett du-perspektiv.   
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Framtagning av färger 

!  
Bild 15. Framtagen färgpalett 

Efter gjord kommunikationsanalys i inledande studie skapade vi en egen färgpalett (se bild 

15). Främst ville vi framhäva färgen rött när det handlar om mens. Detta för att visa på 
mensen som något naturligt och komma ifrån den tabu som Malmberg (1991) nämner, att 
mensen inte ska synas. Vi valde tre nyanser av röd, för att visa på den skiftning i färg som 
blod faktiskt kan ha. Grönt kändes självklart för oss att ha med i färgpaletten eftersom det 
enligt Klimchuk & Krasovec (2012) ofta associeras till hållbarhet, miljö och fräschhet. Tufte 
(1990) nämner även att naturfärger är lätta för ögat och ger ett lugn. Vi valde två nyanser av 
grön, en ljusare och en mörkare för att skapa mer djup. Enligt Bergström (2015) kan färger 
inom samma del av färgcirkeln upplevas som harmoniska, vilket vi upplevde att de gröna 
samt de röda nyanserna kunde uppnå. Samtidigt är rött och grönt komplementfärger vilket 
skapar kontrast och dynamik (Bergström, 2015). Klimchuk & Krasovec (2012) nämner att 
färgen gul står för hopp, värme och energi vilket vi kände var ett bra komplement till färgerna 
i paletten och en viktig färg till vår design för att skapa positiva associationer.  

5.3 Fokusgrupp 
En fokusgruppintervju gjordes för att testa våra fem koncept samt färger på målgruppen. 
Syftet var att få fram åsikter och uppfattningar som kunde stå till grund för val av vidare 
design. Koncept och färger benämndes enligt numrering och/eller med bokstäver för att 
deltagarna inte skulle lägga fokus på namn. Frågorna till intervjun går att finna i bilaga 2. 

5.3.1 Genomförande 

Fokusgruppen förbereddes genom sammanställda frågor till respondenterna. Dessa frågor 
baserades på syftet och Olsson & Sörensens (2011) teori om fokusgruppintervjuer. Vi 
började med övergripande frågor om deltagarna hört talas om menskopp tidigare och vad 
deras spontana tankar kring menskoppen som mensskydd är. Därefter visade vi koncepten 
en och en. Vid varje enskilt koncept ställdes frågor om vilka ord de associerade till bilderna. 
Vi valde att visa vartannat koncept om hållbarhet och varannat om krånglighet och konceptet 
med blandade aspekter på slutet. Detta för att vi tror att tankar och åsikter kring koncept om 
en viss aspekt skulle influeras mer om de visades efter varandra. En person visade bilder, 
ställde frågor och ledde vidare diskussionen när det behövdes medan en person förde 
anteckningar.  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är fokusgrupper ett intervjusätt där deltagarna kan hjälpa 
varandra framåt i en diskussion. Eftersom att deltagarna kände varandra sedan tidigare 
fanns en öppenhet i diskussionen. 

När vi ansåg att diskussion kring koncept var klar gick vi vidare till färger. Färgpaletterna 
visades en och en. Vid varje enskild färgpalett ställdes samma frågor om vilka associationer 
de fick eller om det gav något speciellt positivt eller negativt intryck. Varje färgpalett 
benämndes med en bokstav och varje färg inom en palett med en siffra för att lättare föra 
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anteckningar. För att deltagarnas svar inte skulle influeras av färgernas ursprung, varken 
nämndes eller visades det. När alla färgpaletter visats enskild visades de i relation till 
varandra. Frågor ställdes kring vilken färg eller färgpalett som kunde kopplas till kvinnohälsa, 
jämställdhet, hållbarhet, mens och mensskydd. Som avslutande fråga ville vi ta reda på 
vilken färgpalett deltagarna ansåg ge mest positiva associationer till menskopp och förklara 
valet. 

Fokusgruppen bestod av fyra läkarstudenter som hör till målgruppen menstruerande kvinnor 
mellan 19-30 år. De kände redan varandra vilket gjorde att gruppdynamiken var bra och 
diskussionen flytande. De fyra deltagarna i fokusgruppen benämns i resultatet som 
deltagare A, B, C och D. 

5.3.2 Resultat om enskilda koncept 

Vid övergripande frågor om spontana tankar kring menskopp kom det fram att deltagarna 
upplever mensskyddet som miljövänligt, funktionellt men också att det ska vara svårt att få 
på plats. När vi visade koncepten en och en ställdes frågor om vilka associationer 
deltagarna kopplade till koncepten. Nedan presenteras resultaten av de enskilda koncepten i 
den ordning de visats. 

Koncept om hållbarhet genom jämförande 

!  
Bild 16.  Koncept 1.a 

Koncept 1.a associerades till miljömedvetenhet, hållbarhet och återvinning. Något deltagare 
A fastnade för var att en binda består av upp till 90% plast och deltagaren nämnde i det att 
en menskopp antagligen är 90% plast. En miss som upptäcktes var att det ska stå 
sanitetsbinda. Den sista bilden i koncept 1.a upplevdes krånglig med mycket information och 
det föreslogs av deltagare C att den första bilden skulle kunna användas igen för att knyta 
ihop från början till slut.  
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Koncept om krånglighet genom positiv förstärkning

!  
Bild 17.  Koncept 2.b 

Koncept 2.b associerades till individanpassat, nytänkande och mångfald. Att jämföra 
menskoppen med en kameleont upplevdes negativt av deltagare B medan deltagare D 
menade att det kanske ger det en till dimension. Den sista bilden som visar menskoppens 
olika vikningar missuppfattades som olika sätt den kan sitta på i kroppen.  

Koncept om hållbarhet genom positiv förstärkning 

!  
Bild 18.  Koncept 1.b 

Koncept 1.b ansågs kort och koncist men att det ändå säger mycket. Konceptet 
associerades till hållbarhet och att pronomen ”du” användes uppmärksammades som 
positivt. Två deltagare upplevde att ”engångsprodukt eller en produkt en gång” inte riktigt 
gick fram.  

Koncept om krånglighet genom jämförande 

!  
Bild 19.  Koncept 2.a 

Koncept 2.a upplevdes missledande med texten ”inget krångel”. Deltagare B uttryckte även 
att ”jag vill inte läcka alls”. Deltagare C uttryckte att hen inte gillade att människan på bilden 
var så smal. Tre deltagare tyckte att det borde fokusera mer på hållbarhet då många inte vet 
om konsekvenserna.  
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Koncept om hållbarhet samt krånglighet genom positiv förstärkning 

!  
Bild 20.  Koncept 3.a 

Koncept 3.a upplevdes av en deltagare ha en bra story. Det uppkom en fråga kring torrhet 
och vilken relation menskoppen har i det avseendet. Att vara kompisar i 5 år 
uppmärksammades som ganska länge, vilket ansågs positivt. En deltagare frågade vilken 
omvårdnad en menskopp egentligen behöver, vilket en annan deltagare besvarade.  

5.3.3 Resultat och analys av samtliga koncept och färger 

Vid frågan kring vilket koncept som skapar mest positiva associationer till menskopp var det 
blandade åsikter, men alla deltagare höll med om att koncept 1.a (hållbarhet genom 
jämförelse) var ett starkt koncept och att hållbarhetsaspekten är den största anledningen till 
att använda menskopp. Deltagare A menade att koncept 1.a kanske var väl mycket miljö och 
att det behövs en balans så att det inte endast blir information om hur dåligt det är med 
traditionella mensskydd. Deltagare C sa att 1.a var moraliserande och att det gäller att vara 
försiktig med orden. Det nämndes även att miljöförstöring förknippas med negativa 
associationer och att det omedvetet kan bli en dyster ton över konceptet. Trots detta tyckte 
deltagarna att det var positivt att göra något för miljön och att det därmed är värt att byta 
mensskydd. Deltagare B menade att konkreta siffror som i koncept 1.a slår hårdare än som i 
koncept 2.a (krånglighet genom jämförelse) där det endast nämns att menskoppen är ”bra 
för miljön” men inte hur. Två deltagare tyckte om koncept 1.b (hållbarhet genom positiv 
förstärkning) men att det kanske behövs kombineras med annan information. Deltagare A 
föreslog att kombinera koncept 1.b med koncept 1.a samt en insättningsbild. Två deltagare 
tyckte om koncept 2.b (krånglighet genom positiv förstärkning). En deltagare nämnde att det 
vore bra att få se mer blod. Det ifrågasattes huruvida menskoppen är lika lätt att föra in som 
en tampong och diskuterades att många nog tror att det är jobbigt och svårt. En deltagare 
menade att det finns en poäng i att ta upp användningen och att det är något svårare att föra 
in än en tampong men betydligt mycket lättare när man fått in ”snitsen”.  

!22



Kortfattat kan man säga att alla koncept hade delar som var omtyckta och upplevdes 
positiva av deltagarna men också delar som gav negativa associationer. Ska man tolka 
deltagarnas svar vore en blandning av koncepten det bästa där hållbarhetsaspekten är 
viktigast i att ge positiva associationer till menskoppen. För att attrahera mottagaren behövs 
AHA-upplevelse om vad som gör menskoppen mer hållbar än andra alternativ. AHA-
upplevelse anses i det här fallet vara ny information med något chockerande eller 
förvånande effekt på mottagaren. Informationen får inte vara för moraliserande mot 
mottagaren. En balans mellan information om hållbarhetsaspekten och användning kan göra 
att det inte upplevs för påträngande. Bilder bör kompletteras med text för att undvika 
missuppfattning.  

Färgpaletter 
Nedan presenteras färgpalett A-F (se bild 21) som under fokusgruppintervjun först visades 
enskilda och sedan i relation till varandra. 

!  
Bild 21. Färgpaletter 

Vid visning av varje enskild färgpalett ställdes en fråga (se bilaga 2) om vilka ord deltagarna 
associerade till färgerna. Resultatet presenteras nedan i en tabell (se tabell 3). 

Färgpalett Associationer

A Ketchup, Mimmi mus, pollen, hallonröd, girl power, stereotypiskt 

tjejig

B Jättefina, feminint, bråkigt, genomgående färgtema, starka 

kvinnor

C Könsneutralt, spretigt, inte så uttänkt, glass, trendigt, 

arbetsförmedlingen, sjukhus, always (blond kvinna i vit kjol)
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Tabell 3. Associationer 

Samtliga färgpaletter visades i relation till varandra. Då ställdes frågor om vilken färg eller 
färgpalett deltagarna tyckte kunde kopplas till kvinnohälsa, jämställdhet, hållbarhet, mens 
och mensskydd. Färgpalett E, alltså den färgpalett vi själva tagit fram ansågs av deltagarna 
ge mest positiva associationer i de flesta aspekter. En avslutande fråga kring vilken 
färgpalett som gav mest positiva associationer till menskopp ställdes. Deltagarna var enade 
om att det var färgpalett E då den kopplades till både det naturliga med mens men också 
natur. 

5.4 Konceptbearbetning 

I följande kapitel kommer motiveringen för vidare val av koncept beskrivas utifrån resultatet 
av fokusgrupp. Utvecklingens genomföring kommer att följas steg för steg. Argumentation 
för designbeslut kommer att grundas i teorier och eget omdöme för att få fram en slutgiltig 
design. 

5.4.1 Val av koncept 

Resultatet från fokusgruppintervjun visade att hållbarhet samt att motbevisa föreställd 
krånglighet skulle vara starkast i kombination med varandra i en design. För att gå vidare 
testade vi därför olika kombinationer av konceptidéer visade i fokusgruppen. I fokusgruppen 
togs det upp att mycket information om miljöförstöring kan ge en dyster ton men att det 
samtidigt kan vara kraftfullt att använda fakta i siffror. Vi funderade över vilket berättarsätt 
eller vilken ton som skulle skapa mest positiva associationer. För att balansera upp den 
tunga miljö-aspekten valde vi att informationen om användning skulle få en lättare ton. Tar 
man upp miljöförstöring är det oundvikligt att inte få fram negativa associationer och därför 
behövs en lättare ton som avslut där fokus blir övervägande positivt. I fokusgruppen visade 
det sig att desto enklare och lättförståelig informationen är, desto mer positiva associationer 
ger det. Enligt Lipton (2008) är infografik ett sätt att visuellt presentera information på ett 
organiserat och enkelt sätt, och vi ansåg oss genom fokusgruppen få bekräftat att det valda 
formatet passar ändamålet. 

Användningen av kameleont-metaforen i koncept 2.b fick delade åsikter i fokusgruppen. Det 
uppfattades av en deltagare som att menskoppen inte fanns alls medan en annan menade 
att det kanske tillför menskoppen en ytterligare dimension. Det vi kunde konstatera var att 
precis som att uppfattningen eller upplevelsen av ett visst mensskydd är individuell kan 
uppfattningen av en metafor för menskoppen uppfattas olika då ingenting behöver kännas 
självklart för alla. Då vi vill skapa positiva associationer till menskoppen hos så många som 
möjligt valde vi att gå ifrån metaforer då det för oss upplevdes som en stor risk att det kan 
missuppfattas. 

D Stilrent, pastell - skönt för ögat, behagligt, håller inte ihop, blod 

kan också vara brunt

E Naturligare, everyday ease, skog, bra med olika nyanser till blod, 

passande för konceptet, medveten, stark (rött), mer klassisk 

jämställdhet, mens

F Matchar inte, jul, bebisrum, rester från målarfärg
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Vi upplevde svårigheter med att motbevisa krånglighet då vi ville informera om att 
användning av menskopp är lättare än man kan tro, utan att säga att det är lätt. I 
fokusgruppen upplevdes det inte tillräckligt motiverat att som i koncept 2.a säga “det är inget 
krångel” eftersom en menskopp kräver fler steg än en tampong eller binda, exempelvis 
genom vikning och kokning. Illustrationer av olika vikningar som i koncept 2.b uppfattades 
som krångligt av fokusgruppen samt missuppfattades som att menskoppen kan sitta på olika 
sätt i vaginan. Även i koncept 3.a med menskoppen som vän dök frågor upp såsom “vad är 
det för omvårdnad som menskoppen behöver egentligen?” vilket pekade på att det 
saknades information för att övertala deltagarna. 

Från fokusgruppen kommenterade en deltagare om koncept 2.a. att “...jag vill inte läcka 
alls”. I och med detta insåg vi att vi inte bör ha med uttryck som innehåller “inte” då det kan 
upplevas som negativt att använda en negativ benämning.  

Efter fokusgruppen diskuterade vi om förklaring av menskoppens användning kanske skulle 
göra att den upplevs som krångligare än en tampong. Att motbevisa föreställd krånglighet i 
en infografik med syfte att skapa positiva associationer kändes svårt. Hur vi än vred och 
vände på det fann vi möjliga negativa associationer till olika sätt att presentera information 
för att motbevisa krånglighet. Enligt den inledande studien samt fokusgruppen uppfattades 
hållbarhet vara den viktigaste aspekten till varför man väljer menskopp som mensskydd. För 
att uppnå positiva associationer valde vi därför att enbart fokusera på hållbarhetsaspekten i 
skapandet av en slutgiltig design. 

5.4.2 Utveckling av konceptet hållbarhet 

I följande kapitel redovisas utveckling av konceptet hållbarhet ända fram till slutgiltig design. 
Konceptet utgick från den information om menskopp och hållbarhet som använts i tidigare 
konceptidéer.  

Färgval 

Angående färgval för en design valde vi att utgå från vår framtagna färgpalett (E) som i 
fokusgruppen ansågs ha flest positiva associationer till menskopp och ämnen som ofta 
associeras med menskopp. För att inte låsa oss vid att endast använda dessa färger 
bestämde vi att färgpaletten kunde utökas med utgångspunkt från de redan valda färgerna. 
Enligt Bergström (2015) är det viktigt med harmoni i en layout, bland annat genom färgval 
för att nå fram med budskap. Vid utökning skulle det därför vara viktigt för oss med färger 
som harmoniserar med varandra. 

Val av information 
Efter att ha begränsat oss till fokus på hållbarhet behövde vi välja vilken information vi ville 
kommunicera. Genom fokusgruppen fick vi fram att konkret information såsom statistik kan 
kännas slagkraftigt vilket vi valde som utgångspunkt för argumentation om menskoppen som 
ett hållbart val. Enligt Lipton (2008) försämras tolkning och minne ju fler delar av information 
som presenteras samtidigt. Vi valde därför ut några få informationsdelar vi ansåg 
slagkraftiga: 6 timmar vs. 5 år, 11 700 tamponger vs. 7 stycken menskoppar under en livstid, 
530 miljoner mensskydd slängs varje år i Sverige, 8 miljoner ton plast slängs i havet varje år, 
globala målen nr 12 och att menskoppen är vänlig mot dig och miljön. 

Visualisering av information 

Vi funderade hur vi på ett tydligt sätt kunde visualisera informationen och skapa positiva 
associationer till menskoppen. Enligt Nordling & Brink (2016) bör design i digitalt format vara 
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enkelt och läsbart. Vi valde därför att göra illustrationer så enkla som möjligt. Enligt Tuftes 
(1990) princip kring bakgrundsfärg valde vi en ljusgrå för att harmonisera bättre med andra 
färger. Lipton (2008) beskriver att det är viktigt med grupperingar, vilket vi ville skapa genom 
användning av olika färger och återkommande former. För att leda läsaren genom 
fokuspunkterna skulle mjuka oregelbundna former användas, som också kunde konnotera 
till mens vid val av röd färg. Tufte (1990) menar att fler färger tillsammans skapar ett starkare 
påstående än enskilda färger och därför ville vi arbeta med en större färgpalett än endast de 
framtagna färgerna. Mängden färger skulle dock begränsas till färre än 20-30 stycken då så 
många enligt Tufte (1990) kan uppfattas negativt. 

!  
Bild 22. Uppdelad värld 

Layout och grafiska element 

Enligt Tuftes (1990) principer följer ögat information bättre om det layoutas antingen uppifrån 
och ner eller från höger till vänster. Vi valde ett långsmalt format för att tydliggöra vägen 
mellan fokuspunkter och för att vi tyckte att det passade för vår information. Vi ansåg att det 
var viktigt att ha med ordet menskopp i rubriken för att tydliggöra vad infografiken handlar 
om. För att redan här ge en positiv association till menskopp förtydligade vi rubriken med det 

hållbara valet. Enligt Bergström (2015) är formers layout viktig för att lyckas attrahera och 
orientera läsaren. För att locka läsaren valde vi att lägga ett större grafiskt element i början 
som kunde sammanfatta budskapet och presentera temat vid första anblick. Detta element 
blev en jordglob uppdelad i två världar, en naturskön och en mer dystopisk (se bild 22). 
Dessa två delar skulle få representera en värld med tamponger och bindor (den mer 
dystopiska) och en värld med menskopp (den natursköna). Tanken var att världen skulle 
skapa associationer till hållbarhet. Kopplingen mellan de olika delarna till mensskydden 
gjordes genom illustrationer av mensskydden på vardera sida jordklotet och mjuka former 
för att tydliggöra uppdelningen. 

Utformning av grafiska element 

Att visa information som helhet kopplas enligt Tufte (1990) till makroperspektiv. Jordgloben 
visas utifrån ett makroperspektiv genom att visualisera en större helhet. Tufte nämner att 
lagring och separation är att särskilja information genom skillnad i form, storlek, färgval och 
dess nyanser. På så vis kan man skapa grupperingar för djupare förståelse. Detta har vi 
gjort genom att använda dovare färger på den ena sidan av jordklotet och klarare färger på 
den andra sidan (se bild 22). Färgerna och illustrationer tillsammans skapar olika 
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sammanhang och en tydlig kontrast mellan de två delarna. Med hjälp av jordgloben får 
mottagaren en tydlig koppling till miljö. Menskoppen kopplas till en mer hållbar värld än 
tampong och binda vilket tydliggörs genom gruppering av de olika elementen (se bild 22). 

!  
Bild 23. Jämförelse mellan menskopp och andra mensskydd 

Efter jordklotet ville vi presentera information om vad som gör menskoppen till det hållbara 
valet. Detta görs genom att betona detaljer i mikroperspektiv. Mängden tamponger som 
visas, 11700 stycken, är ur ett makroperspektiv medan ett mönster av tamponger visar 
mikroperspektivet (se bild 23). Visualisering av information om mensskyddens livstid utgick 
ifrån Tuftes (1990) princip narrativ utifrån tid och rymd. Illustrationer av binda, tampong och 
menskopp repeterades genom hela infografiken för att understryka budskapet. 
Återkommande grafiska element beskrivs enligt Tufte som små multiplar. Även de mjuka 
formerna i bakgrunden används för att knyta ihop alla informationsdelar. En guldig 
menskopp visualiserades i jämförelse med mängden av tamponger för att skapa positiva 
associationer till menskoppen (se bild 23). Enligt Klimchuk & Krasovec (2012) konnoterar 
färgen gul till idealism, hoppfullhet och en positiv känsla.  

!  
Bild 24. Skräp som slängs 

Framhävning av miljöaspekten 
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För att få in miljöaspekten ännu mer tog vi upp information om den mängd mensskydd som 
slängs varje år i Sverige samt hur mycket plast som slängs varje år i havet (se bild 24). 
Informationen skapar kontrast genom att mikroperspektivet sätts i relation till 
makroperspektivet. I och med att målgruppen är menstruerande i Sverige kan informationen 
i mikroperspektiv upplevas mer relaterbar och göra budskapet mer personligt. Den blå 
färgen bakom illustrationerna kan associeras med vatten, natur och miljö (se bild 24). Med 
hjälp av små multiplar i form av tamponger, bindor och plast (se bild 24) kan man lättare 
uppfatta den mängd som informeras i text. Detta fördjupar vikten av budskapet med hållbara 
val.  

!  
Bild 25. Menskoppen är vänlig mot dig och miljön 

Menskoppen - vänlig mot dig och miljön 

Sista delen av infografiken är en sammanfattning av helheten. Där presenteras det globala 
målet om hållbar konsumtion och produktion som kan kopplas till budskapet (se bild 25). En 
sista mening sammanfattar menskoppens fördelar för dig som konsument. Kontrast skapas 
genom att sätta ett globalt mål i relation till individen, vilket kan ses genom makro- och 
mikroavläsning (se bild 25). Med hjälp av en livmoder som visualiseras som en våg (se bild 

25) symboliseras budskapet kring hållbarhet. Vi valde att avsluta designen med en 
illustration och en text om menskoppens fördelar för att endast trycka på positiva 
egenskaper. 
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 !  
Bild 26. Slutgiltig infografik 

6. Värdering 
I följande kapitel kommer värdering att göras genom semistrukturerade intervjuer. Syftet är 
att se om slutdesignen skapar positiva associationer till menskoppen. 

6.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att få fram så många associationer som möjligt valde vi att göra semistrukturerade 
intervjuer. Intervjufrågor går att finna i bilaga 3. 
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En pilotintervju gjordes med en person från målgruppen för att se om frågorna var enkla att 
förstå och inte missuppfattades. Frågorna upplevdes tydliga och inga ändringar gjordes.  
Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer med tio studenter i åldern 19-30 år som 
studerar olika programområden på Linköpings Universitet.  
Eftersom att intervjuer handlar om användande av mensskydd som kan vara en känslig och 
intim fråga är det viktigt att intervjupersonen känner sig trygg och bekväm. Vi valde därför att 
intervjua i grupprum på universitetet där intervjupersonerna studerar. Innan intervjuerna 
startade informerades deltagarna om syfte och konfidentialitet. Samtycke efterfrågades för 
att spela in samt anteckna intervjuerna och deltagarna ombads vara så ärlig som möjligt i 
sina svar. 

Som bakgrundsvariabel ställdes en övergripande fråga om vilka associationer 
intervjupersonerna hade till menskopp. Detta eftersom olika förkunskaper och inställningar 
kan påverka ens tankar och åsikter kring designen, däribland om man använder menskopp 
som huvudsakligt mensskydd. På en datorskärm visades den översta delen av den 
framtagna designen där intervjupersonen själv fick scrolla och zooma igenom bilden som 
hen själv ville och under tiden tänka högt. I de intervjuer där svaren ansågs tunna ställdes 
frågor om intervjupersonen tänkte något speciellt om specifika delar eller om designen i 
helhet för att frammana svar. Därefter ställdes en fråga om det fanns specifika delar i 
infografiken som ger positiva associationer. Huvudsakligen valde vi öppna frågor för att inte 
styra deltagarna, men för att få ett tydligt svar om designen ansågs ge positiva associationer 
till menskopp ställdes en stängd fråga. Vi lät intervjupersonerna scrolla igenom infografiken i 
egen takt för att ge utrymme till tankar som kunde uppstå under tiden. 

6.2 Resultat 

Nedan presenteras resultat från semistrukturerade intervjuer. Deltagarna kommer att 
benämnas som intervjuperson 1-10 för att särskilja åsikterna mellan deltagarna. 

Innan vi visade designen ställdes en fråga om vilka associationer intervjupersonerna hade 
till menskopp. Några gemensamma associationer som nämndes var bra, praktisk, hållbar/
miljövänlig, ekonomiskt, ett steg bort från engångsprodukter och plast. Intervjuperson 3 
tänkte på sin syster som försökt influera hen att testa. Hen var nyfiken men hade inte vågat 
prova än. Ytterligare en deltagare, intervjuperson 6, medgav nyfikenhet och spänning men 
att hen inte vågat testa och berättade om flera möjliga framtidsscenarion där det skulle 
kunna gå fel. Intervjuperson 8 som använt menskopp i många år tyckte att det förutom att 
vara bra för miljön är mer bekvämt, smidigt och fräscht än tampong eller binda. Det 
upplevdes som att de deltagare som inte använder menskopp generellt sätt var nyfikna men 
att det fanns en upplevd krånglighet kring användningen medan de som använde menskopp 
tyckte att det var relativt smidigt.  

Vi bad deltagarna kolla igenom bilden på egen hand och högt säga vad de såg, tänkte och 
kände under tiden. Alla deltagare upplevde att budskapet var tydligt, att menskopp är ett 
bättre alternativ än tampong och binda när det kommer till hållbarhet. Det upplevdes effektivt 
och kraftfullt med jämförande siffror. Intervjuperson 1 vars studiefokus ligger på miljö sa att 
hen lätt blir skeptisk eftersom att miljöanpassat och miljövänligt inte är samma sak. Hen 
menade dock att mensskydd är något kvinnor behöver för ett normalt liv och då är 
menskopp ett bättre alternativ.  
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Hos intervjudeltagarna fanns en kollektiv uppfattning från infografiken om att tamponger och 
bindor leder till mer konsumtion och avfall medan menskoppen innebär mindre resurser och 
är mer miljövänlig. Detta framkom bland annat genom hur många mensskydd man använder 
under en livstid, mängden mensskydd som slängs varje år, globala målet samt 
”livmodersvågen”.  I samband med den här insikten och informationen om hur mycket plast 
som slängs i havet undrade intervjuperson 2 och 9 hur mycket mensskydd som slängs på fel 
plats, om de slängs i havet. Intervjuperson 2 förklarade att hen väntat sig en jämförelse 
genom hela infografiken, där höger sida genomgående skulle kopplas till menskoppen.  

Intervjuperson 5 nämnde att det var effektfullt med en läskigare värld (se bild 22) på 
engångs-mensskyddens sida, medan intervjuperson 3 tyckte att det blev lite stort och 
skrämmande och gärna hade sett sina fördelar först. Om infografiken i helhet tyckte 
intervjuperson 4, ”lätt att ta in, inte för på” medan intervjuperson 9 väntade på att något 
dåligt skulle komma. Hen fortsatte ”jag hade nog valt att veta hur man använder det för att 
jag skulle byta till menskopp. Det skulle ha övertalat mig mer, med en mer ärlig bild, för att 
det kanske också är viktigt att det finns nackdelar och sen att man får välja”. Flera deltagare 
uttryckte att de saknade information om användning av menskopp men att miljöfokuset 
upplevdes som positivt. Intervjuperson 10 som hade en bild sedan innan att menskopp 
skulle vara krånglig att använda sa, ”överlag så skulle jag säga att postern fick mig att ändra 
min åsikt eller perspektiv gällande hur mycket bekvämlighet betyder för mig”. 

De röda färgerna uppmärksammades av samtliga deltagare, intervjuperson 7 sa, ”jag gillar 
att ni använder rött istället för blått som mens i reklamer, det känns mer realistiskt”. Tre 
personer undrade varför det var mörkare rött vid tamponger och binda och ljusare rött vid 
menskopp. De upplevde att det ljusare röda vid menskoppen kändes mer positivt men 
undrade om det var så att ljusare blod är mer hälsovänligt. Intervjuperson 4 tyckte om 
färgvalet samt grafiken och uttryckte "jag tycker det är bra att man kopplar mens till 
någonting mer lättsamt och inget konstigt, bara någonting naturligt, jag tycker det bidrar till 
menskoppen, den känns mer hygienisk”. I stort sätt upplevdes färgerna i designen som 
vägledande för innehållet. Mer klara färger, såsom de på höger sida av infografikens översta 
del associerades till mer positivt och de dova färgerna fick en mer negativ association.  

Grafiska element som upplevdes särskilt positiva var den gula menskoppen eller ”den 
gyllene koppen” som den benämndes av flera intervjudeltagare samt ”livmodersvågen”. Den 
gula menskoppen associerades till en vinnare och livmodersvågen fick många kommentarer 
om att den var ”snygg” eller ”cool”. Delen om hur många tamponger som går åt under en 
livstid var chockerande och ny information för alla deltagare. Infografiken upplevdes vara 
pedagogisk och enkel med ett tydligt budskap. 

När vi frågade om infografiken skapar positiva associationer till menskoppen svarade nio av 
tio deltagare ja, absolut. Intervjuperson 10 förklarade med, ”ni visar det med både 
resonemang, färger och former”. Intervjuperson 9 som svarade annorlunda nämnde att den 
jämförande del med mängden mensskydd under en livstid gör att menskoppen känns mer 
positiv men att hen kände ett behov av att vara kritisk mot menskoppen för att den inte kan 
vara problemfri. Intervjuperson 6 som inte använt menskopp sa, "jag blir mer sugen på att 
testa menskopp efter att jag såg den här postern, speciellt eftersom ni har gjort det gillande, 
det känns inte lika läskigt. Det känns värt att testa för hela världens skull”. Intervjuperson 8 
som använt menskopp i många år tyckte att infografiken förstärkte de positiva associationer 
hen haft sedan innan. 
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6.3 Analys och diskussion av resultat 

Här analyseras och diskuteras resultatet från semistrukturerade intervjuer för att koppla 
intervjusvar till designprocessen. 

Resultatet visar att infografiken har ett tydligt budskap om menskoppen som ett hållbart 
alternativ och upplevdes som informativ med tydliga jämförelser. Alla intervjupersoner fick 
positiva associationer till menskoppen vilket kopplar till studiens syfte.  

Infografiken ansågs enligt intervjupersonerna vara enkel och lätt att följa och uppdelad på ett 
tydligt sätt. Som Lipton (2008) beskriver behöver vi grupperingar och kategoriseringar för att 
tolka och minnas information. En intervjuperson nämnde att hen blev förvirrad av att det inte 
var en jämförelse mellan menskopp och andra mensskydd hela vägen vilket vi varit 
medvetna om kunde skapa förvirring. Anledningen till att vi inte gjorde en jämförelse hela 
vägen var att vi inte ville ta upp information om menskoppen som kan skapa negativa 
associationer till mensskyddet, exempelvis hur många menskoppar som slängs varje år. Det 
är också så att den statistiken saknas. En annan intervjuperson ville ha mer information 
inklusive nackdelar med menskopp, men vi tror att det snarare skulle leda till negativa 
associationer än positiva.  

Vi fick svar om att hållbarhetsaspekten upplevdes lätt och tydlig men att det saknades 
information om användning. Eftersom vi valt att endast fokusera på hållbarhetsaspekten i 
vår design bortser vi från detta för att besvara syftet. Det hade trots det kunnat finnas mer 
information om menskoppen som produkt men vi har medvetet valt att hålla mängden 
information i form av text så minimal som möjligt. Enligt Nordling och Brink (2015) är 
läsbarhet och balans mellan text och bild viktigt i ett digitalt format. Genom att hålla oss till 
minimalt med text tror vi att det bidragit till intervjudeltagarnas upplevelse av informationen 
som tydlig. För många delar information kan enligt Lipton (2008) göra informationen 
svårtolkad. 

Jämförelsen mellan menskopp, och tampong och binda upplevdes av samtliga 
intervjudeltagare vinklad för att lyfta fram menskoppens fördelar. En intervjuperson uttryckte 
att informationen var lätt att ta in medan en annan menade att det var något skrämmande. Vi 
tror att man behöver chocka till en viss gräns för att informationen ska vara värd att 
uppmärksamma och nå fram till så många som möjligt. Det har även handlat om att skapa 
en tydlig kontrast i informationen mellan menskopp och de andra mensskydden för att lyfta 
upp menskoppen som det bättre valet av mensskydd. 

Som vi nämnt ville vi komma ifrån den tabu som Malmberg (1991) samt Strömquist (2015) 
nämner i sina studier att mens anses orent och inte bör synas. Att vi använde rött för att 
illustrera mensblod ansågs enligt intervjudeltagare bra. Det som ifrågasattes var om det 
hade någon speciell hälsorelaterad betydelse att blodet var ljusare rött vid menskoppen och 
mörkare rött vid tampongen och bindan. Det var inget vi medvetet ville anspela på utan 
snarare visa mens som naturligt. Det går inte att komma ifrån att det kan uppfattas olika. Vi 
använde samtidigt ljusare röd för att ge menskoppen mer positiva associationer något som 
under intervjuerna bekräftades att det gjorde.  

Svaren från intervjuerna pekade på ett tydligt budskap med en tydlig vägledning. Formers 
layout är enligt Bergström (2015) viktiga för orientering och för att nå fram med budskapet. 
Vi tycker därför att infografikens former uppnår en bra layout genom användning av storlek, 
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styrka, form och färg. Illustrationer på och runt menskoppar har medvetet fått klarare färger, 
större storlek samt mer djup för att styra associationer kopplade till menskoppen i relation till 
de andra mensskydden. Den kontrast som skapats tycker vi enligt intervjusvaren kan tolkas 
vara bidragande faktorer till att skapa positiva associationer till menskopp.  

7. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras intressanta aspekter kring användning av teorier, val av metod, 
inledande studie, designprocess, värdering samt källkritik. 

7.1 Teoretiskt ramverk 

Eftersom att arbetets syfte handlar om att visualisera information om menskopp har det varit 
intressant att se på teorier kring uppfattning om menstruation. Men som Strömquist (2014) 
och Malmberg (1991) nämner finns få studier om mens. Det har mest forskats på i avseende 
att mensen skulle vara problematisk eller i samband med barnafödande. Med det sagt finns 
heller inte många studier eller statistik kring mensskydd vilket gör uppsatsens bas något 
svag. Det vore önskvärt att hitta teorier som kan stå till grund för påståendet om menskopp 
som ett hållbart alternativ till mensskydd. Trots många studier kring hållbarhet tas 
mensskydd knappt upp, om ens alls. På grund av den här bristen har vi i vissa fall använt 
oss av teori som utgår ifrån ett annat lands perspektiv. Om vi haft en större bas att stå på 
gällande källor skulle de designbeslut vi tagit varit mer välgrundade. Vi anser att vi funnit 
tillräckligt för att besvara syftet men hade vi haft en bättre grund att utgå ifrån hade 
designbesluten varit mer välgrundade. 

Information om designprinciper har utgjort en bra grund för designbeslut och speciellt kring 
infografik. Däremot är all design kopplad till vilket budskap som ska förmedlas och i vilket 
sammanhang. Det betyder att allt är relativt. Att hitta relevanta källor kring färganvändning 
var svårt då det oftast är mer allmänna studier som inte tar upp färg i kontexten mensskydd. 
Vi fick därmed använda oss av mer allmänna studier. Hade det funnits studier kring 
designprinciper kopplade till temat mensskydd skulle vi fått en bättre grund om vad som ger 
positiva associationer.  

7.2 Metod 

Genom att samarbeta med ett menskoppsvarumärke hade vår designprocess kunnat se 
annorlunda ut. Bland annat skulle vi haft en grafisk profil att utgå ifrån istället för som nu 
endast basera grafiska val på budskap. Vi hade även haft tillgång till statistik från företaget 
och kunnat kolla mer på köpbeteenden. Genom intervjuer från anställda skulle vi få en 
bredare uppfattning om associationer. En djupare analys hade kunnat göras om 
associationer kopplade till varumärket i relation till associationer om menskopp. Ett sådant 
samarbete skulle ge mer fasta riktlinjer i val av metod vilket skulle vinkla studien. Samtidigt 
som ett samarbete skulle kunna ge mer djup skulle det också ge många begränsningar. 

Valda metoder har fungerat bra i avseende att komplettera teorier med insamlad data. 
Genom webbenkät fick vi fram många svar (se bilaga 1) under kort tid som lätt kunde 
sorteras. Fler svar ger en mer representativ bild av målgruppen och eftersom det kan vara 
känsligt att svara på frågor om mensskydd föredrogs enkät som metod. Det som går att 
diskutera är valda metoders subjektivitet. Metoder som använts har samlat svar i form av 
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åsikter och uppfattningar där det inte kan garanteras att alla tolkar frågor eller svarsalternativ 
på samma sätt. Designbeslut har även grundats på våra egna åsikter och uppfattningar. Alla 
metoder som använts har därför en subjektivitet som gör studiens slutsats svagare. Däremot 
är det svårt att komma ifrån när syftet handlar om en viss typ av associationer som även det 
är subjektivt. Själva syftet efterfrågar alltså ett subjektivt svar där slutsatsen får baseras på 
värdering genom intervjuer. 

7.3 Inledande studie 
Inledande studien genomfördes baserad på teori, åsikter och uppfattningar. För att få ett mer 
representativt resultat hade det varit intressant att göra en större kartläggning av 
varumärken samt få fram mer statistik kring användningen av olika mensskydd. Eftersom att 
vi hittat tydliga mönster i kommunikationen av varumärken anses det dock ge en bra grund. 
Med mönster menas budskap om hållbarhet, jämställdhet och mens. Vi analyserade även 
färgval och formspråk vilket gör analysen mer omfattande. 

Enkäten som samlade in anonyma åsikter kring användning av mensskydd och synen på 
menskopp var tillgänglig i en vecka. Enkäten var också endast tillgänglig för våra vänners 
vänner på Facebook. Den besvarades av 140 respondenter (se bilaga 1) vilket vi anser vara 
en god svarsfrekvens men resultatet hade kanske varit annorlunda om den varit tillgänglig 
längre och för fler. Vårt kontaktnät begränsar målgruppens representativitet men valet av 
medium gav en hög tillgänglighet för studien. Enkäten skulle ha kunnat skickas ut i olika 
facebookgrupper och till en bredare målgrupp för att nå ett bredare resultat.  

7.4 Designprocess 
Vid kommunikationsanalysen i inledande studien upptäcktes att menskopp ofta 
kommuniceras i samband med jämställdhet och mens som naturligt. Vi upplevde att det 
fanns en slags skala där den ena änden var aktivism inom dessa områden och den andra 
änden avskräcks från denna aktivism. Vårt mål med designen var att att skapa positiva 
associationer till menskopp hos så många som möjligt och för att nå det behövde vi 
positionera oss på skalan. För att tilltala en stor grupp kom vi fram till att positionera oss i 
mitten av skalan och skapa en design som skulle tilltala de flesta. Med det innebar att inte 
skapa en design som tryckte för mycket på feminism, men ändå kommunicera mens som 
naturligt. Det innebar en risk att tappa båda grupper i ändarna av skalan men genom att 
satsa mot mitten tilltala en så stor grupp som möjligt och samtidigt kommunicera mens och 
mensskydd som ett viktigt och naturligt ämne.  

Där vi funnit flest negativa associationer till menskopp är kring användning som har en 
förväntad krånglighet. Det vi funnit som positiva associationer till menskoppen är att den kan 
kopplas som ett hållbart alternativ i relation till binda och tampong. För att vända negativa 
associationer till positiva hade det därför varit intressant att designa infografik om föreställd 
krånglighet. Men med anledning att hållbarhet enligt resultat i studien ansågs vara den 
viktigaste aspekten till varför man väljer mensskyddet valde vi det som fokus. Att skapa 
positiva associationer till menskopp ansåg vi vara betydligt mycket lättare genom en 
hållbarhetsaspekt än aspekten motverka krånglighet. Det hade dock varit intressant att se 
om en design som innefattar båda aspekter skulle ge positiva associationer i högre grad. 

Resultatet i en studie av Helldén (2016) visade att användare av menskopp har en mer 
positiv inställning till den egna menstruationen än andra. Om det beror på att man hade en 
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mer positiv inställning innan man började med menskopp eller fick det i samband med 
användning går inte att säga. Vi har trots allt utgått ifrån att det är viktigt att förmedla positiva 
associationer till mens i samband med information om menskopp. I vår design har vi därför 
skapat abstrakta illustrationer av mens. Detta för att bryta tabun som finns kring mens. 
Resultatet från semistrukturerade intervjuer visade att det av några deltagare skapades en 
negativ uppfattning om en mörkare illustrerad mens i relation till en ljusare. Det är svårt att 
komma ifrån möjliga negativa associationer om något som är tabubelagt när man vill visa 
det så naturligt som möjligt. 

Fler fokusgrupper än den som gjordes hade lett till ett trovärdigare resultat. De resultat vi fick 
fram kunde dock kopplas till resultat från inledande studie. Dessa resultat tillsammans med 
eget omdöme ansågs tillräckligt för att leda till designbeslut. Det hade däremot varit 
intressant att genomföra fler fokusgrupper med olika typer av deltagare. I genomförd 
fokusgrupp kände deltagarna varandra vilket på ett sätt gjorde att diskussionen lätt drevs 
framåt men att deltagarna kanske påverkades av varandra till att svara på ett visst sätt. I fler 
fokusgrupper skulle man kanske haft deltagare som inte har någon relation till varandra för 
att utvärdera om det skulle påverkat metoden.  

7.5  Värdering 

Utvärderingen av det slugiltiga designen gjordes genom semistrukturerade intervjuer på tio 
respondenter som ingår i målgruppen. Eftersom att svaren var relativt lika ansåg vi det 
tillräckligt men en mer omfattande intervju skulle varit mer representativ. När det kommer till 
deltagarnas demografi så var alla studenter på Linköping Universitet. Man hade velat se 
deltagare som inte var studenter samt deltagare bosatta i andra delar av landet. Av våra 
deltagare använde tre stycken redan menskopp och uttryckte mer positiva associationer till 
menskopp redan innan intervjuer. Vilken relation man har till menskopp påverkar vilka 
associationer man får via infografiken. Det vi hade kunnat göra är att särskilja på användare 
och icke-användare i målgruppen för att se vad skillnaden i resultat skulle bli. Troligtvis 
skulle det bli ännu tydligare att icke-användare behöver mer information om menskoppen för 
att få positiva associationer i samma grad som användare.  

7.6 Källkritik 
Källor som använts i studien hittades genom Linköpings Universitets bibliotekshemsida och 
webbsökningar. Eftersom att det finns få studier om ämnen som mensskydd fick vi använda 
oss av mindre vetenskapliga källor men strävade efter att de skulle vara så pålitliga som 
möjligt och sökte därför flera källor med samma typ av information. Vid information kring 
visuell kommunikation har vi använt oss av vetenskaplig litteratur i den mån vi kunnat.  

Vissa källor är flera år gamla vilket gör att man kan ifrågasätta dagens relevans, men i 
kombination med andra källor har vi ansett att de fortfarande varit tillräckligt relevanta. 
Många designbeslut som tagits har utgått ifrån egna uppfattningar och åsikter då relevanta 
källor saknats. Med en bredare grund av källor hade kanske designbesluten sett annorlunda 
ut. 
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8. Slutsats 
Syftet med studien var att designa infografik som skapar positiva associationer till menskopp 
och uppmanar till ett mer medvetet val av mensskydd. Den valda målgruppen var 
menstruerande mellan 19-30 år som lättast nås online eller genom spridning från vänner. 
För att nå så många som möjligt inom målgruppen är därför ett digitalt format för designen 
att föredra. 

Enligt studiens resultat associeras menskoppen ofta till hållbarhet och kommuniceras även i 
samband med positiva associationer till mens och jämställdhet. Vilka individuella 
associationer man har påverkas av ens förkunskaper och relation till menskoppen. Den som 
inte använder menskopp kan ha ett större behov av information om menskoppens funktion 
än en användare av mensskyddet. 
Detta för att få tillräckligt starka associationer till att välja alternativet som mensskydd.  

Kopplat till menskopp finns en tanke om att det är ett mer miljövänligt alternativ än andra 
mensskydd och en föreställd krånglighet kring användning. Det vi kommit fram till i studien 
är att jämförelser med mensskydd som binda och tampong kan förstärka menskoppens 
fördelar och skapa positiva associationer (se bild 27). För att nå ut med budskapet genom 
infografik är det viktigt att ha en enkel layout med tydliga grupperingar. Färg och form kan 
användas för att skapa kontrast mellan olika grafiska element och leda läsaren mellan 
fokuspunkter. Den viktigaste aspekten för att skapa positiva associationer till menskoppen 
genom infografik är att lyfta menskoppens fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

!  
Bild 27. Slutgiltig infografik 
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9. Rekommendationer och vidare studier 

Hos flera deltagare i semistrukturerade intervjuer fanns en nyfikenhet kring att testa 
menskopp, men känslor över att det skulle vara krångligt och kunna gå fel vid användning. 
Det nämndes också att det saknades information om användningen och mer fakta om 
menskoppen som produkt. Från fokusgruppen i tidigare konceptstadie uttrycktes att en 
kombination av hållbarhetsfokus och fokus på att informera om användning vore ett bra 
alternativ. Utifrån det här kan man se att det finns ett behov av mer information om 
användning. Rekommendation på vidare studier vore att utforska hur man kan skapa 
positiva associationer till menskopp med fokus på att motverka förväntad krånglighet. Det 
vore även intressant att kombinera det med fokus på hållbarhet för att täcka båda aspekter 
och för att utgå ifrån studiens resultat. 

Att göra infografiken animerad och undersöka hur rörligheten påverkar associationer till 
menskoppen skulle vara intressant som vidare studie, speciellt idag när vi lever i en 
digitaliserad värld. Utöver rörlighet skulle ljud kunna påverka uppfattningen av information.  

En vidare studie vore att utöka målgruppens ålder till alla menstruerande eller att se på både 
kvinnor och män inom samma ålder. Det skulle troligtvis leda till bredare resultat och kunna 
ge intressanta perspektiv.  
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Bilaga 2 

Fokusgrupp, intervjufrågor: 

Före visning av koncept ställdes några övergripande frågor. 

Känner alla till vad en menskopp är? 
Vad har ni för spontana tankar kring menskoppen som mensskydd? 

Vid visning av vardera koncept ställdes samma frågor.  
Koncepten visades i följande ordning: 1.a, 2.b, 1.b, 2.a, 3.a. 

Vilka ord tänker ni på när ni ser bilderna? 
Vilka positiva ord tänker ni på? 
Vilka negativa ord tänker ni på? 
Var det något speciellt ni fastnade för? Varför? 
Var det något speciellt som ni inte fastnade för? Varför? 

Därefter ställdes frågor om alla koncept som deltagarna sett där de hade möjlighet att se 
tillbaka på de olika koncepten. 

Hur tycker ni att de kopplar till menskopp? 
Hur tycker ni att de kopplar till hållbarhet? 
Vilken/vilka skapar mest positiva associationer till menskoppen? 
Några andra kommentarer? 

Efter visning av koncept visades enskilda färgpaletter upp för deltagarna där samtliga frågor 
ställdes om vardera. 

Vad förknippar ni de här färgerna med? 
Ger de någon speciell känsla? 
Ger det något speciellt positivt eller negativt intryck? 

Deltagarna fick se alla färgpaletter i relation till varandra. 

Vilken färg/färgpalett tycker du kan kopplas till: 
● Kvinnohälsa 
● Jämställdhet 
● Hållbarhet (miljövänlighet) 
● Mens 
● Mensskydd 

Om ni skulle välja en färgpalett som ger mest positiva associationer till menskopp, vilken 
väljer ni då? Förklara gärna. 
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Bilaga 3 

Semistrukturerade intervjuer, frågor: 

Övergripande frågor som ställdes före visning av design. 

1. Vad tänker du på när du hör ordet menskopp? Vilka associationer får du? 

Frågor som ställdes när intervjupersonerna samtidigt fick se designen och uppmanades att 
kolla igenom på egen hand och i egen takt. 

2. Berätta vad du ser, tänker, känner! 
3. Finns det specifika delar i infografiken som du kan koppla positiva 

associationer till? Vilka är de? 
4. Tycker du att designen skapar positiva associationer till menskopp? 
5. Några andra kommentarer? 
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