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Abstrakt
Den här studien undersöker tillgänglighet till mensskydd, 
utifrån ett universal design-perspektiv, vid ett urval gym-
nasieskolor i Sundsvall februari och mars månad 2019 samt 
hur eleverna upplever tillgängligheten. En kvalitativ inter-
vjustudie, bestående av intervjuer med skolsköterskor och 
elever vid skolorna, genomfördes utifrån en noga formule-
rad intervjumanual, där resultatet sedan sammanställdes. 
Resultatet beskrevs, tolkades och analyserades sedan innan 
slutsatser kunde dras. Resultatet visar på att tillgänglighet 
till mensskydd, vid ett urval av gymnasieskolor i Sundsvall 
under februari och mars månad 2019, utifrån ett universal 
design-perspektiv, är bristfällig.
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1. Inledning

Kvinnor i Sverige tjänar i genomsnitt lite drygt 80 procent av 
vad männen tjänar (Nihlén & Nilsson, 2006, s.138). Dessutom 
betalar kvinnan under sin livstid ca 50 000 kr bara för att 
vara kvinna, i form av mensskydd (ST, 2018). Denna uppsats 
undersöker samt analyserar tillgänglighet av mensskydd 
utifrån ett universal designperspektiv.

Mensfrågan har kommit att bli väldigt aktuell i Sverige, 
men frågan drivs inte bara här (ST, 2018). I Kenya ska alla 
skolflickor få gratis tillgång till bindor av bra kvalitet, samt en 
trygg plats att slänga dem på (HBL, 2017). Detta till följd av att 
flickor i Kenya kan missa upp till femton skoldagar på grund 
av att de inte har råd att köpa mensskydd (Ibid). Enligt fors-
kare vid Oxfords universitet är skolfrånvaron i grannlandet 
Uganda 17 procent högre bland flickor som inte har tillgång 
till mensbindor eller information om puberteten (Ibid). 

Även Skottland har vidtagit åtgärder för att tackla det 
utbredda problemet att unga kvinnor inte har råd med 
mensskydd, så kallad mens-fattigdom (The Guardian, 2018). 
Skottland är ett rikt land, trots detta visar en nyligt utförd 
undersökning i landet, att en fjärdedel av de svarande 
studenterna upplevt mens-fattigdom(Ibid). Denna typ av 
fattigdom påverkar kvinnors hygien, hälsa och välmående 
negativt, vilket är en av anledningarna till att den skotska 
regeringen beslutat att erbjuda gratis mensskydd till alla stu-
denter, rapporterar The Guardian (2018). New York blir den 
första staden i USA att erbjuda gratis mensskydd (Expressen, 
2016). Politikern Julissa Ferreras-Copeland, som lade fram 
förslaget, menar att det är ojämlikt att kvinnor betalar för 
dessa sanitetsprodukter och att de är precis lika nödvändiga 
som toalettpapper (Ibid). 

Trots mensfrågans aktualitet (ST, 2018) kvarstår det 
faktum att det kvinnliga könet ej prioriteras inom forsk-
ningssammanhang (Lund, 2016). Gynekologen och forskaren 
Sebastian Gidlöf vid Karolinska Institutet, menar att forskning 
om kvinnosjukdomar är allmänt eftersatt och har svårare att

få anslag (Gidlöf i Lund, 2016). Ytterligare en gynekologen 
och forskare, Lena Marion, vid Karolinska Institutet vittnar 
om forskningsgapet (Marion i Lund, 2016). Marion menar att 
forskning om hur kvinnor egentligen påverkas av sin mens 
är begränsad (Ibid). Hon poängterar även vikten av att få ett 
ökat medvetande om att många kvinnor faktiskt påverkas 
negativt av sin mens samt att det borde finnas en större för-
ståelse för det, än vad som finns idag (Ibid).

Ur ett samhällsperspektiv är detta är ett relevant problem 
att undersöka då det påverkar en stor del av Sveriges befolk-
ning. Knappt halva Sveriges befolkning är av det kvinnliga 
könet (SCB, 2019) och de flesta av dessa menstruerar 1920 
dagar, vilket motsvarar tre hela år, under en livstid (ST, 2018). 
Varje dag menstruerar 800 miljoner människor (Dahlqvist, 
2016). Denna studie skulle bidra till ökad kunskap, då den ger 
en fördjupad vetskap om ämnet och kartlägger problematik 
kring tillgänglighet till mensskydd. Att undersöka vilken effekt 
tillgängliga mensskydd har i en miljö avsedd för något så 
viktigt som lärande, vilket understöds av skolplikten, är ett 
intressant utomvetenskapligt ämne, eftersom det är aktuellt 
och berör en stor grupp i samhället.

FN har fastslagit 17 globala mål för en hållbar utveckling 
(UNDP, 2015). Det tredje målet handlar om att säkerställa 
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 
(Ibid). Det fjärde målet går ut på att säkerställa en inklude-
rande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla (Ibid). Mål nummer fem behandlar 
ett så aktuellt ämne som att uppnå jämställdhet och alla 
kvinnor och flickors egenmakt (Ibid). Det sjätte målet finns 
för att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 
vatten och sanitet för alla (Ibid).  Mensfrågan och mensfattig-
dom är ett problem som genom olika perspektiv kan kopplas 
till alla dessa mål och inte bara internationellt, utan även på 
nationell nivå.

1.1 Problemformulering
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Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att, ur ett univer-
sal design-perspektiv, undersöka tillgänglighet till mensskydd 
vid ett urval gymnasieskolor i Sundsvall februari och mars 
månad 2019 samt hur eleverna upplever tillgängligheten.

1.2 Syfte

1. Hur får elever tag på mensskydd vid akuta tillfällen under 
skoltid?
2. Hur upplever eleverna tillgängligheten till mensskydd 
under skoltid?

1.3 Frågeställningar

Jag har valt att avgränsa undersökningens utsträckning, i 
form av att endast undersöka tillgängligheten av mensskydd 
på ett urval av gymnasieskolor inom området Sundsvall under 
februari samt mars månad 2019.

1.4 Avgränsningar

Nedan presenteras en grundläggande informativ bakgrund till 
de två utvalda gymnasieskolor där själva metoden för studien 
genomföras. Detta görs för att få en större förståelse för 
kontexten och omgivningen, som det undersökta fenomenet 
ställs i relation till (Ekström & Larsson, 2010, s.56).

Skvaderns Gymnasieskola är en friskola lokaliserad 
på Norra stadsberget i Sundsvall och startades år 2002 
(Skvadern, 2019). Skolan erbjuder fyra treåriga program: 
Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Naturveten-
skapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet 
(Ibid). Det studerar varje år ca 480 stycken elever på skolan 
som har en personalstyrka på ca 40 personer (Gymnasium, 
2019). Att känna trygghet och uppleva glädje är viktigt för 
likväl personal som elever på skolan (Ibid). Detta uppnås 
genom rubrikerna: identitet, närhet, inflytande, flexibilitet 
och helhet, vilka formuleras i den pedagogiska plattformen 
för det gemensamma arbetet (Ibid).

Sundsvalls Gymnasium är en samling kommunalägda 
gymnasium i Sundsvall, där ett av dem är Västermalm, vilket 
ligger väster om sundsvalls centrum. På västermalm finns 
programmen: Barn & fritid, Naturvetenskap, Teknik, Hant-
verksprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet samt 
fordons och transportprogrammet (Sundsvalls Gymnasium, 
2019). 

1.5 Bakgrund skolor
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2. Teori
Olika termer som relaterar till design för alla har uppkommit 
(Nussbaumer, 2012, s.28). De vanligaste är termer såsom 
accessible design, universal design & inclusive design (Ibid). 
Matt May, författare av Universal Design for Web Applica-
tions, skriver i artikeln The Same, But Different: Breaking 
Down Accessibility, Universality, and Inclusion in Design, att 
concepten accessibility, universal design & inclusive design 
ofta är sammanflätade och samverkar, men att de också var

för sig har en betydelsefull mening (May, 2018). De teorier, 
perspektiv och tidigare forskning som presenteras nedan är 
relevanta för undersökningen och ligger till grund för dess 
analys. De är relevanta för denna studien då de kan användas 
för att utvärdera existerande design, användas i designpro-
cessen eller i utbildningssyfte (Story et al. 1998), vilket gör de 
applicerbara på denna undersökning av tillgänglighet.

Universal design, vilket refereras som universell utformning 
på svenska, har olika definitioner (Nussbaum, 2012, s.29). 
Ron Mace, vilken först myntade begreppet definierade det på 
följande vis: 

 The design of products and environments to be   
 usable by all people, to the greatest extent possible,  
 without the need of adaption or specialized design  
 (Mace i Nussbaumer, 2012, s.29).

Med detta menar Mace att universal utformning är design 
av produkter och miljöer som kan användas av alla, i största 
möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller special-
design (Ibid). Vidare menar Nussbaumer att Mace definition 
handlar om att förenkla livet, samt göra produkter, kommuni-
kation och miljöer mer användbara för så många som möjligt, 
samt för en så liten som möjligt eller ingen extra kostnad 
(Ibid). Universell utformning gagnar därmed människor i alla 
åldrar och med alla olika förmågor (Ibid).

Gregg C. Vanderheiden har lyft kritik mot Mace definition, 
nämnligen att den står utan praktiska gränser (Vanderheiden 
i Nussbaumer, 2012, s.29). Han menar att det ideala målet om 
att alltid designa saker som alla kan använda, inte nödvän-
digtvis gör det generellt sett praktiskt (Ibid). Som lösning på 
denna problematik formulerade universitetsprofessorn Van-
derheiden år 1996 en mer praktiskt baserad definition, dvs 
att universell utformning är processen av att skapa produkter 
(enheter, miljöer, system och processer) vilka kan användas 
av människor med det bredaste utbudet av förmågor, inom 
största möjliga antal situationer (omgivning, tillstånd och 
omständigheter) (Ibid). Denna definition menar Nussbaumer

(2012, s.29) är ett mer praktiskt och logiskt närmande, då 
den erkänner problematiken kring att alla produkten inte kan 
designas för alla, utan snarare för de med bredast möjliga 
förmågor, som mest troligt kommer använda sig av produk-
ten.

En annan praktiskt baserad definition utvecklades år 
1997 av en grupp verksamma vid NC State University: The 
Center for Universal Design (Story et al. 1998, s.32). Denna 
grupp, vilka bestod av bland andra Bettye Rose Connell, Mike 
Jones och tidigare nämnda Ron Mace, menade att universell 
utformning är enkel i teorin, men komplicerad i praktiken och 
att det inte fanns några definitiva kriterier för teorin (Con-
nell et al. i Story et al. 1998, s.32). Enligt Connell et al. hade 
tidigare förespråkare av teorin traditionellt använt sig av 
endast två strategier för att kommunicera teorins riktlinjer. 
Som en del av projektet Studies to Further the Development 
of Universal Design utförde Connell et al. (Ibid) därför en 
serie utvärderingar av konsumentprodukter, arkitektoniska 
utrymmen och byggnadselement, där syftet med undersök-
ningen var att bestämma vilka optimala prestanda-egenska-
per och användarfunktioner som innebar att produkter och 
miljöer kan användas av störst mångfald människor. Denna 
undersökning, nedbruten i sju principer, kom så att utgöra en 
praktisk grund för universell utformning (Ibid). De sju princi-
perna för universell utformning kan appliceras på utvärdering 
av existerande design, som guide i designprocessen eller till 
att utbilda designers och konsumenter om karaktärsdragen 
hos mer användbara produkter och miljöer (Ibid). Jag kom-
mer att använda mig av principerna för universell utformning 
vid formulering av intervjumanual samt analysera och dra 
slutsatser utifrån teorin. 

2.2 Universal Design



09

PRINCIP ETT: Equitable Use (Connell et al. i Story et al. 1998, 
s.34). Designen är användbar och säljbar till människor med 
olika förmågor. Riktlinjer:
1a) Ge samma användningsmöjlighet till alla användare: iden-

tiska om möjligt, likvärdig om inte.
1b) Undvik segregering eller stigmatisering av alla användare.
1c) Gör bestämmelser kring integritet, säkerhet, och trygghet 

lika tillgängligt för alla användare.
1d) Gör designen tilltalande till alla användare

PRINCIP TVÅ: Flexibility in Use (Ibid, s.34).
Designen rymmer ett brett utbud av individuella preferenser 
och förmågor. Riktlinjer:
2a) Ge valmöjlighet i användningsmetoder.
2b)Inkludera åtkomst och användning för höger-eller vänster

hänta.
2c) Underlätta användarens noggrannhet och precision.
2d) Ge anpassningsförmåga till användarens takt.

PRINCIP TRE: Simple and Intuitive Use (Ibid, s.34).
Användning av designen är lätt att förstå, oberoende av 
användarens erfarenhet, kunskaper, språkkunskaper eller 
nuvarande koncentrationsnivå. Riktlinjer: 
3a) Eliminera onödig komplexitet.
3b) Var konsistent kring användarens förväntning och intui-

tion.
3c) Inkludera ett bredare utbud av läskunnighet och språk-

kunskap.
3d) Ge effektiv uppmaning och återkoppling under och efter 

avslutad uppgift.

PRINCIP FYRA: Perceptible Information (Ibid, s.34).
Designen kommunicerar nödvändig information effektivt till 
användaren, oavsett omgivningens förhållanden eller använ-
darens sensoriska förmågor. Riktlinjer:
4a) Använd olika lägen (visuell, verbal, taktil) för ordrik pre-

sentation av nödvändig information.
4b) Maximera ”läsbarhet” av väsentlig information.
4c) Differentiera element på sätt som kan beskrivas (det vill 

säga göra det enkelt att ge instruktioner eller riktningar).
4d) Ge kompatibilitet med en mängd olika tekniker eller 

enheter som används av personer med sensoriska 
begränsningar.

PRINCIP FEM: Tolerance for Error (Ibid, s.35).
Designen minimerar riskerna och de negativa konsekven-
serna av oavsiktliga händelser. Riktlinjer:
5a) Ordna element för att minimera risker och fel: mest 

använda element, mest tillgängliga farliga ämnen elimi-
nerade, isolerade eller avskärmade.

5b) Ge varningar om faror och fel.
5c) Inkludera idiotsäkra funktioner.
5d) Avskräck omedvetna åtgärder inom uppgifter som kräver 

vaksamhet.

Illustration 1(av 2). Fri tolkning av Amanda Eriksson från Story 
et al:s (1998) exempel på universell utformning princip ett, 
equitable use. 

Illustrationen ovan visar dörrhantag på kyl och frys som 
sträcker sig över hela höjden på dörrarna, för att passa 
användare av olika längd och hållning.

PRINCIP SEX: Low Physical Effort (Ibid, s.35).
Designen kan användas effektivt, bekvämt och med minsta 
möjliga ansträngning. Riktlinjer:
6a) Tillåt användaren bibehålla en neutral kroppsställning.
6b) Använd rimlig mängd arbetskraft.
6c) Minimera repeterande rörelser.
6d) Minimera långvarig fysisk ansträngning.

PRINCIP SJU: Size and Space for Approach and Use (Ibid, 
s.35). Lämplig storlek och utrymme ges för tillvägagångssätt, 
räckvidd, hantering och användning oavsett användarens 
kroppsstorlek, hållning eller rörlighet. Riktlinjer:
7a) Ge en fri synvinkel till viktiga delar för sittande eller stå-

ende användare.
7b) Gör räckvidden till alla komponenter bekväm för både 

sittande eller stående användare.
7c) Beakta variationer i hand och greppstorlek.
7d) Ge tillräckligt med utrymme för användning av hjälpme-

del eller personlig hjälp.
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Inclusive Design, även kallad inkluderande design, är en 
designfilosofi som tar hänsyn till förmågorna av hela popula-
tionen, med syfte att göra produkter funktionellt tillgängliga 
till och användbara av så många personer som möjligt, inom 
rimlighetens ram (Blasco et al. 2016). Att identifiera och för-
stå användarens kapacitet, men även studera interaktionen 
mellan användare och produkt, är grundläggande kriterier 
för en lyckad inkluderande design, menar Keates & Clarkson 
(Keates & Clarkson i Blasco et al. 2016). 

Nussbaumer (2012, s.30) skriver i Inclusive Design: A Uni-
versal Need att inkluderande design är lik universell utform-
ning. Begreppet myntades i Storbritannien och syftade till en 
början på att ge livskvalitet samt självständigt boende till den 
äldre populationen (Ibid). Uppkomsten av begreppet berodde 
på det faktum att assistans och medicinska apparater blivit 
dyra, stigmatiserade och oönskade och detta var ett nytt sätt 
att beskriva produkter eller miljöer som fortfarande behöll 
livskvalitet och självständighet för de äldre (Ibid).  

Genom definitionen the British Standard Institute formu-
lerat får konceptet en bredare målgrupp (Nussbaumer, 2012, 
s.30). De menar att inkluderande design är design av vanliga 

produkter och/eller tjänster, vilka kan utnyttjas av personer 
med det bredaste utbudet av förmågor, inom det bredaste 
utbudet av situationer - utan behov av ytterligare särskild 
anpassning eller specialdesign (Ibid). 

The Commission for Architecture and the Built Environ-
ment (CABE) är en engelsk statlig kommission, speciellt rela-
terade till samfundet för design, tolkar inkluderande design 
på följande vis: 

 The process by which places are planned, designed  
 and build, managed and used, with people like us  
 in mind. It creates places which we all can use with  
 ease and dignity and where we all have a sense of  
 belonging (CABE i Nussbaumer, 2012, s.31).

Denna miljöanpassade tolkning av begreppet menar att inklu-
derande design är en process av olika steg, i vilken miljöer 
formas, vilket i sin tur skapar platser vi alla kan använda med 
lätthet och värdighet och där det finns en känsla av tillhörig-
het (Ibid). Definitionen behandlar både designprocessen och 
skapandet av miljöer som inkluderar alla människor (Ibid). 

2.3 Inclusive Design
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Illustration 2(av 2). Fri tolkning av Amanda Eriksson från Linda 
Nussbaumers (2012) exempel.

Illustrationen till vänster visar skillnaden mellan tillgänglig 
design och andra typer (Universell utformning och inklude-
rande design). Den översta bilden visar en entré med både 
trapp och ramp. För att entrén ska vara inkluderande finns en 
ramp på båda sidor om ingången, eftersom det passar alla, 
vilket visualiseras i den undre bilden (Nussbaumer, 2012).

Målet för de allra flesta som jobbar med tillgänglighet är att 
göra saker och ting bättre för en så stor publik som möjligt 
(May, 2018). En definition menar att tillgänglighet är målet 
vi strävar efter, som säkerställer att produkter stödjer varje 
individs användarbehov och preferenser (Ibid). 

En annan definition av tillgänglig design syftar till att 
produkter och miljöer är designade och konstruerade så att 
personer med funktionshinder har åtkomst samt kan använda 

dem (Nussbaumer, 2012, 28). Enligt denna definition är, trots 
borttagen barriär och tillåten åtkomst, designen riktad åt en 
specifik grupp av människor, de med funktionshinder (Ibid). 
Viktigt att nämna här är att funktionshinder härrör från inter-
aktioner med omgivande miljö som är mottagliga för design 
och strukturella ingrepp, och inte i sig av kapacitetsnivåer, 
hälsotillstånd eller grad av nedsättning (Bianchina & Heylig-
hen, 2017).

2.4 Accessibility by Design
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs den metod som använts för att 
genomföra undersökningen. En beskrivning av genomföran-
det inkluderas likväl som att urval och material motiveras. 
Det sista som tas upp i kapitlet är problem, validitet samt 
reliabilitet.

Den kvalitativa metoden intervju är lämplig att använda 
sig av i en studie när man vill samla in kvalificerad kunskap 
om och få en större förståelse för mer komplicerade feno-
men (Ekström & Larsson, 2010, s.54). Rent praktiskt passar 
det att använda sig av då man vill få ett grepp om människors 
erfarenheter och enskilda uppfattningar om det studerade 
fenomenets karaktärsdrag, självfallet i relation till omgiv-
ningen och studiens kontext (Ibid, s.56). Intervjuer har ofta 
en form av fallstudie, där en plats, organisation, situation 
eller händelse påverkar studiens utformning (Ibid, s.57). Här 
är det vanligt att en jämförelse av flera platser utförs (Ibid). 
Då syftet med denna studie är att insamla kunskap om och få 
en inblick i människors uppfattning och erfarenhet av något, 
anser jag att metoden intervju är en relevant och lämplig 
metod att använda sig av.

Genomförandet av en intervjubaserad forskningsstudie 
kan struktureras upp på flera olika sätt (Ekström & Larsson, 
2010, s.53). Intervjuerna kan antingen utgöra den huvudsak-
liga metoden eller ligga som en del i en observation eller

fältstudie (Ibid). Jag har valt att endast använda mig av 
intervjuer som heltäckande metod i min studie, då jag anser 
att metoden är tillräckligt omfattande samt kan ge mig det 
empiriska material jag behöver för att analysera och besvara 
valda frågeställningar.

Intervjuer kan således genomföras i grupp eller enskilt, 
via en så kallad personlig intervju (Ekström & Larsson, 2010, 
s.53). Personliga intervjuer utförs ofta via en standardiserad 
mall bestående av ett antal temamässigt upplagda frågor som 
baseras på studiens frågeställningar, vilken kallas semistruk-
turerad intervju (Ibid, s.60). Denna typ av intervju liknar en 
enkätundersökning, men skiljer sig i och med att svaren 
på de ställda frågorna är öppna (Ibid). Målet med intervju 
som utförandeform, är att föra ett samtal, där syftet blir att 
erhålla insikt i respondentens uppfattning av den studerande 
frågan (Ibid, s.55-56). Då detta utförs via en dialog förhandlar 
intervjuaren och respondenten fram förståelsen (Ibid). Här 
blir personlig intervju synonym med samtalsintervju (Ibid, 
s.56). Jag har valt att genomföra semistrukturerade person-
liga samtalsintervjuer då ämnet jag undersöker kan uppfattas 
som känsligt samt då det jag vill få en förståelse för är just de 
enskilda respondenternas personliga erfarenheter.

Således genomfördes två olika typer av personliga inter-
vjuer, dels med skolsköterskor och dels med elever.

För att undersöka tillgänglighet av mensskydd och besvara 
frågeställningen kring hur elever får tag i mensskydd under 
skoltid valde jag att göra personliga intervjuer med två olika 
skolsköterskor, på två olika gymnasieskolor i Sundsvall. 

Avsikten är att göra en jämförande analys på det insamlade 
resultatet, utifrån de teorier samt perspektiv som presente-
rats i teorikapitlet.

3.1 Personlig Intervju Skolsköterska

Det fenomen denna studie har för avsikt att undersöka 
existerar på flera skolor och orter, vilket enligt Ekström 
& Larsson (2010, s.62) är vanligt förekommande. Därmed 
kan fenomenet likvärdigt studeras på det ena eller andra 
stället (Ibid). Då detta är fallet tillåts en bekvämlighetstek-
nik, vilken tar hänsyn till det praktiska i sitt urval, att av till 
exempel tids- och resursskäl genomföra studien inom rimligt 
avstånd (Ibid, s.63). Eftersom Sundsvall är min bostadsort, 
blev det ett naturligt val. För att kunna göra en jämförande 
analys av resultatet från gymnasieskolorna bedömer jag att 
två olika skolor är lämpligt, en friskola samt en kommunal 
skola. Enligt Ekström & Larsson (2010, s.63) är det klokt att 
intervjua tillgängliga personer som är positivt inställda till 
intervjun. Därav valdes de skolor, vars skolsköterskor var till-
gängliga och positivt inställda till att medverka i en intervju, 
ut. Urvalet av medverkande skolor blev således Skvaderns 
Gymnasium, en friskola och Västermalm, vilket är en del av 
kommunalägda Sundsvalls Gymnasium. 

3.1.1 Urval Skolor

I denna kvalitativa typ av forskning svarar urvalsprocessen på 
vem eller vilka som utgör en ändamålsenlig grupp för studien 
(Ekström & Larsson, 2010, s.61). Det handlar således ej om att 
välja den rätta slumptekniken, vilket det gör i en kvantitativ 
studie, utan snarare att hitta en grupp som representerar 
det fenomen man vill undersöka (Ibid). Intervjuer är enligt 
Ekström & Larsson (2010, s.53) inriktad på människor som 
delar något gemensamt och kan till exempel handla om 
intervjuer med olika professioner. Jag har valt att genomföra 
intervjuer med personer inom yrkesgruppen skolsköterska, 
då detta är en yrkesgrupp som arbetar nära samt ofta har en 
förtroendeingivande relation med eleverna. Det slutgiltiga 
urvalet blev således:

 En skolsköterska verksam på Skvadern.
 En skolsköterska verksam på Västermalm.

3.1.2 Urval Respondenter
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3.1.2 Urval Respondenter

Samtalsintervjuer byggs vanligtvis upp kring ett antal 
teman, vilka därmed utgör varsitt avsnitt i intervjumanu-
alen (Ekström & Larsson, 2010, s.64). Under dessa avsnitt 
formuleras frågor, från öppna frågor till mer konkreta (Ibid). 
En intervju utgår även från teorier och tidigare forskning 
(Ibid, s.63). Intervjumanualen som tillhandahålls i bilaga 1 
utgår således från teorierna som presenterats i teorikapitlet 
och utifrån syftet för studien, där frågorna struktureras efter 
olika teman. 

Innan genomförande av intervju rekommenderas ett test 
av manualen, för att säkerställa att frågeformuleringarna 
fungerar (Ekström & Larsson, 2010, s.65). Detta gjordes på 
Mittuniversitetet med tillgänglig klasskamrat.

3.1.3 Material

Den första fasen i forskningsprocessen vid personliga inter-
vjuer kallas tematisering, där studiens ämne, problematise-
ring och formulering av syfte bestäms (Ekström & Larsson, 
2010, s.59). Efter den följer planeringen, i vilken intervjuma-
nualen formuleras, samt genomförande av urvalsprocessen, 
vilket presenteras ovan. 

Den 28:e februari 2019 klockan 13.00 genomfördes inter-
vjun med Skolsköterskan på Skvaderns gymnasieskola, Lena 
Erlingsson. Samma dag klockan 14.30 genomfördes intervjun 
med en skolsköterska på Västermalm vid namn Carina Jacobs-
son. Platsen för intervjun bör enligt Ekström & Larsson (2010, 
s.65) vara avskärmad så att personen i fråga kan tala ostört. 
Därför genomfördes intervjuerna ostört i en avskärmat rum. 
Ett samtal inleds och frågor ställs i enlighet med intervjuma-
nualen i bilaga 1. Efter den inledande öppna breda frågan 
varvas följdfrågor, såsom uppföljnings- , specificerande- och 
tolkande frågor, vilka enligt Kvale & Brinkmann ställs för att få 
mer utvecklade svar (Kvale & Brinkmann i Ekström & Larsson, 
2010, s.64). Under intervjuerna gjordes anteckningar, som 
sedan kort efter avslutad intervju bearbetades. Det insam-
lade materialet redovisas och analyseras i nästa kapitel.

3.1.4 Genomförande
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Avsikten med att genomföra personliga intervjuer med elever 
från två olika gymnasieskolor i Sundsvall är att erhålla en djup 
inblick i hur elever upplever tillgänglighet av mensskydd

under skoltid samt genomföra en jämförande analys på det 
insamlade resultatet, utifrån de teorier samt perspektiv som 
presenterats i teorikapitlet.

3.2 Personlig Intervju Elev

Som tidigare nämnt svarar urvalsprocessen på vem eller vilka 
som utgör en ändamålsenlig grupp för studien (Ekström & 
Larsson, 2010, s.61). Det handlar således ej om att välja den 
rätta slumptekniken, vilket det gör i en kvantitativ studie, 
utan snarare att hitta en grupp som representerar det feno-
men man vill undersöka. 

Urvalet av respondenter vid personlig intervju med elev 
skedde därav först och främst via ett så kallat typurval, där en 
viss typ av elever väljs ut. Här ska man enligt Ekström & Lars-
son (2010) söka de personer som representerar det typiska, 
de som utgör fenomenets karaktäristiska grupperingar. 
Denna grupp bedömde jag var elever som menstruerar, i 
och med att det är deras uppfattningar om fenomenet jag 
har för avsikt att studera. Eftersom personer av det manliga 
könet sällan har mens och således inte kan ge relevanta svar 
om fenomenet, valde jag att endast tillfråga personer av det 
kvinnliga könet. Härifrån skedde urvalet obundet och slump-
mässigt(OSU). Urvalet av respondenter grundar sig i samma 
urval av skolor som föregående intervjuer med skolsköterska 
genomförts vid. Dessa presenteras i 3.1.1 Urval Skolor. Målet 
var att genomföra 12 intervjuer, då det antalet ofta medför 
teoretisk mättnad. Det slutgiltiga urvalet blev således:

 Sex elever av det kvinnliga könet, som har mens och  
 studerar på Skvadern.
 Sex elever av det kvinnliga könet, som har mens och  
 studerar  på Västermalm.

3.2.1 Urval Respondenter

Till intervjuerna tillhandahålls en intervjumanual bestående 
av ett antal frågor som är utformade utifrån teman, vilka är 
kopplade till syftet och teorierna i teorikapitlet (Ekström & 
Larsson, 2010, s.64). Manualen underlättar därmed bevaran-
det av frågeställningen. Du finner den i bilaga 2.

3.2.2 Material

Intervjuerna med elever gjordes likt intervjuerna med 
skolsköterskorna, enskilt och avskärmat. Det gick till på så 
vis att en slumpmässigt utvald elev av det kvinnliga könet 
tillfrågades, genom att jag som intervjuare presenterade 
mig själv och studiens syfte, detta för att kunna erhålla ett så 
kallat informerat samtycke (Ekström & Larsson, 2010, s.74). 
Om intresse för medverkande fanns gick vi avsides. Först då 
kunde intervjun börja. Intervjuerna med elever vid Skvaderns 
Gymnasieskola genomfördes den 1:a mars 2019 på förmid-
dagen. Intervjuerna med elever vid Västermalms Gymnasie-
skola genomfördes den 28:e februari 2019 på eftermiddagen. 
Frågor ställdes utifrån manualen i bilaga 2, vilka varvades 
med följdfrågor av olika slag. Under intervjuerna togs 
anteckningar vilka bearbetades samma dag. Insamlat resultat 
redovisas samt analyseras i kommande kapitel.

3.2.3 Genomförande
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3.2.2 Material

3.2.3 Genomförande

Vissa elever uppfattades av mig som intervjuare stressade 
och aningen kortfattade i sina svar på frågorna, vilket är fullt 
förståeligt, då de såklart hade skolarbete att uträtta och lek-
tioner att passa. Intervjuerna med skolsköterskor var aningen 
enklare att utföra, då ett bokat möte möjliggjorde en avsatt 
tid till förfogande. Problemet löstes genom att ge de elever 
som svarade väldigt kortfattat en extra följdfråga. Utföran-
det av intervjuerna gick utöver detta smidigt, tack vare att 
frågorna behandlade ämnet direkt och gick rakt på sak. 

Vilken grad av anonymitet de responderande eleverna bör 
ges var enligt mig problematiskt. Kvale & Brinkmann menar 
att denna konflikt uppstår mellan konfidentialitet och viktiga 
principer för forskning (Kvale & Brinkmann i Ekström & Lars-
son, 2010, s.75). För mig som intervjuare är respondenterna 
såklart inte anonyma, men borde ges så god anonymitet som 
möjligt i rapporteringen (Ekström & Larsson, 2010, s.75). 
Ekström & Larsson (Ibid) diskuterar att respondenter bör till-
frågas gällande grad av anonymitet, vissa kan mycket väl vilja 
bli omnämnda. Andra har inget emot att bli omnämnd, 

vilket ofta gäller respondenter som representerar något 
(Ibid). Jag valde att nämna skolsköterskorna vid namn, givet-
vis med tillstånd, men att ge eleverna en grad av anonymitet 
i och med att endast nämna dem vid ålder och tillhörande 
skola. Detta beslut togs, då en försiktighet vid uppgiftshan-
tering av privat natur är viktigt. Dessutom inger konfidentiell 
behandling förtroende och öppenhet mellan intervjuare och 
respondenten.

Intervjuer medför vissa fällor, exempelvis att man som 
intervjuare inte låter respondenten komma till tals till fullo 
eller att intervjuaren påverkar samtalet och respondenten att 
undvika vissa aspekter eller känner sig påverkad att svara ett 
visst svar, som denna tror intervjuaren vill höra (Ekström & 
Larsson, 2010, s.74). Detta brukar liknas vid intervjuareffek-
ten, vilken är den eventuella snedvridning av svaren vid en 
intervjuundersökning (Ibid). Denna är svår, nästintill omöjlig 
att undvika till hundra procent, men underlättar att vara med-
veten om i sin studie.

3.3 Problem

Validitet innebär att materialet måste ha giltighet, vilket 
menas att ett argument har med saken att göra och att det 
är relevant (Ekström & Larsson, 2010, s.14). Genom utform-
ningen av intervjumanualerna kan detta säkerställas. Manua-
len ger det insamlade materialet validitet, då den bygger på

både teorierna och frågeställningarna för studien. Reliabilitet 
handlar om tillförlitlighet. Då urvalsprocess och tillvägagångs-
sätt för studien baserats på litteraturen Metoder i Kommu-
nikationsvetenskap av Ekström & Larssons (2010) råd, får 
studien en hög validitet och reliabilitet.

3.4 Validitet & Reliabilitet
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Det finns flera olika sätt att se på visuell research (Muratov-
ski, 2015, s.158). Ett sätt definieras av Gjoko Muratovski som 
en studie av bilder, former och objekt inom både visuell och 
materiell kultur (Ibid). En form kan beskrivas som den synliga 
formen på eller gestaltningen av något (Ibid). Ett objekt är 
något synligt materiellt ting som går att ta på. Slutligen är en 
bild ett visuellt intryck, vilken fångats av en kamera (Ibid). 
Därmed kan denna typ av studier bestå av allt från typografi 
till arkitektur (Ibid). 

Talad eller skriven text har inom den västerländska kultu-
ren länge värderats högre än visuella representationer, vilka 
har kommit att hamna i andra hand (Ibid, s.159). Det poängte-
ras dock att observering av visuell kultur inte är samma sak

som att förstå den (Ibid). Men det sagt så har uppkomsten av 
visuella kultur-studier kommit att utmana textbaserad studie 
och erkänns numer som en värdefull metod för visuell repre-
sentation av forskare och filosofer (Ibid, s.160). Den visuella 
researchen som utförts i denna studie kommer inte inklu-
deras som en del av resultat, analys eller slutsats och består 
därför endast av den första delen i en visuell kultur-studie, 
dvs insamlande av data. Researchen finns istället med som en 
bilaga i undersökningen, för att ge en ökad förståelse för och 
övergripande visuell bild av undersökningsområdet.

Den visuella research jag genomfört består av två delar, 
den första utgör en omvärldsbevakning och del två en foto-
dokumentation baserad på geografisk kontext.

3.5 Visuell Research

Del ett av den visuella researchen består av en omvärldsbe-
vakning över marknaden för tillgängliga mensskydd. Vilka 
existerande lösningar, som på ett eller annat sätt tillgäng-
liggör mensskydd, finns och hur ser dessa ut? En omvärlds-
bevakning av detta slag bidrar till en djupare insyn i ämnet 
och en grund till fortsatt självständigt arbete. Omvärldsbe-
vakningen utgörs av egna foton kombinerat med foton från 
nätet. Du finner den i bilaga 3.

3.5.1 Omvärldsbevakning

Vid insamlande av data menar Muratovski (2015, s.160) att 
det är viktigt att definiera en sorts ideologisk plattform kring 
vilken man ramar in urval (Ibid). Denna ideologiska riktning 
kan placeras inom en typ av kontext, exempelvis: historisk, 
geografisk, kommersiell, politisk, kulturell eller social (Ibid). 
Jag har valt att rama in urvalet för mitt insamlande av data 
i del två kring en geografisk kontext. Denna geografiska 
kontext är platsen för användandet av produkten vars till-
gänglighet jag undersöker, dvs skoltoaletter inom sundsvalls 
kommun. Fotodokumentationen utgörs av egna foton och 
finns i bilaga 4.

3.5.2 Fotodokumentation av Skoltoaletter
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3.5.2 Fotodokumentation av Skoltoaletter
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Två intervjuer genomfördes med två olika skolsköterskor, 
med avsikt att tar reda på hur elever får tag i mensskydd vid 

akuta tillfällen. Under varje tematiserad rubrik beskrivs det 
bearbetade resultatet, tolkas sedan och analyseras till sist. 

4.1 Resultat och analys av intervju med skolsköterska

Den problematik kring tillgänglighet till mensskydd, som 
Carina Jacobsson möter i sin roll som skolsköterska på 
Västermalms skola, menar hon uppstår då elever glömt sitt 
mensskydd hemma. Den problematik har de löst genom att 
tillhandahålla skyddet på flera platser, hos skolsköterskor, 
i receptionen och hos elevcoacher, för att dessa ska kunna 
dela ut skyddet till eleverna vid behov. Något som hon enligt 
hennes vetskap menar funkar bra. Hon poängterar dock att 
receptionen är stängd över lunch och vid möten samt att alla 
skolsköterskor inte alltid är på plats i skolan, hon uttrycker 
följande:

 Vi har inte ett uppdrag där vi måste bemanna, utan  
 vi kan vara borta alla samtidigt och då är det bra att  
 det finns i receptionen och hos elevcoacher (Carina  
 Jacobsson, 2019).
 
Enligt Jacobsson händer det inte så ofta som varje vecka, 
men någon gång i månaden, att elever vänder sig till henne 
i behov av akuta mensskydd. Men då hon bara kan svara för 
sig själv tror hon att det förekommer i en större utsträckning, 
eftersom det finns flera andra skolsköterskor verksamma på 
skolan. Att få mens och inte ha ett mensskydd tror Jacobsson 
gör eleverna stressade och att det bland vissa elever uppstår 
en panik. Att fråga om ett mensskydd upplever Jacobsson inte 
som tabubelagt hos eleverna, men hon menar däremot att 
principen “att ha mens” inte gärna är något eleverna skyltar 
med. Hon spekulerar även kring risken att de som tycker det 
är jobbigt att fråga om ett mensskydd kanske också avstår 
från att göra det. 

Lena Erlingsson, skolsköterska på Skvaderns gymnasie-

4.1.1 Användningsmöjlighet

skola, menar att problematiken kring tillgänglighet till mens-
skydd finns på olika nivåer, dels på samhällsnivå men också 
på individnivå, där det blir mer sårbart för de som ej har råd 
med mensskydd. Att kommunerna går in och betalar mens-
skydd till unga kvinnor tycker Erlingsson är den enda rätta 
lösningen. Hon poängterar även problematik kring att skolan 
inte har budget till att kunna erbjuda eleverna fria mens-
skydd. Några gånger i veckan händer det att en elev kommer 
till Erlingsson i behov av akut mensskydd. När hon inte är 
på plats eller upptagen i möten kan eleverna vända sig till 
kurator, studie- och yrkesvägledaren eller en av de så kallade 
menslådorna som finns på vissa toaletter i skolan. Erlingsson 
tror att elever som får oväntad mens och inte har tillgång till 
mensskydd känner sig stressade, men att det är ganska inövat 
att gå till henne. Att vi lever i en kultur där det finns mycket 
tabu kring mens menar hon är ett faktum, men att det är 
väldigt individuellt. För vissa är det helt naturligt att prata om 
mens och för andra är det det jobbigaste i världen.

Det faktum att vissa av de platser, som skolsköterskorna 
uppger ska tillhandahålla eleverna med akuta mensskydd, 
inte finns med i elevernas vetskap kring vart de kan vända 
sig vid behov av akuta mensskydd - tyder på att kommunice-
randet av nödvändig information är bristfällig. Enligt princip 
nummer fyra för universell utformning ska nödvändig infor-
mation kommuniceras effektivt till användaren (Connell et al. 
i Story et al. 1998, s.34). Då denna kommunikation av nöd-
vändig information är bristfällig, kan analysen göras att denna 
aspekt av elevernas användningsmöjlighet av akuta mens-
skydd inte uppfyller kraven för universell utformning. Här 
blir det klart och tydligt att elever alltså inte får tag i akuta 
mensskydd på de olika sätt som skolsköterskorna uppger. 

4. Resultat och Analys
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna samt en 
jämförande analys skolorna emellan, utifrån principerna och 
teorierna som presenterats i teorikapitlet. Resultatet är 

strukturerat utifrån rubriker. För att kunna analysera materi-
alet krävs här att forskaren skaffat sig goda förkunskaper om 
ämnet (Ekström & Larsson, 2010, s.72).
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Om eleven är i behov av ett akut mensskydd kan skolsköter-
skan Jacobsson erbjuda en standardiserad binda eller tam-
pong av tre olika storlekar. Det utbud mensskydd Erlingsson 
kan erbjuda eleven menar hon inte är jättestort. Det består 
av basprodukter, två olika bindor och två olika tamponger.

Om detta utbud är brett nog att rymma tillräckligt många

4.1.2 Valmöjlighet

olika preferenser och förmågor, enligt princip nummer två av 
teorin för universell utformning, är omöjligt att svara på utan 
att ställa det i relation till användarnas preferenser. Därför 
analyseras detta empiriska material där användarnas prefe-
renser presenteras, dvs i 4.2.2 Valmöjlighet.

Vilken typ av förförståelse eleverna har kring mens och 
mensskydd är enligt Jacobsson olika. Hon poängterar att 
eleverna vet precis vilket mensskydd de vill ha, vilket oftast 
är binda, men att detta också är det lättaste mensskyddet 
att använda sig av. Med avstamp i detta tror hon därför att 
vetskapen kring vilka olika typer av mensskydd det finns och 
hur dessa ska användas inte är särskilt djup bland eleverna. 
Västermalms skola tillhandahåller information kring mens 
och mensskydd genom att använda sig av Ungdomsmottag-
ningens hemsida och genom hälsosamtal, där skolsköterskan 
pratar med eleverna om mens. 

4.1.3 Tydlig användning & information

I biologin ingår även undervisning av menstruationscykeln. 
På Skvadern vet också eleverna exakt vilket mensskydd de 

vill ha, precis som på Västermalm. Skolsköterskan Erlings-
son förutsätter att elever i gymnasieålder har en tillräckligt 
god förförståelse för mens och mensskydd, men uppger likt 
Jacobsson att de genomför hälsosamtal och att det ingår 
undervisning kring detta i vissa skolämnen. 

Detta resultat analyseras i relation till elevernas uppfatt-
ning om tillgänglig information i 4.2.3 Tydlig användning & 
information.

Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv ser Jacobsson ett till-
handahållande av mensskydd på toaletter som den optimala 
lösningen. Men diskuterar problematiken kring vilken grad av 
svinn det skulle generera, ifall elever skulle använda produk-
ten till andra ändamål och att det eventuellt skulle vara svårt 
att genomföra i en skolmiljö. Erlingsson beskriver mensskydd 
på toaletter som den bästa lösningen och att det är ett väldigt 
välkommet initiativ från hennes sida, att elevstyrelsen infört 
dessa menslådor, som skolsköterskan själv stöttar genom att

4.1.4 Effektiv användning

fylla på när hon har möjlighet. Hon medger dock att menslå-
dorna behöver fyllas på ganska ofta, men att det i övrigt fung-
erar problemfritt. Något hon tycker är tråkigt är hur långt ner 
på listan som mensskydd prioriteras i skolsammanhang, här 
menar hon att kondomer har en högre prioritet, men att även 
dessa är svårt att få igenom en budget för.

Även detta resultat analyseras i relation till elevernas upp-
fattning, vilket görs i 4.2.3 Effektiv användning.
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Sex intervjuer, med sex olika elever vid vardera skola genom-
fördes med avsikt att erhålla en fördjupad kunskap i hur 
tillgänglighet till mensskydd upplevs utifrån elevernas per-
spektiv. Två responderande elever vid Västermalms skola var 

18 år gamla och resterande fyra var 16 år. En responderande 
elev vid Skvaderns gymnasieskola var 18 år och en 17 år, res-
terande 16 år gamla. Under varje tematiserad rubrik beskrivs 
det bearbetade resultatet, tolkas sedan och analyseras sist. 

4.2 Resultat och analys av intervju med elev

Alla tillfrågade elever vid Västermalms skola uppgav att de 
någon gång fått mens under skoltid och varit i akut behov 
av mensskydd, vissa oftare än andra. En elev var väldigt 
specifik och menade på att det hände henne ungefär var 
fjärde månad. De resterande fem respondenter svarade 
att det hände någon enstaka gång eller ibland. Eleverna på 
Västermalm vittnar om att detta inte är en positiv upplevelse 
i och med den övergripande känslan, att det är stressigt och 
jobbigt. En 18-årig elev beskriver det som väldigt besvärligt. 
Då situationen förekommer bland alla tillfrågade elever skiljer 
sig även svaren gällande hur de vanligtvis löser problemet, 
vissa går till skolsyster, andrar föredrar att fråga en lärare, 
men de flesta tar hjälp av en kompis. Två elever beskrev att 
de löste situationen genom att använda det som fanns nära 
till hands, dvs toalettpapper, för att samla upp blodet. 

Uppfattningarna kring huruvida det råder tabu kring mens 
skiljde sig mycket mellan de svarande, tre menade att de själv 
inte tyckte det var varken pinsamt, obekvämt eller jobbigt att 
fråga om mensskydd och två andra påpekade att tabun finns 
eftersom det gärna inte är något man pratar öppet om. En 
16-årig elev som vid ett tillfälle frågade en lärare om mens-
skydd påpekade att hon upplevde det som väldigt pinsamt att 
göra. Samma elev kände tabu kring mens. En annan 16-årig 
elev reflekterade över det faktum att hon aldrig går till skol-
sköterskan och ber om mensskydd. På fråga 1d) Upplever du 
att det finns en tabu kring mens, att det antingen är pinsamt, 
obekvämt eller jobbigt att fråga om mensskydd eller att man 
känner sig utpekad genom att knacka på hos skolsköterskan 
och be om ett mensskydd? svarade hon: 

 Jag antar det, för jag har aldrig gjort det, så det  
 måste ju ligga något i det (16-årig elev vid Väster- 
 malms gymnasieskola, 2019).

Med detta menar eleven att det måste finnas någon typ av 
tabu kring mens eller att man kan känna sig utpekad genom 
att knacka på hos skolsköterskan och be om ett mensskydd 
eftersom hon aldrig gjort det. Eleven i fråga har varit i akut 
behov av mensskydd under skoltid vid flertalet tillfällen.

Eleverna vid Skvaderns gymnasieskola uppgav liknande 
svar på frågorna i den inledande delen av intervjun. Av de sex 
responderande eleverna uppgav fyra att de någon gång varit

4.2.1 Användningsmöjlighet

i akut behov av mensskydd under skoltid. De två som inte 
varit med om händelsen fick därmed hoppa över kommande 
två frågor. Av de som varit med om situationen upplevde 
den som jobbig, två på ett panikartat sätt som gjorde dem 
stressade och en beskrev att hon blir rädd när det inträffar. 
Den resterande eleven påpekade osäkerheten i situationen, 
eftersom man inte vet hur det ska gå. För tre av eleverna var 
lösningen på problemet att leta rätt på en kompis som har 
med sig mensskydd. Den sista eleven  beskrev att hon åkte 
hem, då det var sent på dagen. Att det råder tabu kring att 
prata öppet om mens vittnar två elever vid Skvadern om, 
precis som på Västermalm. Den ena syftar till att kvinnor har 
en “Connection” genom mensen och att denna samhörighet 
gör det mindre pinsamt att prata om mens tjejer emellan. 
Den andra eleven menar att hon inte skulle prata om mens 
med vem som helst, eftersom det medför pinsamheter. En 
elev säger såhär:

 Man frågar först en kompis eftersom det inte är  
 lika pinsamt, men det beror lite på vilken relation  
 man har till skolsyster, personligen tycker jag det är  
 lite jobbigt att gå dit (16-årig elev vid Skvaderns  
 gymnasieskola, 2019).

Här är det tydligt att hon upplever tabu, då hon drar sig 
för att fråga en person hon inte har en nära relation till om 
mensskydd. En annan 16-årig elev slipper gärna också att 
gå till skolsköterskan, då hon menar att det skulle vara stelt 
och därför hellre frågar sina kompisar. Den 18-åriga eleven 
uttryckte sig också negativt om att behöva gå till skolsköter-
skan vid akut behov av mensskydd, genom att vittna om det 
faktum att man känner sig utpekad. Enligt den första princi-
pen för universell utformning som Connell et al. formulerat 
ska segregering och stigmatisering av alla användare undvikas 
(Connell et al. i Story et al. 1998, s.34). Då flertalet elever 
upplever tabu kring mens och ett obehag kring att vända 
sig till skolsköterskor vid behov av akuta mensskydd kan vi 
utifrån princip nummer ett tydligt se att användare stigmati-
seras när de tvingas besöka skolsköterskor och att aspekten 
kring elevernas användningsmöjlighet därmed, återigen inte 
faller inom ramen för universell utformning.
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På frågorna kring den andra rubriken i intervjumanualen, 
ville jag ta reda på om skolsköterskornas utbud av mensskydd 
rymmer alla elevernas individuella preferenser och förmågor. 
Två elever föredrog både binda och tampong som individuell 
preferens av mensskydd medan resterande fyra föredrog 
tampong vid alla tillfällen. De båda 18-åringarna tillhörde det 
senare alternativet. Samtliga respondenter vid Västermalm 
trodde att det mensskydd de föredrar att använda skulle gå 
att få tag på i skolan. Fyra elever av respondenterna vid Skva-
dern föredrar tampong som mensskydd, medan två hellre 
använder binda. Samtliga tror att de under skoltid kan få tag i 
en likvärdig produkt som uppfyller deras preferenser. 

Det finns två empiriska resultat som tyder på att skol-

4.2.2 Valmöjlighet

sköterskornas utbud av mensskydd rymmer alla användares 
preferenser och förmågor, dessa är följande: 1. Att mensskyd-
den binda och tampong, vilka är de mensskydd som samtliga 
medverkande i intervjustudien föredrar att använda, stäm-
mer överens med skolsköterskornas utbud av mensskydd, 
samt 2. Att samtliga elever hade tilltro i att ett mensskydd 
likvärdigt deras preferens skulle gå att få tag på i skolan. I 
enlighet med princip nummer två för universell utformning 
kan således analysen göras att valmöjligheten vid behov av 
akuta mensskydd för elever är tillräcklig. Resultatet kan även 
kopplas till Matt Mays (2018) definition av tillgänglighet, 
vilken handlar om att produkter ska stödja varje individs 
användarbehov och preferenser. 

Vart eleverna vid Västermalm kan vända sig ifall att de är i 
akut behov av mensskydd råder det olika uppfattningar om. 
Något som alla är överens om är att de kan vända sig till 
skolsköterskan. Kompis eller lärare förekom även som svar 
från vissa elever. Däremot var ingen av eleverna medveten 
om att det går att få akuta mensskydd via receptionen eller 
elevcoacher på Västermalms skola, en information skolskö-
terskan Carina Jacobsson uppgav. Detta tyder på att det råder 
brist på information och kommunikation samt oklarheter 
kring vilka alternativ eleverna kan använda sig av för att lösa 
situationen.

Gällande vilken utsträckning skolan tillhandahåller nöd-
vändig information kring mens och mensskydd är svaren gan-
ska enhetliga. Eleverna på Västermalm menar att mens och 
mensskydd inte är något som tas upp och pratas om i skol-
sammanhang. Två elever uppger att de fått information kring 
mens och mensskydd i grundskolan via sexualundervisning, 
men att de skulle uppskatta ifall skolan genomförde sådant 
som rör just mens och mensskydd mer kontinuerligt genom 
studietiden. Tre elever menade att skolan inte tillhandahåller 
någon information kring detta över huvud taget. En 16-årig 
elev delade med sig av en erfarenhet där hon uttryckte sig 
följande:

 Jag trodde väldigt länge att mensvärk var jätteovan- 
 ligt (16-årig elev vid Västermalm, 2019).

4.2.3 Tydlig användning & information

Citatet kan tyda på att grundläggande nödvändig informa-
tion om mens och mensskydd ibland tas för givet och att den 
information som går ut till elever därför kan vara bristfällig.

Bland eleverna på Skvadern var alla medvetna om att de 
kan vända sig till skolsköterskan för att få tag i mensskydd 
under skoltid. Tre elever hade koll på att elevstyrelsen på 
skolan ordnar så kallade menslådor med mensskydd på ett 
fåtal skoltoaletter, men ingen av dem visste vilka toaletter 
som dessa menslådor befinner sig på. Detta tyder på att 
information och kommunikation till eleverna är bristfällig. Om 
eleverna inte vet var menslådorna finns förlorar lösningen 
sitt syfte, eftersom de inte kan använda sig av produkten i 
lådorna vid akuta fall. Enligt princip tre och fyra för univer-
sell utformning ska onödig komplexitet elimineras samt att 
nödvändig information effektivt ska nå ut till användaren 
(Connell et al. i Story et al. 1998, s.34). Då ingen kommuni-
kation tilldelas eleverna eller att de visuellt på något sätt kan 
lokalisera dessa menslådor kan det argumenteras att dessa 
inte är utformade på ett sätt som gör att de tillräckliga för 
perspektivet universell utformning.

I enlighet med eleverna på Västermalms skola tyckte de 
flesta elever på Skvadern att skolan inte tillhandahåller nöd-
vändig information kring mens och mensskydd i tillräckligt 
stor utsträckning. De flesta uttrycker att de skulle vilja ha mer 
information, men belyser det positiva kring de existerande 
menslådorna. 
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Alla responderande elever vid Västermalm ställer sig positiva 
till idén om att tillgängliggöra mensskydd där de används, dvs 
på toaletten. Några elever uttryckte en rädsla för förstörelse, 
men menade att det på gymnasienivå skulle kunna fungera 
eftersom mognadsnivån är högre. En 16-årig elev gillar idén 
och poängterar även problematik kring kostnad av mens-
skydd, hon säger: 

 Jag tycker det är en bra idé, om ingen förstör. På  
 min förra skola fanns det elever som proppade   
 toaletten full med papper. Det är ju också dyrt för  
 elever, om skolan kan ge ut gratis kondomer borde  
 de kunna ge ut gratis mensskydd (16-årig elev vid  
 Västermalms Gymnasieskola, 2019).

Eleven belyser oron för förstörelse såväl som problematik 
kring kostnad av mensskydd, vilket hon ställer i jämförelse 
med utdelning av gratis kondomer. En annan 16-årig elev 
beskrev den främsta positiva effekten av lösningen som prak-
tisk då den skulle underlätta, både fysiskt och psykiskt.

Likt respondenterna på Västermalm tyckte även elev-
erna på Skvadern att mensskydd ska tillhandahållas där 
de används, men till skillnad från eleverna på Västermalm 
uttryckte Skvadereleverna ingen oro för förstörelse. De 
beskrev istället endast positiva tankar kring lösningen. 
Uppfattningar såsom effektivitet och rimlighet uttrycktes. 
En 16-årig elev menar att detta gör mensskydd mer tillgäng-
ligt, enklare att komma åt och att det underlättar för alla. En 
annan elev i samma ålder uttryckte önskan om att sådana 
menslådor som finns på vissa toaletter, skulle finnas på samt-
liga toaletter. Även här togs kostnadsfrågan kring mensskydd 
upp, då en elev menade att produkten borde tillhandahållas 

4.2.4 Effektiv användning

för elever, så att studiebidrag kan läggas på annat. En annan 
elev diskuterade frågan utifrån ett hälsoperspektiv:

 Det hade varit bra, så att man slipper få panik varje  
 gång man glömt. Ibland har man ju inte en kompis  
 att fråga (16-årig elev vid Skvadern, 2019).

Eleven beskriver här problematiken som uppstår när man 
inte har en kompis närvarande och samtidigt inte känner sig 
bekväm med att gå till skolsyster och fråga om mensskydd. 
Två elever menade att lösningen behövs, för de som känner 
att det är pinsamt eller obehagligt att fråga om mensskydd, 
då detta är ett diskretare sätt att få tag i produkten. 

Utifrån ovanstående resultat, att tillgängliggörande av 
mensskydd på toaletten behövs, eftersom det är en lösning 
som passar alla elever, oavsett vilken upplevelse eller erfa-
renhet de har av mens kan en koppling dras till definitionen 
av inkluderande design, vilken the British Standard Institute 
formulerat. Den definitionen menar att inkluderande design 
är design som kan utnyttjas av så många olika personer som 
möjligt (Nussbaumer, 2012, s.30). En sådan tillgänglig lösning 
kan också, utifrån teorin för universell utformning användas 
effektivt, bekvämt och med minsta möjliga ansträngning 
(Connell et al. i Story et al. 1998, s.35), i och med att elever 
kan använda sig av närmaste toalett för att lösa situationen 
och slipper leta reda på en kompis eller uppsöka skolsköter-
ska. I och med detta är det tydligt att elever finner tillgäng-
ligheten till mensskydd vid akuta fall bristfällig och att det 
finns förbättringsmöjlighet kring både tillgängliggörande av 
nödvändig information samt icke-stigmatiserande sätt att 
komma åt skyddet, vilket går att koppla till teorierna för både 
universell utformning, inkluderande design och tillgänglighet.
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5. Slutsats och Slutdiskussion

Syftet med denna studie var att, ur ett universal design-per-
spektiv, undersöka tillgänglighet till mensskydd vid ett urval 
gymnasieskolor i Sundsvall februari och mars månad 2019 
samt hur eleverna upplever tillgängligheten. Detta syfte 
undersöktes genom en kvalitativ intervjustudie bestående 
av två olika typer av intervjuer. Två intervjuer med skolskö-
terskor genomfördes och tolv med elever vid de utvalda 
gymnasieskolorna, sex intervjuer per skola. Utifrån syftet 
för undersökningen formulerades två frågeställningar som, 
med hjälp av intervjuerna kunde besvaras. För att besvara 
frågeställningarna Hur får elever tag på mensskydd vid akuta 
tillfällen under skoltid? samt Hur upplever eleverna tillgäng-
ligheten till mensskydd under skoltid? formulerades intervju-
manualer utifrån temat för undersökningen och teorierna. 
Svaren på den första frågeställningen blev således att elever 
får tag i akuta mensskydd på olika sätt, men inte enligt alla de 
sätt skolsköterskorna beskriver, utan på det sätt som de själva 
känner sig mest bekväm med, vilket främst är via kompisar 
eller menslådor. Svaret på den andra frågeställningen blev 
att tillgängligheten till mensskydd, utifrån elevernas individu-
ella upplevelser, på många plan anses vara bristfällig. Dels i 
bristen på tillhandahållande av nödvändig information kring 
mens och mensskydd, dels i bristen på åtkomst till mensskyd-
det på ett sätt som inte stigmatiserar användare och till sist i

bristen på åtkomst till mensskyddet effektivt och med minsta 
möjliga ansträngning. På ett plan ansågs tillgängligheten 
däremot tillräcklig, eftersom att skolsköterskornas utbud av 
mensskydd rymmer ett tillräckligt brett utbud av individuella 
preferenser och förmågor. Dessa svar stöds av principerna 
för universell utformning. 

Utifrån den kvalitativa intervjustudien kan slutsatsen 
därför dras att tillgänglighet till mensskydd, vid Västermalms 
och Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall under februari 
och mars månad 2019, utifrån ett universal design-perspek-
tiv, är bristande i alla undersökta avseenden förutom ett. 
Ämnes-rubrikerna användningsmöjlighet, tydlig användning 
& information samt effektiv användning ansågs bristfälliga, 
medan valmöjlighet ansågs tillräcklig. Dessutom är elevernas 
upplevelser av tillgänglighet till akuta mensskydd olika, men 
beskrivs i flera aspekter som negativ och bedöms, genom 
principerna för universell utformning som otillräcklig. Denna 
slutsats har inte alls för avsikt att svartmåla varken skola, elev 
eller lärare, utan tyder bara på att det finns rum för förbätt-
ring, vilket jag ska vara tydlig med att påpeka. Förändringar 
görs ständigt och utvecklingen går framåt, men det finns 
trots allt principer som ännu inte uppnåtts, däribland vissa 
principer för universell utformning. 

5.1 Slutsats

Den mest intressanta insikten jag tar med mig från denna stu-
die är hur markant ett svar som behandlar samma del av ett 
fenomen, kan skilja sig utifrån olika synvinklar och perspektiv, 
samt vilken fara som finns i och med uttalandet att förutsätta 
något. Att förutsätta att någon annan har vetskap om något 
tror jag är grunden till många oklarheter. En intressant aspekt 
gällande resultatet var att eleverna ställde sig så positiva till 
att erhålla mer information kring mens och mensskydd, trots 
att vissa pekat på pinsamheten kring att prata om mens och 
mensskydd. Det var spännande att se, då det tyder på att det 
finns en vilja angripa tabun på precis rätt sätt, att uppmärk-
samma den och låta menssnack ta en större plats i skolsam-
manhang. 

I genomförandet av denna studie blev jag egentligen inte 
överraskad kring någon särskild del av resultatet utan snarare 

det faktum att det insamlade materialet kändes så tunt innan 
bearbetning, men sedan helt plötsligt så varierat och fylligt 
då resultaten sammanställts. Detta upplevdes både positivt 
och negativt av mig, eftersom det ställer ett högre krav på 
förmågan att sålla bland svaren och lyfta fram det, som för 
denna studie är relevant och betydelsefullt. Eventuellt hade 
en intervjustudie på endast en gymnasieskola varit tillräck-
ligt. 

Ett exempel på fortsatt forskning inom detta ämnes-
område skulle kunna behandla huruvida mensfattigdom 
existerar eller inte bland elever på skolor runt om i Sverige. 
Det skulle vara en intressant ingångsvinkel på studie, då vissa 
empiriska delar i denna undersökning lutar åt att mensfat-
tigdom av olika slag existerar, med avsats i att flera elever 
påpekat kostnadsaspekter gällande mensskydd.

5.2 Slutdiskussion
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Bilagor

Namn:

Användningsmöjlighet
1a) I din roll som skolsköterska, vilken eventuell problematik 
upplever du att det finns kring tillgänglighet till mensskydd?

1b) Hur ofta händer det att elever vänder sig till dig i behov av 
akuta mensskydd?

1c) Hur tror du elevers skoldag påverkas av en oväntad men-
struation, vid fall att de ej har mensskydd nära till hands?

1d) Tror du att elever känner tabu kring mens, att det är 
antingen är pinsamt, obekvämt eller jobbigt att gå till dig och 
be om ett mensskydd?

Valmöjlighet
2) Vilka olika typer av mensskydd kan du erbjuda eleven?

Tydlig användning & information
3) Vilken förförståelse tror du eleverna har kring mensskydd? 
(Vet alla hur de ska användas)

4) Tillhandahåller skolan information om mens och mens-
skydd, på vilket sätt, hur ofta?

Effektiv användning
6) Vad tycker du om att tillgängliggöra denna sanitetsprodukt 
där den används, dvs på toaletten? 

*Edit menslådan: Hur ofta fylls den på och vem sköter det?

Bilaga 1. Intervjumanual Skolsköterska



Ålder:
Man, kvinna, icke-binär etc:
Har du regelbunden eller oregelbunden mens? Ja/Nej

Användningsmöjlighet
1a) Har du någon gång fått mens under skoltid & varit i akut 
behov av mensskydd? 

1b) Om ja, hur kändes det? 

1c) Om ja, hur löste du situationen? 

1d) Upplever du att det finns en tabu kring mens, att det 
antingen är pinsamt, obekvämt eller jobbigt att fråga om 
mensskydd eller att man känner sig utpekad genom att 
knacka på hos skolsköterskan och be om ett mensskydd?

Valmöjlighet
2a) Vilket typ av mensskydd föredrar du?

2b) Om du glömt det mensskydd du föredrar att använda, tror 
du då att du skulle kunna få tag på ett likvärdigt i skolan?

Tydlig användning & information
3) Vet du vart du kan vända dig för att få tag i mensskydd 
under skoltid vid akuta fall?

4) Anser du att skolan är bra på att tillhandahålla nödvändig 
information kring mens och mensskydd?

Effektiv användning
6) Vad tycker du om att tillgängliggöra mensskydd där de 
används, dvs på toaletten? 

Bilaga 2. Intervjumanual Elev



Bilaga 3. Omvärldsbevakning

Bilden ovan visar en lösning som tillgängliggör mensskydd på 
toaletten, denna finns på Per Brahegymnasiet i Jönköping.

Bilden ovan demonstrerar de bindor, trosskydd och menskop-
par som Österåkers Kommun bjuder sina ungdomar på.



Detta är en bild av menslådorna som används på Skvadens 
gymnasieskola. I menslådan fanns vid fototillfället nio bindor 
och två olika stora tamponger.

Bilderna ovan visar hur skolsköterskan Lena Erlingsson till-
handahåller akuta mensskydd till elever utanför sitt kontor, 
när hon själv inte är på plats och kan dela ut dem.



Bilaga 4. Fotodokumentation

Bilderna ovan visar en handikapptoalett på Västermalms 
skola.



Ovanstående bilder visar en väldigt liten toalett vid receptio-
nen på Skvaderns Gymnasieskola.



Bilderna ovan visar en till liten toalett längre in i skolan på 
Skvadern.



Denna handikapptoalett finns på andra våningen på Skva-
dern.



Detta är tre bilder på en handlikapptoalett där en så kallad 
menslåda finns tillgänglig. Toaletten finns vid receptionen på 
Skvadern.






