
Examensarbete för kandidatexamen i Informatik  
Högskolan Dalarna  

 
 

Rakhyvelsförpackningar och genus 
En studie om könsneutral förpackningsdesign 

Razor packaging and gender    
A study about gender-neutral packaging design 

 
Författare  Oscar Jansson 

Emelie Petersson   

Datum 2020-05-28  
 



2/71 

Examensarbete för kandidatexamen i 
Informatik  

Titel 
Rakhyvelsförpackningar och genus: En studie om könsneutral förpackningsdesign 

Nyckelord 
Förpackningsdesign, genus, grafisk design, könskodning, könsneutralt   

Författare 
Oscar Jansson 
Emelie Petersson  

Datum 
2020-05-28  

Publicering fulltext Open Access  
Jag/vi medger publicering i DiVA    

 JA NEJ 

Kurs 
Examensarbete för kandidatexamen i Informatik (GIK28T), 15 hp  

Utbildningsprogram 
Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, 180 hp 

Handledare 
Anna Skogbergs, asb@du.se 

Examinator 
Johan Håkansson, jhk@du.se 

Sammanfattning 
Rakhyvlar är en produkt som i grunden har samma funktion för både män och 
kvinnor, men vars förpackning könskodas för att attrahera de olika 
könskategorierna. Följande studie syftar till att undersöka hur 
rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt beroende på om de riktar sig mot män eller 
kvinnor. Vidare avser studien att utreda hur en förpackning för rakhyvlar kan 
utformas för att uppfattas könsneutral. I denna studie definieras könsneutralt som 
något som inte riktar sig till ett specifikt kön. Studien begränsas till att undersöka 
förpackningarnas färg, typografi, grafiska element och form.  
För att besvara syftet har strategierna kartläggning och Design and creation 
tillämpats. Beträffande kartläggningen användes datainsamlingsmetoderna 
litteraturstudie och visuell innehållsanalys. Litteraturstudien genomfördes för mer 
djupgående förståelse om ämnet och utgjorde grundläggande riktlinjer för 
utformandet av ett eget designförslag. Innehållsanalysen genomfördes för att 
fastställa hur dagens rakhyvelsförpackningars utformning skiljer sig åt beroende 
på om de riktar sig till män eller kvinnor. Inom Design and creation användes 
Sless’ arbetsmodell för utformningen av det egna designförslaget. Två 
enkätundersökningar genomfördes för att testa och utvärdera designförslaget på 
målgruppen.  
Innehållsanalysen konstaterade att det råder en kraftig polarisering vad gäller 
rakhyvelsförpackningars utformning och uttryck. Slutsatsen fastslog 
utseendemässiga skillnader beroende på om förpackningarna riktade sig mot 
kvinnor eller män. Studien besvarar även hur en förpackning för rakhyvlar kan 
formges för att uppfattas könsneutral. Detta presenteras i form av två 
designförslag och ett antal riktlinjer för hur en könsneutral rakhyvelsförpackning 
kan formges. 
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categories. The following study aims to investigate how razor packages differ 
depending on whether they target men or women. Furthermore, the study intends 
to investigate how a razor package can be designed to be perceived as gender 
neutral. In this study, gender-neutral is defined as something that does not target 
a specific gender. The study is limited to examining the color, typography, graphic 
elements and shape of the packaging. 
To answer the purpose, a survey and Design and creation have been applied as 
strategies. A literature study and visual content analysis were used as data 
collection methods within the survey strategy. The literature study was conducted 
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Förord  
Tre års utbildning på programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier vid 
Högskolan Dalarna är snart till ända. Ett gemensamt intresse för typografi och layout 
resulterade i ett avslutande examensarbete om förpackningsdesign. Arbetet med studien 
har varit intensivt, tankeväckande och många intressanta sidospår har diskuterats under 
resans gång. Men framförallt har arbetsperioden varit rolig, lärorik och givande.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anna Skogbergs för stöd och råd under 
arbetets gång. Vi vill också tacka samtliga deltagare i enkätundersökningarna som hjälpt 
oss framåt i designprocessen.  
  

Oscar Jansson 
Emelie Petersson 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Som barn föds människan in i ett kulturellt sammanhang där vissa regler och 
föreställningar anses självklara (Magnusson, 2019). Enligt Magnusson (2019) formas 
individen av det kulturella sammanhang den tillhör. Till exempel lär vi oss redan i ung 
ålder att använda färg för att markera genus (Ambjörnsson, 2011). Enligt Ambjörnsson 
(2011) förväntas barn vara på ett visst sätt av omvärlden och försöker därmed 
förverkliga dessa förväntningar. Vi lär oss bland annat genom serier, böcker och filmer 
hur en typisk kvinna eller man ska vara (Umo, u.å). Dock skiljer sig föreställningarna 
om vad maskulinitet och femininitet är beroende på historisk tidsperiod och kultur, 
trots detta kan ibland uttryck om att något är ”naturligt manligt” eller ”naturligt 
kvinnlig” förekomma (Umo, u.å). Till exempel är rosa idag en markör för kvinnlighet, 
färgen har använts så ofta i samband med kvinnor och femininitet att den har blivit att 
anses naturligt kvinnlig (Ambjörnsson, 2011). 
 
Enligt Hörberg (2012) finns det produkter som i grunden är lika vad gäller sina tekniska 
lösningar, men som formges för att tilltala olika målgrupper. Till exempel könskodas 
produkter för att attrahera män eller kvinnor (Hörberg, 2012). Kategorier som funktion, 
form, färg och mönster designas efter vad män respektive kvinnor förväntas uppskatta. 
Hörberg (2012) menar att könskodning är något som genomsyrar all möjlig 
design. Enligt Brunnström och Wagner (2015) riktar sig en stor del av dagens varor 
antingen till kvinnor eller män. Denna segmentering förstärker kulturella uppfattningar 
om att kvinnor och män väljer olika varor, vilket befäster föreställningar om genus som 
inte alltid speglar verkligheten (Brunnström & Wagner, 2015).  
 
Inom branschen för skönhetsprodukter sker en tydlig könskodning, speciellt vad gäller 
rakhyvelsförpackningar (Kingston, 2019). Företaget Bic är ett varumärke som 
producerar rakhyvlar (Bic, 2017a). På deras webbplats möts du av sloganen ”För män 
och kvinnor, ett komplett sortiment av rakningslösningar” och vidare kan deras 
produktkataloger laddas ner, en för män och en för kvinnor (Bic, 2017b). I katalogerna 
syns tydliga skillnader vad gäller färg, bild och innehåll beroende på vilket kön 
katalogen riktar sig mot. Detta är ett exempel på hur en produkt som i grunden har 
samma funktion för både män och kvinnor könskodas för att attrahera antingen män 
eller kvinnor.      
  
1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att klargöra hur rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt 
beroende på om de riktar sig till män eller kvinnor, vad gäller färg, typografi, grafiska 
element och förpackningens form. Vidare avser studien undersöka hur en förpackning 
för rakhyvlar kan utformas för att upplevas könsneutral. Detta kommer resultera i ett 
eget designförslag samt utseendemässiga riktlinjer över hur en könsneutral förpackning 
för rakhyvlar kan formges. 
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1.3 Kunskapsläget  
1.3.1 Kön och genus 
Ordet kön används för att påvisa en indelning i olika biologiska könstillhörigheter och 
används för att beteckna företeelser som på något vis är förknippade med biologiska 
aspekter av könstillhörighet (Magnusson, 2019). 
 
Begreppet genus kallas ibland även för socialt eller kulturellt konstruerat kön 
(Fagerström, 2013). Vilket innebär att genus inte är kopplat till biologiska grunder, utan 
är något konstruerat. Fagerström (2013) menar att begreppet genus är ombytligt och 
hela tiden under förändring i och med att det präglas av sociala och kulturella relationer. 
Begreppet omskapas konstant och präglas kontinuerligt av de för dagen aktuella 
uppfattningarna om maskulinitet och femininitet (Fagerström, 2013). 
 
1.3.2 Normer 
En norm är det som anses vara normalt i en social grupp (Norm, 2020). Den 
kännetecknas genom att vara olik det som inte är norm (Fagerström och Nilson, 2008). 
Normer kan utgöras av formella lagar, men kan också bottna i traditioner, seder och 
bruk (Norm, 2020). I vissa fall kan normer vara bra, men de kan också ge upphov till 
diskriminering och trakasserier (RFSL Ungdom, 2020).  
 
Ett exempel på en norm är tvåkönsnormen, vilken innebär att människor bör framträda 
som antingen män eller kvinnor och att det ska gå att se skillnad mellan könen 
(Magnusson, 2019). Enligt Magnusson (2019) kan en kvinna som inte framstår 
tillräckligt kvinnlig bli kallad för karlaktig, medan en man kan bli kallad kärringaktig 
om han inte framstår tillräckligt manlig. Magnusson (2019) påtalar att individer som går 
långt utanför mallen för sin egen könskategori tillskrivs attribut från den ”motsatta” 
kategorin. 
 
Enligt Magnusson (2019) råder det en slags självklarhet i samhället att det finns två kön 
och inte fler. Om en individ avviker från mallen för den egna könskategorin riskerar 
denne att utstå anklagelser om att hen skulle passa bättre in i den andra kategorin. 
Därav menar Magnusson (2019) att det är förståeligt att de flesta människor håller sig 
någorlunda till mallen för den egna könskategorin, vilket innebär att skillnader mellan 
män och kvinnor fortsätter betonas eller till och med skapas. 
 
1.3.3 Stereotyper 
En stereotyp är en allmän och förenklad föreställning om typiska egenskaper hos en 
specifik grupp (Stereotyp, 2020). Grupper framställs ofta stereotypa baserat på kön, 
genusidentitet, religion, ras och nationalitet (Genderedinnovations, u.å). En stereotyp 
kan till exempel bygga på förutfattade meningar om hur en kvinna eller man bör vara 
(Magnusson, 2019). Dessa stereotyper är ofta djupt förankrade i kulturen och 
uppenbara för alla inom den (Genderedinnovations, u.å). Stereotyper påverkar  
ofta uppfattningen som skapas av en individ ur en specifik grupp, detta utan att 
uppfattningen bekräftas (Stereotyp, 2020). Stereotyper kan leda till fördomar om alla 
som tillhör en specifik grupp och påverkar ofta föreställningen av en människa på ett 
negativt sätt, detta utan närmare eftertanke (Stereotyp, 2020). Det har som konsekvens 
att väldiga generaliseringar görs och kan leda till att många individer känner sig kränkta 
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(Magnusson, 2019). Stereotyper påverkar inte enbart uppfattningen om hur andra 
människor ”är”, utan även hur de ”bör” vara, således bidrar stereotyper till att 
vidmakthålla fördomar och negativa attityder (Stereotyp, 2020). 
 
1.3.4 Könskodning 
Könskodning innebär att något fylls med könade symboler, mening och uteslutningar 
inom en viss verksamhet (Larsson & Ohrlander, 2005). Begreppet används 
huvudsakligen inom forskning för att undersöka arbetsinnehåll, makthierarkier och 
skillnader inom företag (Larsson & Ohrlander, 2005). Inom svenskt arbetsliv könskodas 
till exempel flertalet yrken och arbetsuppgifter, vilket leder till tydliga skillnader 
beträffande vilka yrken och arbetsuppgifter som uppfattas vara typiskt kvinnliga och 
manliga (Tallberg Broman, 2002). Vad gäller design könskodas produkter för att 
attrahera antingen män eller kvinnor, till exempel designas funktion, form, färg och 
mönster efter vad män eller kvinnor förväntas uppskatta (Hörberg, 2012).  
 
1.3.5 Färger 
Hur vi tolkar färg beror på samhället vi befinner oss i samt tidsperioden (Ambjörnsson, 
2011). Enligt Ambjörnsson (2011) har färger olika betydelse beroende på kultur, 
geografisk placering och tidsperiod. Följande källor behandlar ämnet ur ett svenskt 
perspektiv. 
 
Ambjörnsson (2011) betraktar färg som ett kulturellt fenomen, vilket innebär att färg får 
betydelse utifrån samspelet mellan människor. Människor använder färger aktivt och 
låter de symbolisera skilda saker, på så sätt kan människor använda färg för att visa vilka 
de är och inte är (Ambjörnsson, 2011). Enligt Lindstrand och Walter (2017) är färg den 
aspekt som har störst påverkan för förpackningars uppfattade könsinriktning. Pärlefalk 
och Swart (2017) menar att förpackningsfärgen är en av de aspekter som spelar störst 
roll för att uppnå könsneutral design.  
 
Rosa är den färg som upplevs mest kvinnlig (Pärlefalk & Swart, 2017). Dock har färgen 
tidigare varit manligt kodad och blå var istället färgen som förknippades med kvinnor. 
Det var först kring 1950-talet som rosa började associeras med kvinnlighet 
(Ambjörnsson, 2011). Eklöf (2017) menar dock att det finns en vilja, både bland män 
och kvinnor, att bryta könskodningen kring den rosa färgen. Detta för att skapa 
förändring och göra färgen mer tillgänglig för alla könstillhörigheter (Eklöf, 2017). 
 
Generellt anses ljusa färger feminina (Sjödin, 2016). De vanligaste färgerna som används 
på förpackningar riktade mot kvinnor är rosa, vit, svart och röd (Eklöf, 2017). Eklöf 
(2017) beskriver att förpackningar riktade mot kvinnor använder ett bredare spektrum 
av färger och är överlag ljusare i sin helhet än förpackningar riktade mot män. 
 
Mörka och mättade färger anses maskulina (Sjödin, 2016). Förpackningar riktade mot 
män består oftast av mörka färger, mörkblå är den färg som upplevs mest manlig 
(Pärlefalk & Swart, 2017). Vidare associeras färgerna svart, grå, blå och grön med 
manlighet, dock kan färger som anses vara maskulina eller feminina få en annan 
könsinriktning i kombination med andra färger (Sjödin, 2016). Karlsson Jamous (2018) 
menar att färger i kombination med olika mjuka och hårda former kan ge ett annat 
intryck. Svart och vitt i kombination med hårda former anses vara maskulint, medan 
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ljusa färger i kombination med mjuka och hårda former ger ett könsneutralt intryck 
(Karlsson Jamous, 2018).    
 
Pärlefalk och Swart (2017) beskriver att färgerna grön, ljusblå och vit upplevs som de 
mest könsneutrala färgerna. Enligt Karlsson Jamous (2018) uppfattas även svart som en 
könsneutral färg. Lindstrand och Walter (2017) menar att även färgerna gul och orange 
upplevs könsneutrala. Förpackningar som består av en stor andel vit uppfattas som 
könsneutrala i större utsträckning (Pärlefalk & Swart, 2017). Förpackningar som främst 
består av ljusa och ett fåtal färger anses könsneutrala, även omättade färger upplevs 
könsneutrala i större utsträckning (Pärlefalk & Swart, 2017). 
 
För att identifiera färger samt deras ljushet/mörkhet och mättnad kan NCS färgkropp 
användas (se figur 1). Enligt Bergström (2016) består färgkroppen av en tredimensionell 
modell. Vidare utgörs den av två tvådimensionella modeller: färgcirkeln samt 
färgtriangeln. Bergström (2016) redogör att ”färgcirkeln är ett horisontellt snitt genom 
färgkroppen” och i denna dimension identifieras färgernas kulörton. De fyra färgerna 
röd, gul, grön och blå är jämbördigt fördelade på cirkeln och mellan dessa färger 
återfinns de andra kulörerna, till exempel orange och lila (Bergström, 2016).  
 
Vidare är färgtriangeln ”ett vertikalt snitt genom färgkroppen” (Bergström, 2016). I 
denna dimension kan färgens nyans definieras genom att identifiera dess förhållande till 
vitt och svart samt dess mättnad (Wibo färg, u.å). En gråskala från vitt (W) till svart (S) 
går i triangelns bas, medan skalan beträffande mättnad går från basen till spetsen (C) 
(Wibo färg, u.å). Med hjälp av dessa skalor kan en nyans definieras genom ett nummer 
(se figur 2), till exempel har nyansen ”2030” 20 % svarthet och 30 % mättnad (Wibo 
färg, u.å).  

 
Figur 1 NCS färgkropp, -cirkel, -triangel. 

 
Figur 2 Detaljerad NCS färgtriangel, nyans 2030 markerad. 
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1.3.6 Typografi 
Typografi är ett utbrett begrepp som innefattar läran om bokstavsformer, deras 
användning och de arrangemang de uppträder i (Bergström, 2016). Typografi innebär 
att ord och tankar konkretiseras för ögat med hjälp av bokstäver och andra tecken 
(Hellmark, 2006). Typografi handlar förenklat om att sätta och utforma text (Johansson, 
Lundberg & Ryberg, 2006). 
 
Ett teckensnitt är en komplett uppsättning av tecken (bokstäver, siffror och tecken) i 
gemensamt utförande (Hellmark, 2006). Enligt Hellmark (2006) kan teckensnitt finnas i 
flera olika varianter, till exempel i rak, kursiv och fet stil. De teckensnittsklasser som 
behandlas inom denna studie är: 
 
Seriffer (antikvor) – Dessa teckensnitt kännetecknas främst av sina seriffer, vilket är 
tvärgående streck i ändarna på bokstäverna (Prefix, 2020). Seriffer har även en växlande 
rytm mellan tjocka grundstreck och tunna hårstreck (Bergström, 2016). 
 
Sanserifer (linjärer) – Dessa teckensnitt saknar seriffer och består utav jämntjocka linjer 
som inte växlar i tjocklek (Hellmark, 2006). 
 
Skripter – Dessa teckensnitt har en karaktär av handskrift och används oftast för 
speciella syften, till exempel på inbjudningskort (Bergström, 2016). 
 
Enligt Klimchuk och Krasovec (2013) är typografin ett av de viktigaste elementen inom 
förpackningsdesign. Typografin är det främsta elementet för kommunikation av 
produktens namn, funktion och annan viktig information (Klimchuk & Krasovec, 
2013). Suleman (2016) menar att typografi behövs för att nå människor med rätt 
budskap och påtalar att typografi är ett mångsidigt designelement som bidrar till att 
förmedla tydliga budskap samt gör designen mer attraktiv. 
 
God typografi fångar uppmärksamhet och kommunicerar budskapet på ett intressant 
och kreativt sätt (Maynard, 2018). Dessutom är god typografi avgörande för att ge 
designen den personlighet och identitet som behövs för att sticka ut bland konkurrensen 
(Sánchez, u.å). Suleman (2016) menar att bra val av typografi bidrar till att förmedla rätt 
budskap och känsla. Bra typografi bidrar även till att definiera produkten, differentiera 
varumärket samt påverkar kundernas preferenser (Maynard, 2018). Suleman (2016) 
påtalar att det inte spelar någon roll hur attraktiv förpackningen är om typografin är 
lång och trist. Dålig typografi kan dessutom leda till att konsumenten inte uppfattar eller 
förstår budskapet (Sánchez, u.å). 
 
Enligt Sánchez (u.å) är läslighet av yttersta vikt vad det gäller valet av typografi till 
förpackningar. Det är viktigt att välja ett teckensnitt som är tydligt och lättläst. Det 
spelar ingen roll om förpackningen är attraktiv om teckensnittet inte går att läsa, då kan 
inte konsumenten ta del av vad som finns inuti och varför de ska köpa varan (Sánchez, 
u.å). 
 
Karlsson Jamous (2018) menar att sanserifer anses som de mest könsneutrala 
teckensnitten, vilket kopplas samman med dess renare och modernare uttryck. 
Teckensnitt med tyngre skärning uppfattas mer maskulina, medan seriffer och skripter 
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uppfattas mer feminina (Karlsson Jamous, 2018). Design schack (u.å) menar dock att 
förekomsten av seriffer av något slag får teckensnittet att upplevas mer maskulint. 
 
Enligt Design schack (u.å) är det teckensnittens övergripande form och dess 
dekorationer som har störst betydelse för hur de uppfattas. Teckensnitt som upplevs 
maskulina består av skarpa hörn och kanter och karaktäriseras ofta av avsaknaden av 
mjuka former och dekorationer (Design schack, u.å). Enligt Velarde (u.å) utgörs 
manliga teckensnitt främst av raka och tjocka linjer samt starka seriffer. Medan 
teckensnitt som uppfattas feminina har en mer kurvig form, fler dekorationer och 
mycket kontrast mellan tjocka och tunna streck (Design schack, u.å). Enligt Velarde 
(u.å) utgörs feminina teckensnitt av tunnare bokstäver i större utsträckning samt har en 
mjukare och mer böljande karaktär. 
 
Teckensnitt som upplevs könsneutrala utgörs främst av klassiska varianter som 
fokuserar på läslighet (Velarde, u.å). Ett utav världens mest populära teckensnitt, 
Helvetica, ett bra exempel på detta eftersom teckensnittets enkla och rena utförande 
samt avsaknad av dekorationer är starkt bidragande till den neutrala framtoningen 
(Velarde, u.å). Helvetica är ett allmänt använt teckensnitt inom de flesta branscher och 
används i marknadsföring riktad mot båda könen (Velarde, u.å). Design schack (u.å) 
menar också att Helvetica är ett könsneutralt teckensnitt, men påtalar att beroende på 
teckenvikten kan det uppfattas olika. Små och tunna bokstäver ger ett mer feminint 
intryck, medan tjocka versaler ger ett mer maskulint intryck (Design schack, u.å). Enligt 
Lindstrand och Walter (2017) uppfattas även Century och Futura som könsneutrala 
teckensnitt. 
 
1.3.7 Grafiska element 
I denna studie definieras grafiska element som dekorativa komponenter som till 
exempel linjer, former och mönster.  
 
Pärlefalk och Swart (2017) beskriver att grafiska element som blommor och frukt ofta 
identifieras med kvinnliga produkter. Kvinnlighet associeras främst med element med 
mjuka och runda former, medan manlighet förknippas med kantiga, hårda och enklare 
former (Karlsson Jamous, 2018). Grafiska element bestående av abstrakta former eller 
mönster är de som anses mest könsneutrala, då de inte går att koppla till ett specifikt 
kön (Pärlefalk & Swart, 2017). Enligt Abrahamsson och Lagerqvist (2015) använder 
bland annat klädmärket Polarn O. Pyret prickigt och randigt för att designa 
könsneutrala kläder till barn, således undviker de former som är starkt könskodade.  
 
Karlsson Jamous (2018) menar att specifika element som exponeras för sig själva utan 
koppling till varandra kan ge en sorts uppfattning, medan sammansatta element i sin 
helhet kan ge en helt annan uppfattning. Därav påtalar Karlsson Jamous (2018) att 
beslut kring färg, logotyp, teckensnitt och övriga grafiska element bör tas i samråd med 
varandra. 
 
1.3.8 Varumärken 
Ett varumärke kan bestå av ett namn, en beteckning, en symbol, en design eller en 
kombination av dessa (Parment, 2016). Det som kännetecknar ett företag är varumärket 
(Varumärke, 2020). Med hjälp av varumärket kan säljaren av en vara eller tjänst 
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definieras (Parment, 2016). Bergström (2016) menar att det är summan av alla delar 
som företaget kommunicerar och förknippas med som bygger varumärket.  
 
Parment (2016) menar att intresset kring varumärken har ökat avsevärt under de 
senaste decennierna och varumärken utgör idag en viktig del inom 
marknadsföringsområdet. På dagens marknad råder hård konkurrens inom många 
branscher och ett välprofilerat varumärke har i stort sett blivit nödvändigt för att 
överleva (Parment, 2016). I dagens samhälle överöses konsumenten med erbjudanden 
och information, det är därför av stor vikt att ha ett starkt varumärke med en tydlig 
profil (Parment, 2016). Enligt Parment (2016) ger ett tydligt varumärke konsumenten 
vägledning i sina val av produkter. Ett varumärke står för olika egenskaper och speglar 
ofta företagets identitet (Parment, 2016). Uppfattningen om varumärket bakom 
produkten blir avgörande för konsumentens val av produkt, konsumenten väljer 
varumärken med gott anseende och som de känner förtroende för (Bergström, 2016).  
 
För att uppnå ett starkt varumärke krävs ett attraktivt utbud av produkter, en tydlig 
inriktning, stort engagemang och ordentliga resurser (Parment, 2016). Bergström 
(2016) påtalar att gott anseende, förtroende och respekt är de viktigaste pusselbitarna till 
ett starkt varumärke. Parment (2016) poängterar även att den immateriella dimensionen 
av ett varumärke har blivit oerhört viktig, vilket sammankopplas till varumärkens 
betydelse för konsumenten och dess självkänsla. Människor väljer ofta det varumärke 
som speglar hur de själva vill bli uppfattade (Pärlefalk och Swart, 2017). Till exempel 
kan ett visst varumärke skänka konsumenten en känsla av hög status. Bergström (2016) 
påtalar att varumärket idag är helt avgörande för de flesta företag. Till exempel skulle 
ingen köpa en dyr väska från Louis Vuitton, om inte varumärket uttryckte lyx och hög 
status (Bergström, 2016).  
 
Varumärkesnamn som kopplas ihop med temat genus, speglas av detta och uppfattas 
könsneutrala i större utsträckning (Karlsson Jamous, 2018).  
 
1.3.9 Förpackningar 
Enligt förpackningsförordningen (SFS 2018:1462) är alla produkter som framställs för 
att innehålla, skydda, leverera eller presentera en vara klassade som förpackningar. En 
produkts förpackning utgör en viktig faktor i marknadsföringssynpunkt, då många 
konsumenter väljer varor baserat på dess förpackning (Brunnström & Wagner, 2015). 
Således anses framsidan vara förpackningens viktigaste yta, då det är den som är vänd 
mot konsumenten i butik (Brunnström & Wagner, 2015). 
 
Enligt Brunnström och Wagner (2015) är en av förpackningens viktigaste roller att 
informera om innehållet och locka till köp. I det avseendet har grafisk design en viktig 
roll, då den förenar förpackningens ytor till en helhet genom färg, bilder, grafiska 
element, symboler och typografi (Brunnström & Wagner, 2015). Parment (2016) påtalar 
att en produkts förpackning utgör en väsentlig del av hur produkten uppfattas och ger 
därmed förpackningen möjlighet att spegla produktens ursprung och kultur. 
Förpackningen kan förmedla olika slags känslor som till exempel miljövänlighet och 
exklusivitet. En förpackning som speglar produktens varumärke och karaktär drar till 
sig mer uppmärksamhet och lockar konsumenten i högre utsträckning (Parment, 2016). 
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Bergström (2016) menar att förpackningar måste kombinera ett vackert visuellt uttryck 
med funktionalitet, eftersom de både bör attrahera köparen samt skydda produkten.  
 
Brunnström och Wagner (2015) menar att genus finns överallt, även i förpackningar. 
Förpackningarna påverkar konsumentens val av produkt och anses vara en förlängning 
av innehållet (Brunnström & Wagner, 2015). Enligt Brunnström och Wagner (2015) 
tydliggör förpackningarna skillnader som konsumenten inte kan uppfatta själv genom 
att granska varan. Förpackningarna styr således konsumentens val genom att hävda 
saker om innehållet och på så sätt få konsumenten att välja på ett visst sätt (Brunnström 
& Wagner, 2015). Genom att påvisa aspekter av en produkt som konsumenten inte kan 
uppfatta själv genom att okulärt undersöka varan, så erbjuder förpackningar 
tolkningsramar (Brunnström & Wagner, 2015). Brunnström och Wagner (2015) menar 
att förpackningarna talar om vilka sinnen som ska väckas och hur konsumenten ska 
känna.  
 
Brunnström och Wagner (2015) påtalar dock att genus är ett komplicerat fenomen och 
för att få människor att sluta tolka varor i genustermer, så räcker det inte med att låta bli 
att skriva om varan är avsedd för kvinnor eller män på etiketten. Oavsett om kön inte 
anges på förpackningarna, så finns andra starka signaler som antyder vem den tilltänka 
konsumenten är (Brunnström & Wagner, 2015). 
 
Sjödin (2016) beskriver att feminina färger, mjuka grafiska element samt mjuka former 
används för förpackningsdesign riktad mot kvinnor. Vidare nämner Sjödin (2016) att 
maskulina färger, hårda grafiska element och former används för förpackningsdesign 
riktad mot män. Eklöf (2017) påtalar dock att både män och kvinnor föredrar 
förpackningar som är tydligt maskulint kodade, varken män eller kvinnor föredrar det 
som är tydligt feminint kodat. Män är dessutom mindre benägna att köpa en produkt 
om den är feminint kodad (Eklöf, 2017). 
 
Enligt Lindstrand och Walter (2017) är det förpackningens färg, form och typografi som 
tillsammans påverkar den uppfattade könsinriktningen, där färg är det element som har 
störst påverkan. Enligt Pärlefalk och Swart (2017) bör en könsneutral förpackning 
karaktäriseras av tydlighet, det ska tydligt framgå på förpackningen vad det är för slags 
produkt. Pärlefalk och Swart (2017) menar även att inga förskönande ord (till exempel 
känslig och komfortabel) bör användas och den visuella identiteten bör tydligt utmärka 
sig som könsneutral genom valet av företagsnamn. Varumärken som vill uppfattas som 
könsneutrala bör använda sig av ett minimalistiskt uttryck, tydlig typografi bör 
prioriteras framför grafiska element och mycket färg (Pärlefalk & Swart, 2017). 
 
1.3.10 Förpackningens form 
Kategorin syftar till förpackningens yttre form, det vill säga konturen. En förpacknings 
form kan tydliggöra för konsumenten vad det är för typ av produkt och dess 
personlighet (Meyers & Gerstman, 2004). Förpackningsformen kan också bidra till att 
identifiera varumärket, till exempel har Coca-Cola en särskiljande flaska som är lätt att 
identifiera bara genom dess kontur (Meyers & Gerstman, 2004). Meyers och Gerstman 
(2004) menar att en förpacknings form kan kommunicera om den är riktad mot 
kvinnor eller män. Former upplevs olika beroende på konsumentens uppfattning om sin 
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egen identitet, vilken skiljer sig åt mellan de flesta män och kvinnor (Meyers & 
Gerstman, 2004).  
 
Sjödin (2016) menar att mjuka former anses feminina, medan kantiga former anses 
maskulina. Eklöf (2017) påtalar att förpackningar som vänder sig mot kvinnor oftast är 
rundare i formen, medan manliga förpackningar är kantigare. Enligt Lindstrand och 
Walter (2017) uppfattas en blandad förpackningsform som könsneutral, medan hårda 
former klassas som maskulina och mjuka former som feminina. 
 
1.3.11 Arbetssätt för könsneutral design 
Enligt Cakiroglu (2017) kan könsneutral design uppnås på olika sätt. En metod är att 
utesluta alla kännetecken för vad som är maskulint och feminint, dock kan det vara 
svårt att exkludera alla könskodade element eftersom om något blir mindre kvinnligt 
blir det också mer manligt (Cakiroglu, 2017). Det är därför viktigt är att hitta balansen 
mellan maskulina och feminina attribut för att produkten ska upplevas könsneutral 
(Cakiroglu, 2017). 
 
Ett annat sätt för att uppnå könsneutral design är att identifiera likheter mellan vad som 
upplevs maskulint och feminint (Cakiroglu, 2017). Dessa likheter används sedan som 
huvudelement i designen och på så sätt neutraliseras femininet och maskulinitet 
(Cakiroglu, 2017).   
 
Lindstrand och Walter (2017) påtalar att feminina och maskulina attribut tillsammans 
kan skapa ett könsneutralt uttryck. Eftersom dessa attribut kan upplevas som motpoler 
och på så sätt skapa en balans som innebär att förpackningen uppfattas könsneutral 
(Lindstrand & Walter, 2017). Lindstrand och Walter (2017) menar dock att människor 
uppfattar förpackningar och dess könsinriktning på olika sätt, baserat på egna åsikter 
och tolkningar. 
 
1.4 Problemformulering med frågeställningar 
Män och kvinnor har i decennier köpt rakhyvlar med samma sorts funktion, som 
paketeras i tydligt maskulina eller feminina förpackningar (Hauser, 2019). Produkterna 
och förpackningarnas utformning bygger på vad män respektive kvinnor förväntas 
uppskatta (Hörberg, 2012). Beroende på förpackningens utformning kan stereotypiska 
och felaktiga föreställningar skapas av vad som anses maskulint och feminint (Fury, 
2016). Enligt Fagerström och Nilson (2008) kan stereotyper leda till att människor 
känner sig kränkta.   
 
Att dagens rakhyvlar är förpackade i tydligt maskulina eller feminina förpackningar tror 
vi kan få som konsekvens att människor känner sig tvingade att välja den förpackning 
som är ”ämnad” för dem på grund av deras kön. Magnusson (2019) menar att inom 
varje kultur finns det existerande regler och mallar för hur människor i en viss 
könskategori bör bete sig och vara, dessa är oftast outtalade men anses självklara. De 
individer som följer reglerna för den egna könskategorin anses ge uttryck för sin egen 
könskategori på ett socialt accepterat sätt, medan de personer som bryter mot 
könstillhörighetsmönstren kan uppfattas som avvikande (Magnusson, 2019). Enligt 
Magnusson (2019) känner sig därför de flesta människor manade att följa reglerna för 
den egna könskategorin, för att på så sätt undvika tillmälen. Detta tror vi kan resultera i 
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ett val av förpackning som inte känns representativ för konsumentens identitet, vilket i 
förlängningen kan bidra till obehagskänslor. 
 
Bic påvisar i en undersökning att 67 % av de i åldern 18–24 år är intresserade av att 
använda könsneutrala rakningsprodukter (Malinowska, 2019). Vi anser att könsneutrala 
produkter har en mer inkluderande karaktär och kan möjligen vara lösningen för att 
fasa ut gamla stereotyper ur produktsortimentet och samhället.  
 
För att besvara syftet har två frågeställningar formulerats. 
 
Frågeställning 1: Hur skiljer sig rakhyvelsförpackningar åt beroende på om de riktar sig 
till män eller kvinnor, vad gäller färg, typografi, grafiska element och förpackningens 
form? 
 
Frågeställning 2: Hur utformas en förpackning för rakhyvlar, så att den upplevs 
könsneutral vad gäller färg, typografi, grafiska element och förpackningens form? 
 
1.5 Avgränsningar  
Studien avser att undersöka förpackningar för rakhyvlar. Undersökningen inkluderar 
aktuell produktkategori inom medelprisklassen, därav utesluts budgetrakhyvlar 
(engångsrakhyvlar i mjuk plastförpackning), premiumhyvlar (rakhyvlar inom en högre 
prisklass, från 250 kr och uppåt) samt elektroniska rakhyvlar.  
 
Det är endast rakhyvelsförpackningens framsida som analyseras och designas. 
Varumärkets logotyp analyseras inte i den visuella innehållsanalysen, dock inkluderas 
den i designförslaget. Utformandet av logotypen följer samma riktlinjer som övrig 
design med utgångspunkt i litteraturstudien. Själva rakhyveln exkluderas också från 
undersökningen. Inom ramen för denna studie inkluderas inte den taktila aspekten vad 
gäller analysen av rakhyvelsförpackningarna samt utformningen av designförslaget. 
  
Produkterna som inkluderas i studien inhämtades under våren 2020 från den svenska 
marknaden, från livsmedelsbutiker i Falun och Sandviken. 
 
Målgruppen för denna studie begränsas till de mellan 18 och 35 år. Denna avgränsning 
är främst aktuell beträffande det egna designförslaget samt urvalet till 
enkätundersökningarna. Valet av målgrupp baserades på Bics tidigare nämnda 
undersökning, som påvisade att 67 % av de i åldern 18–24 år är intresserade av att 
använda könsneutrala rakningsprodukter (Malinowska, 2019). Denna undersöknings 
åldersspann har dock utvidgats till 35 år, för att inkludera en större population och 
möjliggöra ett mer generaliserbart resultat. I denna studie definieras könsneutralt som 
något som inte riktar sig till ett specifikt kön.  
 
Inom ramen för denna studie har de sista två stegen i Sless’ arbetsmodell, Implementing 
och Monitoring, exkluderats.  
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2 Metod  
2.1 Tillvägagångssätt  
De strategier som tillämpades var kartläggning och Design and creation.  
Kartläggningen bestod av en litteraturstudie och en visuell innehållsanalys. För att 
besvara studiens första frågeställning användes innehållsanalysen. Resultaten från 
kartläggningen användes som underlag för den efterföljande designprocessen. 
 
Design and creation tillämpades för att konkretisera den andra frågeställningen. Sless’ 
arbetsmodell användes för utformningen av designförslaget. Detta för att säkerställa en 
hög designstandard samt få fortlöpande möjligheter att utvärdera och få värdefull 
feedback beträffande designen (Sless, 2008). För utvärderingen inom steget testing 
genomfördes två enkätundersökningar.  
 
2.1.1 Litteraturstudie 
En omfattade litteratursökning genomfördes för att samla in grundläggande 
information om ämnet. Litteratursökningar genomförs med syfte att försöka finna all 
relevant litteratur inom aktuellt område (Gustafsson, 2015). Litteratursökningen för 
denna studie skedde främst via Google, Google Scholar, Diva, Summon, databaserna 
Scopus och Web of science.  
 
Umeå universitet (2015) rekommenderar att centrala begrepp från studiens 
frågeställningar, tänkbara synonymer och relaterade ord bör väljas ut till 
litteratursökningen. Med detta i åtanke utformades en sökstrategi för att optimera 
möjligheterna att finna relevant litteratur. Sökord, sökordsblock och begrepp 
formulerades till stor del utifrån studiens frågeställningar. Några exempel på sökord 
som användes var: könsneutral, design, förpackningsdesign, genus, normer, stereotyper, 
färger, färgbetydelser, typografi, mönster, kvinnligt, manligt och unisex. Sökorden 
användes enskilt, i kombination med varandra och formulerades även på engelska. 
Sökningen anpassades efter aktuell plattforms uppbyggnad och sökorden 
dokumenterades för att undvika repetitiva sökningar. 
 
Aktuella databaser för litteratursökningen valdes ut med hjälp av Högskolan Dalarnas 
bibliotekarie. Litteratursökningen har även kompletterats med vidaresök utifrån 
relevanta referenslistor samt med tips från kunniga personer inom området.   
 
2.1.2 Visuell innehållsanalys  
En visuell innehållsanalys genomfördes för att ta reda på hur dagens 
rakhyvelsförpackningars utformning skiljer sig åt beroende på om de riktar sig till män 
eller kvinnor. Enligt Denscombe (2016) lämpar sig en innehållsanalys för att kvantifiera 
och beskriva innehåll.  
 
Förpackningar från fem livsmedelsbutiker, Ica Maxi, Willys och Coop i Sandviken samt 
Willys och Lidl i Falun analyserades. Valet av butiker skedde genom ändamålsenligt 
urval, vilket innebär att urvalet handplockas baserat på möjligheten att få ut bästa 
möjliga information (Denscombe, 2016). Valet av livsmedelsbutiker baserades således 
på tidigare kunskap och erfarenheter kring butikernas utbud vad gäller rakhyvlar. Detta 
för att optimera antalet förpackningar i undersökningen.  
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I butikerna fotograferades de rakhyvelsförpackningar som lämpade sig för 
undersökningen. Totalt inkluderades 32 förpackningar i studien, 17 riktade mot 
kvinnor (se bilaga 1) och 15 riktade mot män (se bilaga 2). Varje förpackning 
analyserades sedan noggrant, vad gäller färg, typografi, grafiska element, förpackningens 
form samt vilket eventuellt kön förpackningen riktade sig mot. 
 
I denna studie kategoriseras grafiska elementen som mjuka, hårda eller illustrationer (se 
figur 3). Mjuka element utgörs av komponenter med runda och mjuka former, till 
exempel cirklar eller vågiga mönster. Hårda element utgörs av komponenter med skarpa 
och kantiga former, till exempel trianglar. Kategorin illustrationer utgörs av grafiska 
illustrationer och 3D-bilder, till exempel rakhyvelsblad och ingredienser.     
 

               
Figur 3 Mjuka och hårda element samt illustration. 

I denna studie utgörs en rund förpackningsform av vågiga och böjda former, medan en 
kantig förpackningsform utgörs av raka och spetsiga former. Den blandade 
förpackningsformen består av en kombination av formerna kantig och rund (se figur 4).  
 

 
Figur 4 Kantig, rund och blandad förpackningsform. 

Denna studie utgår ifrån NCS färgkropp för att beskriva färgers kulörer samt deras 
ljushet/mörkhet och mättnad. Motsatsen till mättade färger benämns som omättade. De 
nyanser som är placerade i den övre delen av NCS färgtriangel identifieras i denna 
studie som ljusa (se figur 5). Medan de i den undre delen av triangeln identifieras som 
mörka. Vad gäller mättade och omättade färger identifieras de nyanser till höger i 
triangeln som mättade medan de till vänster identifieras som omättade (se figur 6). 
 

 
Figur 5 Ljusa och mörka färger.  
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Figur 6 Omättade och mättade färger.   

För att säkerställa att samtliga förpackningar kodades på samma sätt utformades ett 
kodschema (se bilaga 3) baserat på en kodningsmanual (se bilaga 4). Kodschemat är 
lämpligt för att kunna genomföra strukturerade bedömningar av förpackningarna 
(Berglez et al., 2016). Kodningsmanualen innehåller utförliga instruktioner, så att 
undersökningen kan repeteras med ett liknande resultat. Detta arbetssätt säkerställer 
undersökningens tillförlitlighet (Berglez et al., 2016). 
 
2.1.3 Sless’ arbetsmodell  
David Sless’ arbetsmodell för informationsdesign användes för att utforma det egna 
designförslaget. Enligt Sless (2008) bidrar metoden till förbättrad kommunikation och 
högre standard hos designen. För att arbetsmodellen ska fungera är det viktigt att en 
systematisk arbetsprocess följs, denna process är uppdelad i sju olika steg (se figur 7). 
Genom att följa Sless’ arbetsmodell erhålls fortlöpande möjligheter att utvärdera sin 
design och få värdefull feedback som driver arbetet framåt (Sless, 2008). Det är således 
en metod som ger möjlighet att vid flera tillfällen mäta kvalitén hos designen och 
undersöka vad som fungerar och inte (Sless, 2008). 
 

 
Figur 7 Sless’ arbetsmodell. 

Sless (2008) beskriver arbetsmodellens sju steg för informationsdesign enligt följande:  
 

Scooping  
Detta steg handlar främst om att precisera själva uppdraget, det vill säga tydliggöra mål 
och de problem som ska lösas. Vidare bör bakomliggande faktorer till dessa problem 
uppmärksammas. Detta kan ske genom olika typer av datainsamlingsmetoder, så som 
intervjuer, fokusgrupper eller litteratursökningar. Inom detta steg konkretiseras även 
tidsplanen och avgränsningar. 
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Benchmarking 
Inom detta steg samlas data in om branschen eller den aktuella marknaden. Detta för att 
skapa underlag och för att ge den egna designen bästa tänkbara förutsättningar. 
Konkurrenter analyseras för att undersöka vad som fungerar och inte. Data kan även 
samlas in från målgruppen, angående deras tankar, vanor och förväntningar. I slutskedet 
av detta steg analyseras all insamlad data och utgör på så sätt en bred grund för den egna 
designen. 
 
Prototyping 
Utifrån den data som samlats in i föregående steg börjar den egna designen utformas. I 
inledningsskedet av detta steg har designen mestadels en prototypliknande karaktär. I 
detta steg övervägs även struktur, layout, formgivning och liknande aspekter som har 
med designen att göra. 
 
Testing 
Detta steget innebär att designen testas på människor, främst inom den tänkta 
målgruppen. Detta för att ta reda på vad som fungerar bra respektive dåligt, vilka 
förbättringsområden som finns och vilka element som inte fungerar och bör tas bort.  
 
Refining 
Efter att designen testats i ovanstående steg, sammanställs all information och designen 
förbättras baserat på aktuell kritik.  
 
Implementing  
Efter att designen testats och förfinats i omgångar är det dags att presentera det 
slutgiltiga designförslaget. I det här skedet ska samtliga delar vara färdigställda och redo 
för utvärdering. 
 
Monitoring 
I det här skedet är designen i bruk och en utvärdering bör genomföras. Designens 
effekter undersöks samt om den uppnådde önskvärt resultat. 

 
2.1.4 Enkätundersökningar 
Inom ramen för arbetssteget testing i Sless’ arbetsmodell genomfördes två 
enkätundersökningar för att utvärdera den egna designen (se bilaga 6 & 8). Enligt 
Denscombe (2016) är en enkätundersökning en bra metod för att samla in mycket data 
relativt snabbt och enkelt. 
 
Enkäterna var av självadministrerad karaktär, vilket innebär att respondenten fyller i 
sina svar utan forskarens närvaro (Denscombe, 2016). Enligt Denscombe (2016) 
underlättar en självadministrerad enkät datainsamlingen både ur tids- och 
resursperspektiv. Respondenten kan svara på enkäten i lugn och ro, utan att påverkas av 
forskaren. Dessutom får alla respondenter exakt samma frågor, vilket tryggar enkätens 
tillförlitlighet (Denscombe, 2016). 
 
Utformningen av enkäterna genomfördes i Google Forms och bestod av 11 frågor 
vardera, som bland annat behandlade demografiska fakta och designens helhetsintryck. 
Frågornas karaktär varierade mellan öppna och slutna frågor. Slutna frågor är passande 
för att inhämta kvantifierbara data (SurveyMonkey, u.åa). Bland annat användes 
likertskalan i samband med de slutna frågorna. SurveyMonkey (u.åb) menar att 



21/71 

likertskalan är lämplig för att mäta attityder. Enligt SurveyMonkey (u.åa) är öppna 
frågor bra för att nå en djupare förståelse kring hur respondenten resonerar. Valet av 
Google Forms som plattform baserades på tidigare erfarenheter, användarvänlighet, 
statistikhantering och distributionsmöjligheter.  
 
Frågorna utformades med utgångspunkt i Denscombes forskningshandbok. Enligt 
Denscombe (2016) bör frågorna vara så tydligt formulerade att de inte kan 
missuppfattas. Vidare menar Denscombe (2016) att frågorna ska vara korta och 
okomplicerade, att fackuttryck och ledande frågor bör undvikas. Dessutom bör frågorna 
ha flera olika svarsalternativ och stötande formuleringar bör undvikas (Denscombe, 
2016). 
 
Enkäterna delades på Facebook, både öppet och i den slutna gruppen GD-labbet.  
GD-labbet är en grupp som innefattar tidigare och nuvarande studenter inom 
programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier vid Högskolan Dalarna. 
Även privata meddelanden användes för att sprida enkäterna. För att uppmuntra 
deltagande genomfördes enkäterna anonymt.  
 
2.1.5 Etiska aspekter 
Eftersom denna studie involverar mänskligt deltagande beträffande 
enkätundersökningarna, har noggranna riktlinjer efterföljts för att säkerställa att 
datainsamlingen genomförts under etiskt godtagbara former. Studiens etiska 
överväganden har utgått från Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 
2017).  
 
Som förberedelse inför studien genomfördes en etisk egengranskning av projektet, för 
att bedöma om studien innehöll etisk problematik och om en forskningsetisk 
bedömning krävdes. Enligt egengranskningen bedömdes att aktuell studie inte 
omfattade några känsliga personuppgifter och deltagare som tillhör en sårbar grupp 
eller står i beroendeställning till forskarna. Dessutom hade studien inte för avsikt att 
påverka någon fysiskt eller psykiskt. Enligt Vetenskapsrådet (2017) krävs ingen ansökan 
till Forskningsetiska nämnden om ovanstående faktorer inte omfattas i studien. 
 
Enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer ska deltagandet i en studies 
enkätundersökning vara frivilligt och kunna avbrytas närsomhelst utan några former av 
påtryckningar. Vetenskapsrådet (2017) påpekar även att allt deltagande ska baseras på 
informerat samtycke. Deltagandet i denna studie har därmed varit frivilligt och 
enkätundersökningarna har varit möjliga att avbryta närsomhelst. Även information om 
studien, dess syfte, innehåll och vad deltagande innebär har bifogats enkäterna för att 
uppnå informerat samtycke.  
 
Vidare påpekar Vetenskapsrådet (2017) att det är viktigt att skydda respondentens 
identitet. Således utformades enkäterna på ett sätt som behöll respondentens identitet 
anonym. Detta genom att inte samla in namn, adress, telefonnummer eller annan möjlig 
information som kunde vara identitetsröjande. Den enda personliga information som 
samlades in var kön och ålder, eftersom dessa aspekter bedömdes väsentliga för 
forskningen. I och med den begränsade insamlingen av personuppgifter kunde inte 
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enkätsvaren härledas till enskilda individer och därmed kunde anonymitet garanteras. 
Deltagarna informerades om deras anonymitet i den bifogade enkätinformationen. 
 
Enligt Högskolan Dalarna (2017) ska all insamlad data lagras till studien slutförts och 
examinerats. Denna studies data förstörs i enlighet med god forskningspraxis efter 
avslutad kurs.  
 
2.2 Databehandling 
Den visuella innehållsanalysen analyserades kvantitativt. Denna databehandling 
används bland annat för att få överblick, se mönster samt dra slutsatser (Denscombe, 
2016). Enligt Denscombe (2016) är detta en vanlig och passande metod vid 
kartläggningar. 
 
Den data som genererades utifrån enkäterna genomgick en kvantitativ samt kvalitativ 
dataanalys. De öppna frågornas svar analyserades kvalitativt genom en tematisk analys, 
vilket innebär att relevant information märks ut (Denscombe, 2016). Därefter 
identifieras teman med utgångspunkt i respondenternas svar. Denscombe (2016) menar 
att en kvalitativ dataanalys ger en detaljerad bild av området som undersökts.  
 
De slutna frågornas svar analyserades kvantitativt, data sammanställdes i form av 
tabeller och diagram. Som tidigare nämnts är kvantitativ dataanalys lämpligt för att få 
en överblick, se mönster, dra slutsatser samt visa på samband (Denscombe, 2016).  
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3 Resultat  
3.1 Scooping 
För att kunna problematisera kring förpackningsdesign ur ett genusperspektiv krävdes 
en mer djupgående förståelse om ämnet, därav genomfördes en litteraturstudie som 
resulterade i värdefulla data som låg till grund för det egna designförslaget. 
Litteraturstudien uppmärksammade även problematiken inom området samt dess 
bakomliggande faktorer (se problemformulering). Baserat på denna information 
formulerades de slutgiltiga frågeställningarna för att uppnå studiens syfte. Inom detta 
steg konkretiserades även studiens tidsplan och avgränsningar. 
 
3.2 Benchmarking 
Inom detta steg utfördes en kartläggning i form av en visuell innehållsanalys, för att 
fastställa hur dagens rakhyvelsförpackningars utformning skiljer sig åt beroende på om 
de riktar sig till män eller kvinnor. Totalt analyserades 32 rakhyvelsförpackningar, varav 
17 riktade sig mot kvinnor och 15 till män. Förpackningarna har analyserats med 
utgångspunkt i färg, typografi, grafiska element, förpackningens form samt vilket 
eventuellt kön förpackningen riktade sig mot (se bilaga 3). 
 
Nedan redogörs resultatet för innehållsanalysen. Under varje rubrik presenteras två 
diagram, ett för förpackningarna riktade mot kvinnor respektive män.  
 
3.2.1 Ljusa eller mörka färger (färg 1) 
Denna fråga utredde om förpackningarnas färgmässiga helhetsintryck bestod av ljusa 
eller mörka färger. Förpackningarna som riktade sig mot kvinnor bestod uteslutande av 
ljusa färger (se figur 8). Medan förpackningarna som riktade sig mot män 
huvudsakligen bestod av mörka färger (se figur 9).  
 
 

 
Figur 8 & 9      Diagram över andel ljusa och mörka förpackningar. 

3.2.2 Mättade eller omättade färger (färg 2) 
Denna fråga utforskade om förpackningarnas färgmässiga helhetsintryck bestod av 
omättade eller mättade färger. Omättade färger var vanligast förekommande på 
förpackningarna riktade mot kvinnor (se figur 10). Medan förpackningar riktade mot 
män främst bestod av mättade färger (se figur 11).  
 

87 %100 %

Kvinnor Män

13 % Mörk

Ljus
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Figur 10 & 11    Diagram över andel mättade och omättade förpackningar. 

3.2.3 Förekomst av färger (färg 3) 
Denna fråga undersökte vilka färger som förekom på förpackningarna. Vit, rosa, blå och 
grön var de färger som oftast förekom på förpackningar riktade mot kvinnor (se figur 
12). Medan vit, svart, blå och orange var de färger som var mest frekvent förekommande 
på förpackningar riktade mot män (se figur 13). 
 
Färgerna svart och grå påträffades inte alls på förpackningar riktade mot kvinnor. 
Medan färgerna rosa och lila inte förekom på förpackningar riktade mot män. Blå och 
vit var de gemensamma färger som var mest frekvent förekommande, oavsett vilket kön 
förpackningen riktade sig mot.  
 

 
Figur 12 Diagram över förekomst av färger på kvinnliga förpackningar. 

 
Figur 13 Diagram över förekomst av färger på manliga förpackningar. 
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3.2.4 Förekomst av teckensnittsklasser 
Denna fråga utforskade vilka teckensnittsklasser som förekom på förpackningarna. 
Sanserifer var den dominerande teckensnittsklassen, oavsett könsinriktning (se figur 14 
och 15). Även skripter var relativt vanligt förekommande på de kvinnliga 
förpackningarna. Seriffer var de mest sällsynta, men var något vanligare på 
förpackningar riktade mot kvinnor. 
 

 
Figur 14 & 15     Diagram över förekomst av teckensnittsklasser.  

3.2.5 Typ av grafiska element 
Denna fråga utredde vilka typer av grafiska element som förekom på förpackningarna. 
De kvinnliga förpackningarna dominerades av illustrationer och mjuka element (se 
figur 16). Medan de manliga förpackningarna utgjordes av illustrationer och hårda 
element, men även mjuka element var relativt vanligt förekommande (se figur 17). 
Hårda element återfanns dock inte speciellt ofta på förpackningar riktade mot kvinnor. 
Illustrationer utgjorde i princip samma andel av förpackningarna, oavsett 
könsinriktning. 
 

 
Figur 16 & 17     Diagram över typer av grafiska element.  

3.2.6 Form på förpackningen 
Denna fråga undersökte förpackningsformen. Förpackningarna riktade mot kvinnor 
utgjordes främst av runda former (se figur 18). Medan de manliga förpackningarna 
dominerades av kantiga former (se figur 19). Blandade former var relativt vanligt bland 
båda könens förpackningar, dock var kantiga former ovanliga på kvinnliga 
förpackningar. Runda former var däremot relativt vanligt förekommande på 
förpackningar riktade mot män. 
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Figur 18 & 19     Diagram över form på förpackningen.  

3.3 Prototyping  
Utifrån informationen som samlats in genom litteraturstudien samt data som genererats 
från innehållsanalysen formulerades nyckelord för den egna designen. Nyckelorden som 
valdes var inkluderande, modernt, fräscht, lekfullt och minimalistiskt. Dessa nyckelord 
valdes med omsorg, med förhoppning om att inte uppfattas könskodade. Baserat på 
dessa nyckelord skapades en moodboard som utgångspunkt för den egna designen. 
Moodboarden innehöll förslag på färger, teckensnitt, grafiska element och 
förpackningsformer. Främst med utgångspunkt i litteraturstudiens resultat kring vad 
som upplevs vara könsneutralt, men även betydelsefulla aspekter från innehållsanalysen 
inkluderades för att undvika stereotypiska element.  
 
I efterföljande steg utfördes skisser på det egna designförslaget, med utgångspunkt i 
moodboarden (se figur 20 och bilaga 5). 
 

    
Figur 20 Skisser på designförslag.  

Baserat på skisserna inledes prototyputformningen (se figur 21). All design utformades 
utifrån visionen om en förpackning fri från stereotyper och diskriminerande normer. 
En grön färgskala valdes för den egna designen. Detta med utgångspunkt i 
litteraturstudien, som påvisade att grönt till stor del upplevs som en könsneutral färg. 
Litteraturstudien påpekade dock att den gröna färgen ibland kan ha associationer till 
manlighet, det var dock något vår innehållsanalys falsifierade. Innehållsanalysen visade 
att den gröna färgen inte används i någon större utsträckning på 
rakhyvelsförpackningar, oavsett könsinriktning.  
 
Till designen användes ett fåtal samt mestadels ljusa och omättade färger, då dessa 
upplevs könsneutrala i störst utsträckning enligt litteraturstudien.  
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Blandad
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Med utgångspunkt i litteraturstudien valdes även att kombinera ljusa och mörka färger, 
för att försöka uppnå könsneutralitet. Kunskapsläget påvisade att en stor andel vit 
förstärker det könsneutrala intrycket. Därav användes en vit nyans som bakgrundsfärg, 
som dessutom gav bra kontrast mot texten.   
 
Vad gäller grafiska element, skapades ett abstrakt mönster som placerades längst ner på 
designen. Detta baserat på litteraturstudien, som påvisade att abstrakta mönster och 
former upplevs som de mest könsneutrala. Dock har elementet en aningen mjukare 
karaktär, vilket kan associeras med kvinnlighet enligt litteraturstudien. De mjuka 
elementen har dock kompenserats med ett aningen tyngre teckensnitt samt med en 
kompakt, svart illustration. Detta med utgångspunkt i litteraturstudien, som påtalar att 
en kombination av feminina och maskulina attribut kan skapa ett könsneutralt uttryck. 
 
Den egna designen består även av illustrationer, vilket är ett val baserat på 
innehållsanalysen. Som påvisade att illustrationer var frekvent förekommande på de 
flesta rakhyvelsförpackningar, oavsett könsinriktning. Dock har de egna illustrationerna 
en simplare karaktär, för att uppnå ett minimalistiskt uttryck. Detta eftersom ett 
minimalistiskt uttryck upplevs könsneutralt i större utsträckning enligt litteraturstudien.   
 
Futura är det teckensnitt som används för designen. Det är ett klassiskt, linjärt 
teckensnitt som främst fokuserar på läslighet och uppfattas som könsneutralt enligt 
litteraturstudien. Teckensnittet är satt i en tyngre skärning, vilket dock kan uppfattas 
maskulint enligt litteraturstudien. Detta för att kompensera det abstrakta mönstrets 
mjukare karaktär. I övrigt har tydlig typografi prioriterats, vilket är ett utmärkande drag 
för könsneutrala förpackningar enligt litteraturstudien.  
 
Den egna designen utgörs av en blandad förpackningsform. Enligt litteraturstudien 
upplevs en förpackning av blandad form som könsneutral i större utsträckning. 
 
Till prototypens logotyp har ett namn med tydlig association till genusområdet valts. 
Everybody/Every Body kan associeras till alla människor och alla kroppar. Namnet är 
valt med utgångspunkt i litteraturstudien, som påtalar att varumärkesnamn med tydlig 
koppling till genusområdet upplevs könsneutralare i större utsträckning.  
 
Teckensnittet till logotypen består av Brother 1816, vilket är ett linjärt teckensnitt. Det 
valdes för att främja ett könsneutralt uttryck samt för att skapa kontrast gentemot 
designens andra teckensnitt. Logotypen kompletteras med ett abstrakt grafiskt element, 
vilket följer litteraturstudiens rekommendationer över könsneutral design. Möjligen kan 
logotypen upplevas aningen feminin, detta vägs förhoppningsvis upp av designens 
övriga element och skapar tillsammans ett könsneutralt uttryck.   
 
För att uppnå en könsneutral design efterföljdes i största mån Cakiroglus (2017) teori 
om att exkludera alla könskodade element. Vad gäller färg, teckensnitt och 
förpackningsform valdes det som anses könsneutralt med utgångspunkt i 
litteraturstudien. Cakiroglus arbetssätt efterföljdes dock inte fullt ut vad gällde de 
grafiska elementen. Det fanns en risk att illustrationen på rakhyveln kunde upplevas 
något maskulin på grund av dess kompakta intryck. Därav fattades beslut om att 
använda mjuka former, som upplevs mer feminina, för de resterande grafiska 
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elementen. Vilket är ytterligare ett arbetssätt för att uppnå könsneutralitet enligt 
Lindstrand och Walter (2017) som menar att feminina och maskulina attribut 
tillsammans kan skapa ett könsneutralt uttryck.  
  

    
Figur 21 Prototyp.  

3.4 Testing 1 
För att testa och utvärdera den egna prototypen på målgruppen utfördes en 
enkätundersökning. 32 personer svarade på enkäten, 21 kvinnor och 11 män. 43,8 % av 
respondenterna var mellan 18–25 år. Även åldersspannet 26–30 år utgjordes av 43,8 %, 
medan åldersspannet 31–35 år bestod av 12,5 %.  
 
46,9 % upplevde prototypen som könsneutral (se bilaga 7). 31,3 % upplevde designen 
som aningen maskulin. Medan 15,6 % ansåg designen aningen feminin och 6,3 % tyckte 
att designen var maskulin.  
 
Respondenterna fick bland annat utse den mest könsneutrala designen bland fyra 
utvalda förpackningar inom vardera könskategori samt den egna prototypen. 
Förpackningarna valdes ut från innehållsanalysen, de kvinnliga förpackningarna som 
inkluderades var a4, a9, a14 och a7 (se bilaga 1). Medan de manliga förpackningarna 
utgjordes av b3, b5, b9 och b14 (se bilaga 2). Den egna prototypen var den förpackning 
som upplevdes mest könsneutral i jämförelse med de kvinnliga förpackningarna. 96,9 % 
av respondenterna uppfattade prototypen som mest könsneutral och var även den 
förpackning som upplevdes mest könsneutral i jämförelse med de manliga 
förpackningarna. 87,5 % av respondenterna ansåg prototypen som mest könsneutral, 
även förpackning b3 ansågs tämligen könsneutral, 34,4 %. 
 
Respondenterna fick motivera sina svar angående designens utformning och sedan ge 
förslag på förbättringar. Svaren genomgick en tematisk analys och teman som 
identifierades var: 
 
Färg 
Majoriteten av de respondenter som upplevde prototypen maskulin/aningen maskulin 
ansåg att färgerna skapade ett manligt uttryck. Den största delen av de som upplevde 
prototypen könsneutral tyckte att färgerna var neutrala. En respondent upplevde 
underdelen av designen som maskulin och ovandelen feminin, baserat på färgerna. En 
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åsikt var att den gröna färgen kan indikera en ekologisk produkt. Majoriteten av de 
respondenter som upplevde prototypen aningen feminin ansåg att färgerna var ljusa och 
därmed förknippades med kvinnlighet.  
 
De förbättringar som föreslogs beträffande färg var bland annat att använda fler 
blandade färger, till exempel gul, röd, lila och rosa. Ett annat förslag var att använda mer 
blått eller en gul färgpalett. Den gröna färgen diskuterades också, någon ansåg att den 
kunde bli grönare. Det föreslogs även en grå/beige eller en svart/vit färgskala. Den grå 
färgen från logotypen föreslogs användas på rakhyveln för att lätta upp dess uttryck. 
Avslutningsvis uttrycktes önskemål om ett mörkare helhetsintryck.   
 
Typografi 
De respondenter som upplevde prototypen maskulin ansåg att typografin bidrog till det 
uttrycket. Ett par respondenter som upplevde designen aningen maskulin ansåg att 
teckensnittet var starkt, kantigt, hårt och svart, vilket bidrog till en maskulin känsla. 
Medan ett par andra ansåg att teckensnittet var neutralt. Ytterligare en åsikt var att inga 
skönhetsrelaterade eller förskönande ord användes, vilket bidrog till ett könsneutralt 
utryck.  
 
De som upplevde designen som könsneutral tyckte att typografin var enkel och tydlig. 
Ett par nämnde även att uttrycket ”alla kroppar” medförde en könsneutral känsla. En 
respondent bland de som upplevde designen som aningen feminin menade att 
logotypens teckensnitt var en bidragande faktor. 
 
Respondenternas förslag på förbättringar vad gällde typografin var något motstridiga. 
Någon ansåg att teckensnittet i logotypen kunde bli mer maskulint, medan en annan 
tyckte det kunde bli mer feminint. Även ordet ”Body” i logotypen diskuterades. 
Respondenten menade att ordet möjligen kan tolkas som att rakhyveln endast kan 
användas till kroppen och ej till ansiktet, vilket kan avskräcka män från produkten. Vad 
gäller övrig typografi föreslogs ett lättare teckensnitt, möjligtvis med seriffer enligt 
respondenten. Ett par respondenter föreslog att uttrycket ”för alla kroppar” kunde 
förkortas till ”för alla”. 
 
Grafiska element 
Respondenterna som upplevde designen maskulin, ansåg att det bland annat berodde på 
rakhyvelns form. En person som fann designen aningen maskulin, tyckte att rakhyveln 
hade väl grova linjer. Även designens raka former ansågs bidra till ett maskulint uttryck, 
likaså grafiska element mot enfärgad bakgrund. Dock uppfattade övriga respondenter 
inom kategorin formerna och linjerna som runda och kurviga, vilket gav ett feminint 
uttryck. 
 
De förbättringar som föreslogs beträffande grafiska element var främst att ändra 
utformningen på rakhyveln, den föreslogs göras mjukare och mindre kantig. Ett förslag 
var att utforma rakhyveln med inspiration från logotypen. Dock ansåg ett par att 
logotypen kunde arbetas om, i nuläget associerades logotypen till sminkprodukter. 
Beträffande det nedre mönstret föreslogs mindre runda former, en idé var att omforma 
några av dem till hårdare former. Respondenten förklarade det som att omforma 
”kullar” till ”berg”. En respondent föreslog att ta bort det nedre mönstret helt. 
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Helhetsintryck 
Samtliga grupper uppfattade designen som avskalad och stilren, dock skiljde sig deras 
uppfattningar om det ansågs maskulint, feminint eller könsneutralt. 
 
3.5 Refining 1 
I detta steg utvecklades prototypen, baserat på återkopplingen från den första 
enkätundersökningen. Eftersom prototypen till största del upplevdes könsneutral, gav 
det en indikation på att designen utformats någorlunda korrekt. I jämförelse med 
befintliga förpackningar på marknaden upplevdes designförslaget som det överlägset 
mest könsneutrala. Således beslutades att inga större förändringar skulle ske, utan att 
grunden för designen skulle vara densamma. Dock upplevde 37,6 % prototypen som 
maskulin/aningen maskulin, därav beslutades att designen skulle finjusterat åt ett mer 
feminint uttryck. Detta steg resulterade i sex olika designförslag. 
 
Vad gäller färg utformades ett antal olika färgpaletter som sedermera användes till 
designförslagen (se bilaga 11). Dessa färgpaletter bestod av en gul, orange, rosablå, blå, 
turkos samt den gröna från prototypen. Den sistnämnda färgpaletten behölls eftersom 
en stor andel respondenter upplevde färgen som könsneutral. Valen av de andra 
färgpaletterna baserades på de förslag som framkom i enkätundersökningen. Även 
litteraturstudien påtalade att gul, orange och ljusblå uppfattas som könsneutrala färger. 
Den rosablå färgpaletten valdes baserat på teorin av Lindstrand och Walter (2017) som 
menar att feminina och maskulina attribut tillsammans kan skapa ett könsneutralt 
uttryck. I enkätundersökningen framkom även förslag på att använda fler blandade 
färger, vilket anammades. 
 
Beträffande typografin genomfördes ett fåtal korrigeringar. Orden ”every” och ”body” i 
logotypen ändrades till samma teckengrad samt placerades på samma rad. Vilket 
resulterade i att ordet ”body” fick mindre fokus och därmed mindre betoning på att 
rakhyveln endast kan användas till kroppen.  
 
Logotypen skalades av något, den grå bakgrundsfärgen i cirkeln togs bort (se figur 22). 
Även detta genomfördes för att ge mindre betoning på ordet ”body” samt frångå 
associationer till sminkprodukter. Konturen på cirkeln som tidigare var svart färgsattes 
med en befintlig färg från aktuellt designförslag, för att uppnå bättre enhetlighet.  
 

 
Figur 22 Logotyp före och efter refining 1.  

Det utfördes vissa justeringar vad gäller de grafiska elementen. Rakhyvelns blad 
omformades och fick en mjukare karaktär, för att uppnå ett femininare uttryck (se figur 
23). Dessutom adderades luft mellan skaftet och bladet på rakhyveln, detta för att uppnå 
ett mindre kompakt utseende och ett mindre maskulint uttryck.   
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Figur 23 Rakhyvelsillustration före och efter refining 1.  

Det som skiljde de olika designförslagen åt inför testing 2 var endast färgpaletten (se 
figur 24). Detta eftersom Lindstrand och Walter (2017) påtalar att färg är den aspekt 
som har störst påverkan för förpackningars uppfattade könsinriktning. Dessutom 
upplevdes prototypen tämligen könsneutral baserat på testing 1 och därmed beslutades 
att inga omvälvande förändringar skulle utföras. 
  

                 
 Figur 24 Gult, grönt, rosablått, blått, orange och turkost designförslag.  

3.6 Testing 2 
Efter refining 1 utfördes ytterligare en enkätundersökning för att testa och utvärdera 
designförslagen. 36 personer svarade på enkäten, 22 kvinnor och 14 män. 58,3 % av 
respondenterna var mellan 18–25 år. Åldersspannet 26–30 år utgjordes av 27,8 % och 
13,9 % var mellan 31–35 år. 
 
Det designförslag som upplevdes mest könsneutralt i jämförelse med de övriga var det 
gula designförslaget, 30,6 % ansåg detta. 27,8 % upplevde det rosablåa designförslaget 
som mest könsneutralt (se bilaga 9).  
 
Gult designförslag 
58,3 % upplevde det gula designförslaget som könsneutralt. 33,3 % ansåg designen 
aningen feminin, medan de tre övriga alternativen uppgick till 2,8 % vardera.  
 
De respondenter som upplevde det gula designförslaget som det mest könsneutrala 
motiverade det med att den gula färgen ansågs könsneutral och inte könskodad mot 
något av könen. En respondent påpekade att den gula färgen även smälte ihop bra med 
bakgrunden. Två respondenter nämnde att teckensnitten är raka och enkla och därav 
upplevs könsneutrala. En annan ansåg att uttrycket ”för alla kroppar” bidrog till en 
könsneutral känsla. En respondent ansåg att den minimalistiska utformningen på 
rakhyveln bidrog till ett könsneutralt intryck. Medan en annan ansåg att runda former 
passar både kvinnor och män samt kompenserar för rakhyvelns hårdare utformning. 
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Den förbättring som föreslogs var att symbolen för könsneutralt kunde användas på 
förpackningen.  
 
Grönt designförslag 
Det gröna designförslaget upplevde 44,4 % som könsneutralt. 41,7 % ansåg designen 
aningen maskulin och 8,3 % maskulin. Resterande 5,6 % fann designen aningen 
feminin. 
 
De respondenter som ansåg det gröna designförslaget som det mest könsneutrala 
motiverade det med att färgen upplevdes neutral. Dessutom nämndes att färgerna 
passade bra ihop. En respondent upplevde att den gröna färgen kompenserade 
förpackningens mjuka och mer feminina former. En annan nämnde att teckensnittet 
upplevdes könsneutralt och att förpackningens minimalistiska och lugna uttryck kan 
uppfattas något feminint.   
 
En respondent föreslog att loggan kunde göras större. Rakhyvelsillustrationen föreslogs 
göras mer feminin. 
 
Rosablått designförslag 
58,3 % upplevde det rosablåa designförslaget som könsneutralt. 22,2 % ansåg designen 
aningen maskulin och 11,1 % maskulin. Slutligen upplevde 8,3 % designen som aningen 
feminin.  
 
De respondenter som fann det rosablåa designförslaget mest könsneutralt motiverade 
det genom färgkombinationen. Många respondenter upplevde kombinationen av 
färgerna som könsneutral. En respondent uttryckte att oavsett hur man kategoriserar 
respektive färg, så gör kombinationen att förpackningen varken upplevs feminin eller 
maskulin. En annan respondent påtalade att mixen av färger var god och tillsammans 
skapade ett könsneutralt uttryck. Ytterligare en respondent ansåg att logotypen, de dova 
färgerna, det neutrala teckensnittet samt rakhyvelns enkla form bidrog till att 
förpackningen upplevdes könsneutral. Vidare ansågs färgerna kunna locka både män 
och kvinnor.  
 
Respondenterna föreslog att färgvalet kunde ses över ytterligare och gav förslag på mer 
jordnära färger. Ett annat förslag var att utforma det nedre mönstret mer maskulint, 
med hjälp av hårdare former. Logotypen ansågs kunna ta mer plats. 
 
Blått designförslag  
Det blåa designförslaget ansåg 44,4 % aningen maskulint. 30,6 % upplevde 
designförslaget könsneutralt. Vidare fann 16,7 % designen maskulin, medan 5,6 % 
upplevde designen aningen feminin och 2,8 % feminin.  
 
De respondenter som upplevde det blåa designförslaget mest könsneutralt motiverade 
det genom en kombination av färg och form. En respondent fann det minimalistiska 
uttrycket feminint, men den blåa färgen maskulin. En annan respondent upplevde 
teckensnittet och illustrationen ganska neutral, men påtalade att de kunde dra lite åt det 
maskulina hållet. Medan de grafiska elementen upplevdes mer kvinnliga. Respondenten 
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påtalade dock att färgerna, det moderna och trendiga uttrycket fick förpackningen att 
upplevas mer könsneutral.  
 
En respondent ansåg att det nedre mönstret skulle kunna tas bort, så att förpackningen 
enbart bestod av en illustration på en rakhyvel. 
 
Orange designförslag 
52,8 % upplevde det orangea designförslaget som könsneutralt. 33,3 % ansåg designen 
aningen feminin och 11,1 % feminin. Medan 2,8 % upplevde designen maskulin.  
 
De respondenter som ansåg det orangea designförslaget mest könsneutralt upplevde att 
färg och form tillsammans skapade ett könsneutralt uttryck. En respondent påtalade att 
färgvalen bidrog mycket till hur formerna tolkades. Medan en annan respondent 
upplevde formerna feminina var för sig, men att de tillsammans skapade ett 
könsneutralt uttryck. Flera respondenter ansåg att färgen upplevdes neutral. I övrigt 
ansågs det minimalistiska uttrycket och enkla teckensnittet bidra till könsneutralitet.  
 
En respondent ansåg att förpackningens lugna uttryck upplevdes feminint och att den 
möjligen skulle behöva kompletteras med något mer maskulint element. Färgerna 
föreslogs till exempel kunna bli mer kontrastrika och mättade. En respondent föreslog 
att ta bort det nedre mönstret helt. 
 
Turkost designförslag  
Det turkosa designförslaget upplevde 50 % som könsneutralt. 30,6 % ansåg designen 
aningen maskulin, medan 16,7 % fann designförslaget aningen feminint och 2,8 % 
feminint.  
 
De respondenter som fann det turkosa designförslaget mest könsneutralt motiverade 
det främst med att färgerna upplevdes neutrala. I övrigt ansågs förpackningens 
teckensnitt och helhetsintryck som könsneutrala faktorer.  
 
En respondent föreslog en jämn utspridning av färger, där till exempel halva 
förpackningen kunde göras svart/vit eller silver/grå. En annan föreslog att ta bort 
mönstret längst ner, men påtalade att förpackningen troligen skulle locka till köp i 
mindre utsträckning. Förslag gavs även på att göra ordet ”rakhyvel” tjockare och en 
annan respondent önskade en tydligare överblick över förpackningens och rakhyvelns 
utseende.  
 
3.7 Refining 2 
Eftersom det gula och rosablåa designförslaget uppfattades mer könsneutrala än de 
resterande, beslutades att refining 2 enbart skulle omfatta dessa. Det är även dessa två 
som utgör designprocessens slutgiltiga designförslag. Dessa designförslag utvecklades 
baserat på återkopplingen från den andra enkätundersökningen. Eftersom dessa 
designförslag upplevdes könsneutrala i större utsträckning i jämförelse med prototypen, 
beslutades att inga större förändringar skulle genomföras. Dessutom inkom få förslag på 
förbättringar, vilket kan tolkas som att respondenterna var relativt nöjda. Ingen 
möjlighet fanns att utföra ytterligare ett testing-steg, därav ansågs det riskabelt att 
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genomföra större förändringar när designförslagen redan upplevdes relativt 
könsneutrala.  
 
En del respondenter upplevde det gula designförslaget aningen feminint, därav 
beslutades att designförslaget skulle justeras mot ett mer maskulint uttryck. Två möjliga 
förändringar testades och utvärderades internt. En förändring var att omforma det 
nedre mönstret till kantigare former (se figur 25). En annan förändring som testades var 
att göra rakhyvelsbladet kantigare (se figur 26). Efter noggrann intern utvärdering 
bestämdes att det sistnämnda förslaget skulle tillämpas. Detta för att de kantigare 
formerna beträffande det nedre mönstret gav en relativt stor och påtaglig förändring, 
vilket inte uppfattades optimalt.  
 

       
Figur 25 Före och efter test av kantigare former. 

 
Figur 26 Rakhyvelsblad före och efter refining 2.  

Det enda förslag på förändring, gällande det gula designförslaget, från respondenterna 
var att inkludera symbolen för könsneutralt. Detta genomfördes inte, eftersom det 
ansågs övertydligt samt att det var svårt att identifiera vilken symbol respondenten 
syftade på. 
 
Det rosablåa designförslaget upplevde en del respondenter aningen maskulint. Därför 
beslutades att designen skulle justeras mot ett mer feminint uttryck, genom att göra 
rakhyvelsbladet rundare (se figur 27).  
 

 
Figur 27 Rakhyvelsblad före och efter refining 2.  

Ett fåtal respondenter gav förslag på förbättringar beträffande det rosablåa 
designförslaget. Förslaget beträffande att se över färgerna genomfördes inte, eftersom 
majoriteten ansåg att just aktuell färgkombination bidrog till det könsneutrala uttrycket. 
En större del av övriga förslag skulle bidra till ett mer maskulint uttryck, vilket inte 
eftersträvades. Därav applicerades inte dessa förslag. 
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Nedan presenteras de två slutgiltiga designförslagen (se figur 28). 
 

    
Figur 28 Designförslag efter refining 2. 
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4 Diskussion 
4.1 Komparativ diskussion 
Den visuella innehållsanalysens resultat var inget som direkt förvånade oss. Med 
innehållsanalysen som underlag kan vi konstatera att det råder en kraftig polarisering 
vad gäller rakhyvelsförpackningars utformning och uttryck. Rent krasst kan 
rakhyvelsförpackningarna delas upp i två kategorier – de kvinnliga och de manliga. 
Några alternativ däremellan är icke-existerande. Förpackningarna i de olika 
kategorierna påminner nästan uteslutande om varandra och följer till stor del samma 
utseendemässiga mönster. De kvinnliga förpackningarna består av ljusa och omättade 
färger. Typografin, de grafiska elementen och förpackningens form har nästan 
uteslutande en mjuk och rund karaktär. Medan de manliga förpackningarna främst 
utgörs av mörka och mättade färger. Typografin, de grafiska elementen och 
förpackningens form har oftast en hård och kantig karaktär.  
 
Detta är ett fenomen som kan anses stereotypiskt, som bekräftar och förstärker rådande 
könsnormer, vilket vi anser märkligt med tanke på att könsnormen tycks ifrågasättas 
och diskuteras flitigt inom många av samhällets övriga områden. Men denna diskussion 
förefaller ha hamnat i skymundan vad det gäller förpackningsdesign. Istället verkar det 
råda någon slags allmän acceptans att fortsätta så som det alltid har varit, utan 
diskussion och ifrågasättande. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till att lyfta 
frågan, skapa diskussion och uppmuntra ett mer kritiskt tänkande inom området. 
 
4.1.1 Färg 
Enligt innehållsanalysen användes färgen blå lika frekvent på manliga respektive 
kvinnliga förpackningar. Litteraturstudien påvisade att mörkblått upplevs som en 
maskulin färg, medan ljusblått uppfattas könsneutralt. Ett av designförslagen 
utformades med en blå färgpalett, enkätundersökningen visade att detta designförslag 
främst ansågs aningen maskulint. En möjlig anledning till detta tror vi kan vara att de 
mörka nyanserna av blått uppfattades tydligare än de ljusa, därav kan förpackningen 
upplevts mer maskulin. En annan anledning kan vara att omkringliggande element 
upplevdes maskulina, vilket i sin tur kan ha förstärkt intrycket av den blå färgen som 
maskulin.  
 
Färgen grön ansågs enligt litteraturstudien som en könsneutral samt maskulin färg. 
Enligt innehållsanalysen användes dock grönt något oftare på förpackningar riktade 
mot kvinnor. Enkätundersökningarna påvisade likt litteraturstudien att grönt anses 
relativt könsneutralt, men möjligen en aning maskulint. Användningen av grönt på 
feminina förpackningar kan möjligtvis förklaras med Eklöfs teori. Eklöf (2017) menar 
att varken män eller kvinnor föredrar det som är tydligt feminint kodat. Genom att 
använda grönt på kvinnliga förpackningar kan möjligen ett något mer könsneutralt eller 
maskulint uttryck uppnås, vilket enligt Eklöfs teori skulle tilltala fler människor.  
 
Färgen svart kan möjligen upplevas könsneutral. Enligt litteraturstudien kan färgen 
uppfattas både maskulin, feminin och könsneutral. Dock användes färgen mest frekvent 
på rakhyvelsförpackningar riktade mot män, enligt innehållsanalysen. Svart användes 
enbart till typografi och illustrationer beträffande det egna designförslaget. 
Enkätundersökningarna indikerade att mycket svart kan skapa en ”tung” känsla, som 
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upplevs mer maskulin. Vi tror detta kan vara en anledning till att svart inte används lika 
frekvent på rakhyvelsförpackningar riktade mot kvinnor. Enligt litteraturstudien och 
innehållsanalysen används mörka och mättade färger i huvudsak på manliga 
förpackningar, därav är förmodligen svart ett mer naturligt val till manliga 
förpackningar.  
 
Enligt litteraturstudien upplevs gult som en könsneutral färg, vilket bekräftas av 
enkätundersökningen. Innehållsanalysen påvisade att färgen används ungefär lika 
frekvent på maskulina som feminina förpackningar. Det rosablåa designförslaget bestod 
av en kombination av könskodade färger samt en könsneutral färg – gul. Enligt 
litteraturstudien uppfattas rosa som en feminin färg och mörkblått som en maskulin. 
Enkätundersökningen visade att en kombination av dessa könskodade färger och den 
könsneutrala färgen gul kan ge ett könsneutralt intryck. 
 
Litteraturstudien påvisade att omättade och ljusa färger uppfattas feminina eller 
könsneutrala, medan mättade och mörka färger upplevs maskulina. Detta bekräftades av 
innehållsanalysen, som konstaterade att de kvinnliga förpackningarna till övervägande 
del bestod av omättade och ljusa färger. Medan de manliga förpackningarna 
huvudsakligen bestod av mättade och mörka färger. Enkätundersökningarnas resultat 
går i linje med litteraturstudiens och innehållsanalysens, beträffande upplevelsen av 
omättade och ljusa färger som könsneutrala. Med detta i åtanke tror vi att kvinnliga 
förpackningar möjligtvis kan upplevas något mer könsneutrala än manliga, eftersom de 
består av ljusa och omättade färger i större utsträckning. 
 
4.1.2 Typografi 
Futura är det teckensnitt som i huvudsak används på designförslagen. Det är ett 
klassiskt, linjärt teckensnitt som uppfattas könsneutralt enligt litteraturstudien. Dess 
könsneutrala intryck bekräftas även av enkätundersökningarna. Några av 
respondenterna nämner bland annat att ”teckensnittet känns könsneutralt”, 
”teckensnitten är raka och enkla” samt ”enkelt teckensnitt som inte sticker ut”.  
 
Innehållsanalysen påvisade att sanserifer är den dominerande teckensnittsklassen på 
dagens rakhyvelsförpackningar, oavsett könsinriktning. Detta tror vi kan kopplas 
samman med litteraturstudien som påtalar att läslighet är en av de viktigaste faktorerna 
vad gäller typografi på förpackningar. Sanserifer är troligen de teckensnitt som bedöms 
uppfylla detta syfte bäst i och med sin tydlig- och enkelhet. Det finns också en möjlighet 
att användningen av linjära teckensnitt är trendigt för tillfället, vilket kan ha bidragit till 
innehållsanalysens resultat.  
 
Skripter var relativt vanligt förekommande på förpackningar riktade mot kvinnor, men 
sällsynta på förpackningar riktade mot män. Detta resultat bekräftas även av 
litteraturstudien, som menar att skripter med sina kurviga former är vanligare på 
förpackningar riktade mot kvinnor. Varför dessa teckensnitt skulle tilltala kvinnor i 
större utsträckning än män är svårt att sia om och kan tyckas stereotypiskt. Möjligen 
hänger gamla förlegade synsätt kvar. 
 
Enligt innehållsanalysen var seriffer relativt sällsynta på rakhyvelsförpackningar, oavsett 
könsinriktning. De förekom dock något oftare på förpackningar riktade mot kvinnor. 
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Litteraturstudiens resultat i frågan är motstridiga. Karlsson Jamous (2018) menar att 
seriffer uppfattas mer feminina. Medan Design schack (u.å) menar att förekomsten av 
seriffer av något slag får teckensnittet att upplevas mer maskulint. Design schack (u.å) 
påtalar att teckensnitt med fler dekorationer upplevs mer feminina. Vi förmodar att 
seriffer främst anses som dekorationer vad gäller rakhyvelsförpackningar och därav den 
något vanligare förekomsten på kvinnliga förpackningar.  
 
4.1.3 Grafiska element 
Litteraturstudien påvisade att grafiska element som utgörs av mjuka och runda former 
associeras med kvinnlighet, medan kantiga och hårda former associeras med manlighet. 
Innehållsanalysen visade dock att de maskulina rakhyvelsförpackningarna bestod av 
både mjuka och hårda element. De feminina förpackningarna bestod till övervägande 
del av mjuka element. Vi tror förklaringen kan vara att det finns trender inom 
formgivning och att det under studiens genomförande kan ha varit mode att använda 
ett mjukare formgivningsspråk. Det kan också tyckas vara mer fördelaktigt att använda 
mjuka element i samband med rakningsprodukter, eftersom hårda element möjligtvis 
kan associeras med en svår och okomfortabel rakning.   
 
En del respondenter benämnde det nedre mönstret som mjukt och runt, därav 
upplevdes det feminint. Den illustrerade rakhyveln upplevdes kantig och linjerna grova, 
vilket ansågs maskulint. Enligt litteraturstudien kan element som exponeras för sig 
själva ge en sorts uppfattning, medan de kan ge en annan uppfattning om de exponeras 
tillsammans i en helhet. Eftersom 58,3 % upplevde det gula och rosablåa designförslaget 
som könsneutrala inom testing 2, antar vi att samspelet mellan det nedre mönstret samt 
rakhyvelsillustrationen har stor betydelse för helhetsintrycket av förpackningen. Genom 
att kompensera för de element som upplevs maskulina eller feminina, kan ett 
könsneutralt uttryck uppnås. 
 
Vi har en förhoppning om att det nedre mönstret uppfattas abstrakt. Enligt 
litteraturstudien kan abstrakta mönster och former bidra till ett könsneutralt intryck. 
Detta fenomen kan möjligen ha kompenserat det nedre mönstrets mjuka former och 
därmed genererat ett något mer könsneutralt uttryck. 
 
4.1.4 Förpackningens form 
Innehållsanalysen påvisade att kvinnliga förpackningar främst utgjordes av runda 
former, medan manliga förpackningar dominerades av kantiga former. En blandad 
förpackningsform var relativt vanlig, oavsett könsinriktning. Innehållsanalysens resultat 
stämmer väl överens med litteraturstudiens, som påtalar att en rund förpackningsform 
anses feminin och en kantig maskulin. Medan en blandad förpackningsform upplevs 
mer könsneutral. 
 
Innehållsanalysen konstaterade även att kantiga förpackningsformer var ovanliga bland 
kvinnliga förpackningar. Medan en rund förpackningsform var relativt vanligt 
förekommande bland de manliga förpackningarna. Samma tendens uppmärksammades 
även gällande de grafiska elementen, där hårda element sällan återfanns på kvinnliga 
förpackningar. Mjuka element var däremot relativt vanligt förekommande på de 
manliga förpackningarna. Således tenderar fler element som anses kvinnliga förekomma 
på de manliga rakhyvelsförpackningarna, än tvärtom. Detta är ett fenomen som talar 
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emot litteraturstudiens resultat. Eklöf (2017) påtalar att både män och kvinnor föredrar 
förpackningar som är tydligt maskulint kodade och att män dessutom är mindre 
benägna att köpa en produkt om den är feminint kodad. 
 
Detta tror vi kan indikera någon slags trend kring användandet av runda, mjuka och 
mer organiska former. Alternativt kanske det kan antyda en viss attitydförändring, där 
män inte längre framställs lika ”macho” som tidigare. Möjligen börjar det bli alltmer 
accepterat för män att förknippas med mer mjuka värden. Det finns en risk att detta 
resonemang är aningen hårdraget och istället utgörs av en underliggande förhoppning 
från vår sida.   
 
En blandad förpackningsform användes till de egna designförslagen. Det var dock ingen 
respondent som nämnde förpackningsformen inom ramen för de båda 
enkätundersökningarna. Detta kan indikera att formen på förpackningen är av sekundär 
betydelse i sammanhanget.  
 
4.2 Riktvärden för könsneutralitet 
Det gula och det rosablåa designförslaget var de som upplevdes könsneutrala i störst 
utsträckning enligt enkätundersökningen, 58,3 % ansåg dessa designförslag 
könsneutrala. Det bör givetvis reflekteras över om detta är en bra procentsats eller ej och 
vad ett rimligt resultat är i sammanhanget. Dessa frågor är i princip omöjliga att svara 
på i dagsläget, med tanke på att det inte finns någon liknande forskning att jämföra 
emot eller några riktlinjer att förhålla sig till. Dock kan vi konstatera att dessa 
designförslag uppfattades mer könsneutrala i jämförelse med designens prototyp, vilket 
indikerar en positiv utveckling och en lyckosam designprocess.  
 
Vi anser det även väsentligt att nämna jämförelsen mot befintliga 
rakhyvelsförpackningar på marknaden som genomfördes under testing 1. 
Undersökningen påvisade att den egna prototypen upplevdes som den överlägset mest 
könsneutrala förpackningen. I jämförelse med de kvinnliga förpackningarna ansåg 
96,9 % av respondenterna prototypen som den mest könsneutrala förpackningen. 
87,5 % upplevde prototypen som den mest könsneutrala i jämförelse med de manliga 
förpackningarna. Denna jämförelse upprepades inte inom testing 2, då resultatet ansågs 
tämligen talande. Eftersom det egna designförslaget upplevdes än mer könsneutralt i 
jämförelse med prototypen, så är det rimligt att anta att procentsatsen skulle förbättrats 
om jämförelsen mot befintliga förpackningar repeterats. Ovanstående resultat bör 
klassas som relativt bra, vilket styrker de slutgiltiga designförslagens legitimitet. Vi anser 
dock att det vore intressant att undersöka fler befintliga produkter på marknaden inom 
olika segment, för att klargöra vilket resultat av könsneutralitet de uppnår. En sådan 
undersökning skulle också kunna resultera i något slags medelvärde eller riktlinje över 
vad som kan klassas som god könsneutralitet. 
 
4.3 Kommersiell design 
Med den egna designprocessen i åtanke konstaterade vi att formgivning av en 
könsneutral förpackning möjligen kan ställa högre krav på formgivaren. Då det gäller 
att utforma en kommersiellt slagkraftig produkt i kombination med ett könsneutralt 
uttryck. En balansgång som möjligtvis kan uppfattas svår, menar vi. Enligt vår studie 
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präglas könsneutrala förpackningar bland annat av ett minimalistiskt uttryck, en stor 
andel vit, ett fåtal färger, teckensnitt som fokuserar på läslighet, abstrakta former och 
mönster samt avsaknaden av förskönande ord. Ovanstående är element som i sig själva 
inte väcker så mycket uppmärksamhet eller sticker ut bredvid mer händelserika 
förpackningar. Det är således viktigt för formgivaren att med dessa element skapa ett 
helhetsintryck som inte blir sterilt och tråkigt, utan kan konkurrera på marknaden 
samtidigt som ett könsneutralt uttryck bibehålls.  
 
Den visuella innehållsanalysen påvisade som tidigare nämnts att 
rakhyvelsförpackningarna på marknaden påminner om varandra till stor del och följer 
samma utseendemässiga mönster. De är antingen utformade efter det som anses tydligt 
manligt eller kvinnligt, utan alternativ däremellan. Så möjligen är det just en 
förpackning baserad på de element som uppfattas könsneutrala som får den att sticka ut 
inom denna polariserade bransch. Det mer avskalade uttrycket skulle differentiera 
förpackningen mot dagens produkter, således tror vi det minimalistiska och mer 
stillsamma uttrycket kan vara en fördel.  
 
4.4 Möjlig generalisering  
Litteraturstudien behandlar inte enbart vad som upplevs könsneutralt vad gäller 
rakhyvelsförpackningar. Studien inkluderar även forskning kring vad som anses 
könsneutralt beträffande bland annat duschcremes- schampo- och 
hudvårdsförpackningar. Riktlinjerna som presenteras i slutsatsen bygger delvis på 
litteraturstudien, således kan dessa möjligtvis användas som vägledning för att designa 
andra typer av könsneutrala förpackningar än enbart rakhyvelsförpackningar. 
 
4.5 Formgivarnas könskategorier 
Vi som utformat designförslagen är av motsatta kön. Det kan vara av intresse att 
reflektera kring, då det eventuellt kan ha betydelse för formgivningen av 
designförslagen. Möjligtvis kan det vara en fördel och bidra med fler skilda perspektiv. 
Eftersom vi lär oss redan från tidig ålder hur en tjej och kille ”ska” vara och tänka (Umo, 
u.å). Därav kan olika synvinklar existera baserat på könskategori. I sådant fall bör det 
vara fördelaktigt att vara två av motsatt kön vid utformandet av könsneutral design. 
Dock behöver det inte vara av betydelse, eftersom vi tror personlig smak och andra 
egenskaper har större påverkan på formgivningen. 
 
Den personliga smaken kan dock vara påverkad av befintliga normer. Inte enbart vad 
gäller kön, utan även av normer baserade på till exempel ålder och etnicitet. 
Sammanfattningsvis kan våra könskategorier haft betydelse för utformandet av 
designförslagen, men troligen påverkade andra faktorer och erfarenheter mer.  
 
4.6 Könsneutralitet som konstruktion 
Så vad är egentligen könsneutralt och hur appliceras det inom förpackningsdesign? 
Denna studie kan ge en fingervisning på enskilda element, kombinationer och 
helhetsintryck som uppfattas könsneutrala i relativt stor utsträckning. Men det är just 
uppfattningar, tror vi. Det är ingen absolut sanning och att definiera exakt vad som är 
könsneutralt är troligtvis svårt.  
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Vi tror att människor uppfattar könsneutralitet och förpackningars könsinriktningar 
olika. Dessa uppfattningar baseras troligen till stor del på egna tolkningar och åsikter. 
Som i sin tur bygger på kulturella sammanhang, de föreställningar och ”regler” som 
råder där samt sociala relationer och historisk tidsperiod. Med detta i åtanke kan påstås 
att begreppet könsneutralitet, liksom genus, är något konstruerat och ombytligt. Där 
begreppets innebörd konstant förändras i relation till aktuella uppfattningar om 
könsneutralitet, femininitet och maskulinitet. Så för att uppnå en så könsneutral design 
som möjligt, anser vi att formgivaren bör ha kännedom om samtiden och 
omkringliggande faktorer. För det som upplevs könsneutralt idag, kanske uppfattas 
extremt könskodat imorgon. 
 
4.7 Metoddiskussion  
4.7.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien bygger på befintlig forskning och kunskap som återfunnits via olika 
plattformar. Vi har genomfört en grundlig litteratursökning, men det är sannolikt att all 
användbar och relevant forskning inte upptäckts. Det är möjligt att studien inkluderat 
andra aspekter om annan relevant forskning återfunnits. För att litteratursökningen 
skulle täcka in så stort område som möjligt har en noggrant utformad sökstrategi 
använts. Olika plattformar och databaser har inkluderats i litteratursökningen, hjälp har 
tagits från Högskolan Dalarnas bibliotekarie, vidaresök från relevanta referenslistor har 
genomförts och tips har mottagits från kunniga personer inom området.   
 
Litteraturstudien inkluderar även mer generell forskning som inte behandlar specifikt 
rakhyvlar och dess förpackningar, då forskningsunderlaget är tunt inom området. Det 
är möjligt att samma tendenser inte kan appliceras rakt av på rakhyvelsförpackningar. 
Vi har dock kompletterat denna forskning med information från innehållsanalysen och 
enkätundersökningarna för att försöka bekräfta eller falsifiera aktuella aspekter. 
 
4.7.2 Visuell innehållsanalys 
De foton som togs på rakhyvelsförpackningarna i livsmedelsbutikerna var av varierad 
bildkvalité, vilket vi tror kan ha påverkat analysen. Rakhyvelsförpackningarnas 
placering och ljussättning påverkade bildkvalitén och kan i förlängningen ha påverkat 
hur främst färg bedömts. För att undvika en felaktig bedömning av förpackningarna 
kompletterades analysen med bilder från internet på respektive förpackning.  
 
Under själva analystillfället granskades först de kvinnliga och sedan de manliga 
förpackningarna. Detta medförde att förpackningarna till viss del och helt omedvetet 
jämfördes med varandra inom respektive könskategori. I efterhand anser vi att det 
troligen hade varit bättre att analysera förpackningarna i en blandad ordning, för att i 
större utsträckning undvika jämförelser inom respektive könskategori.  
 
Det finns även en risk att egna befintliga föreställningar om vad som är kvinnligt och 
manligt på ett undermedvetet sätt påverkat analysen. För att eliminera den risken så gott 
som möjligt skapades en tydlig kodningsmanual, för att säkerställa att varje förpackning 
analyserades på exakt samma sätt. 
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Svårigheter har även funnits beträffade var gränsen går för till exempel definitionen av 
mättade/omättade färger och ljusa/mörka färger. Vid analysen har kunskap som 
inhämtats i kunskapsläget efterföljts. Detta till trots har egna bedömningar stundtals 
tvingats tillämpats, då dessa aspekter legat precis på gränsen. Dessa bedömningar har 
dock konsekvent genomförts på likvärdigt tillvägagångssätt, för att trygga 
undersökningens reliabilitet.  
 
4.7.3 Enkätundersökningar  
Två enkäter genomfördes inom steget testing i Sless´ arbetsmodell. En nackdel med att 
använda enkäter som datainsamlingsmetod var att det uppstod en viss avsaknad av 
nyanserade svar. Ett flertal respondenter valde att svara mycket kortfattat på de öppna 
frågorna. Vid en enkätundersökning finns inte möjligheten att be respondenten 
utveckla sina svar eller ställa följdfrågor (Denscombe, 2016). Fokusgrupper i detta steg 
förmodar vi hade varit ett bättre alternativ, då möjligheten att ställa frågor och 
interagera med respondenterna finns. På grund av samhällsrestriktioner till följd av 
rådande pandemi av covid-19 under denna studies tidsperiod, valdes fokusgrupper bort 
som datainsamlingsmetod då de ansågs svåra att genomföra. En fördel med 
enkätundersökningar är att alla respondenter får exakt samma frågor och frågeställaren 
kan inte påverka respondenterna (Denscombe, 2016). De svarande får också tid att 
genomföra enkäten i lugn och ro när tillfälle ges (Denscombe, 2016).  
 
Det fanns vissa svårigheter att få in en större mängd svar, fler respondenter hade ökat 
resultatets generaliserbarhet. För att samla in fler svar skickades enkäten även ut via 
personliga meddelanden.  
 
4.7.4 Designprocess 
Vid utformandet av de egna designförslagen fanns risken att egna undermedvetna 
förställningar om vad som är könsneutralt och attraktivt påverkat utformningen.  
För att undvika våra egna preferenser om vad som är attraktivt har en ständig 
återkoppling till litteraturstudien samt resultatet av enkäterna skett under 
designprocessen. Detta för att säkerställa att designen efterföljer dessa riktlinjer. 
 
Vi är väl medvetna om att designprocessens olika steg i resultatavsnittet innehåller 
stycken med diskussionsartad karaktär. Detta är en direkt följd av vårt metodval, där vi 
inom respektive steg för Sless’ arbetsmodell har för avsikt att motivera och argumentera 
kring våra designmässiga beslut. Möjligen kunde en alternativ uppdelning genomförts 
gällande dispositionen, där varje steg i resultat följts av en kort diskussion.  
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5 Slutsatser  
Syftet med studien var att klargöra hur rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt beroende på 
om de riktar sig mot män eller kvinnor, vad gäller färg, typografi, grafiska element och 
förpackningens form. Vidare avsåg studien undersöka hur en förpackning för rakhyvlar 
kan utformas för att upplevas könsneutral. Detta resulterade i två egna designförslag 
samt utseendemässiga riktlinjer över hur en könsneutral förpackning för rakhyvlar kan 
formges. 
 
Frågeställning 1: Hur skiljer sig rakhyvelsförpackningar åt beroende på om de riktar sig 
till män eller kvinnor, vad gäller färg, typografi, grafiska element och förpackningens 
form? 
 
Den visuella innehållsanalysen resulterade i tydliga utseendemässiga skillnader 
beroende på om rakhyvelsförpackningarna riktade sig mot kvinnor eller män. Nedan 
presenteras generella kännetecken över hur rakhyvelsförpackningar riktade mot 
kvinnor respektive män är utformade.  
 
Rakhyvelsförpackningar riktade mot kvinnor består generellt av: 

• ljusa färger 
• främst omättade färger 
• mestadels färgerna vit, rosa, blå och grön 
• sanserifer och skripter 
• illustrationer och mjuka element 
• rund förpackningsform.  

Rakhyvelsförpackningar riktade mot män består generellt av: 
• huvudsakligen mörka färger 
• främst mättade färger 
• mestadels färgerna vit, svart, blå och orange 
• sanserifer 
• illustrationer och hårda element samt en viss del mjuka element 
• kantig förpackningsform. 

 
Frågeställning 2: Hur utformas en förpackning för rakhyvlar, så att den upplevs 
könsneutral vad gäller färg, typografi, grafiska element och förpackningens form? 
 
Baserat på litteraturstudien samt den visuella innehållsanalysen utformades två 
designförslag för en könsneutral rakhyvelsförpackning (se figur 29 och bilaga 10). 
 

     
Figur 29 Slutgiltiga designförslag. 
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Utifrån kartläggningen och Design and creation har ett antal utseendemässiga riktlinjer 
för hur en könsneutral rakhyvelsförpackning kan formges sammanställts: 
 
Färg 

• Använd färgen blå med försiktighet. Färgens nyans är av avgörande betydelse om den 
ska upplevas könsneutral eller maskulin. Mörkblå uppfattas som maskulin, medan 
ljusblå upplevs könsneutral.  

• Färgen grön kan användas för att uppnå könsneutralitet, men kan tendera att upplevas 
aningen maskulin. 

• För att uppnå könsneutralitet kan färgen svart användas, dock kan färgen bidra till ett 
kompakt uttryck som upplevs maskulint. 

• Använd omättade färger för att uppnå könsneutralitet. 
• Gul och orange färg kan med fördel användas för att uppnå könsneutralitet.  
• Könskodade färger kan kombineras för att skapa ett könsneutralt uttryck. 
• Använd en stor andel vit på förpackningen för att uppnå könsneutralitet. 
• Ljusa och ett fåtal färger främjar ett könsneutralt uttryck. 

Typografi 
• För att uppnå könsneutralitet använd sanserifer. 
• Teckensnittet Futura upplevs ge ett könsneutralt uttryck. 
• Andra teckensnitt som också kan upplevas könsneutrala är Helvetica och Century. 

Grafiska element 
• Abstrakta mönster och former kan användas för att uppnå könsneutralitet. 
• Använd hellre mjuka element än hårda. 
• Ett könsneutralt uttryck kan uppnås genom att kompensera mjuka element med hårda 

och tvärtom.  
• Grafiska element kan få ett annat uttryck när det exponeras tillsammans med andra 

element jämfört med när de exponeras för sig själva. Således är det viktigt att ta hänsyn 
till helhetsintrycket.  

Förpackningens form 
• Använd en blandad förpackningsform för att uppnå könsneutralitet.  
• Använd hellre en något mer rund form än kantig. 

Övrigt 
• Ett minimalistiskt uttryck kan användas för att uppnå könsneutralitet, dock kan ett 

alltför luftigt uttryck uppfattas mer feminint. 
• Tydlig typografi bör prioriteras framför grafiska element och mycket färg för att uppnå 

könsneutralitet.  
• Förskönande ord bör undvikas, vilket främjar intrycket av könsneutralitet. 
• Varumärkesnamn bör relateras till temat genus för att uppnå större grad av 

könsneutralitet.   

Avslutningsvis konstateras att beslut gällande färg, typografi, grafiska element och 
förpackningens form bör tas med hänsyn till varandra. Eftersom alla dessa kategorier 
tillsammans skapar förpackningens helhetsintryck.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Analyserade förpackningar, kvinnor  
 

          
a1     a2            a3               a4 

          
a5       a6         a7          a8 

             
a9   a10  a11  a12 

             
a13       a14      a15       a16          a17 
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Bilaga 2 – Analyserade förpackningar, män 
 

          
b1      b2      b3        b4 

          
b5     b6    b7         b8 

          
b9         b10           b11            b12 

       
b13       b14      b15 



 

a1 Gillette Simply Venus Ljus Omättad Blå, turkos, rosa, vit Sanserif Illustration, mjuka Blandad
a2 ICA On the go Ljus Omättad Rosa, vit, röd Skript, sanserif Mjuka Rund
a3 Bic Soleil Bella Ljus Omättad Blå, turkos, vit Skript, sanserif Illustration, mjuka Rund
a4 Bic Soleil Lady Ljus Omättad Gul, orange, röd, vit Skript, sanserif Illustration, mjuka Rund
a5 Bic Miss Soleil Sensitive Ljus Omättad Rosa, turkos, vit Skript, sanserif, seriff Illustration, mjuka Rund
a6 ICA Rakhyvel Ljus Omättad Lila, vit Sanserif Illustration, mjuka Blandad
a7 ICA Rakhyvel dam Ljus Omättad Lila, vit Sanserif Mjuka Blandad
a8 Gillette Venus Comfortglide Breeze Ljus Mättad Lila, blå, vit Seriff Illustration, mjuka Rund
a9 Gillette Venus Extra Smooth Sensitive Ljus Omättad Blå, grön, vit Sanserif Illustration, mjuka Rund
a10 Gillette Venus Tropical Ljus Mättad Gul, blå, grön, rosa, vit Sanserif Illustration, mjuka Rund
a11 Gillette Venus Snap Extra Smooth Ljus Mättad Rosa, blå, vit Sanserif, seriff Illustration, mjuka Rund
a12 Bic Soleil Click Ljus Mättad Rosa, grön, vit Skript, sanserif, seriff Illustration, hårda Rund
a13 Gillette Venus Divine Sensitive Ljus Omättad Rosa, blå, vit Sanserif Illustration, mjuka Rund
a14 Bic Miss Soleil Ljus Mättad Rosa, vit Skript, sanserif Illustration, mjuka, hårda Rund
a15 Cien Lady 5 Ljus Omättad Grön, blå, vit Skript, sanserif Illustration, mjuka Kantig
a16 Bic Miss Soleil Colour Collection Ljus Mättad Gul, rosa, lila, vit Skript, sanserif Illustration, mjuka, hårda Rund
a17 Bic Miss Soleil Bella Colors Ljus Omättad Gul, grön, rosa, vit Skript, sanserif Illustration, mjuka Rund
b1 ICA Shave Away Mörk Omättad Orange, svart, grå, vit Skript, sanserif Illustration, mjuka Kantig
b2 Gillette Sensor 3 Comfort Mörk Mättad Blå, orange, vit Sanserif Illustration, mjuka Blandad
b3 ICA Be Jawsome Mörk Omättad Svart, blå, grå Skript, sanserif Mjuka Blandad
b4 ICA Systemhyvel Mörk Omättad Svart, grå, grön, vit Seriff, sanserif Hårda Blandad
b5 Gillette Fusion Proshield 5 Mörk Mättad Blå, orange, gul, vit Sanserif Illustration, mjuka, hårda Kantig
b6 Gillette Mach 3 Turbo Mörk Mättad Blå, gul, svart Sanserif Illustration, hårda Kantig
b7 Bic Flex Hybrid 3 Mörk Mättad Svart, blå, vit Sanserif Illustration, hårda Rund
b8 Bic Flex 3 Mörk Omättad Blå, svart, vit, grå Sanserif Illustration, hårda Rund
b9 Bic Flex Hybrid 5 Mörk Omättad Grå, vit, orange Sanserif Illustration, hårda Rund
b10 Cien Men Perfect Mörk Mättad Svart, grön, vit Sanserif Illustration, hårda Kantig
b11 Cien Men Shark Mörk Mättad Svart, orange, guld, vit Sanserif Illustration, hårda Kantig
b12 Gillette Fusion Proglide 5 Mörk Mättad Blå, gul, orange, vit Sanserif Illustration, mjuka Kantig
b13 Gillette Fusion  5 Ljus Mättad Orange, gul, vit Sanserif Illustration, mjuka Kantig
b14 Gillette Skinguard Sensitive Ljus Mättad Vit, blå, orange, gul Sanserif Illustration, mjuka Kantig
b15 Gillette Mach 3 Mörk Mättad Blå, svart, vit, gul, röd Sanserif Illustration, hårda Kantig

Typsnitt Grafiska element FormFörpackning Produkt Färg 1) Färg 3)Färg 2)

Bilaga 3 – Kodschema 
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Bilaga 4 – Kodningsmanual 
 
Följande frågor ska ställas vid analys av förpackningarna: 
 
Vilken förpackning gäller det? 
Frågan ställs för att identifiera förpackningarna. Varje förpackning tilldelas ett nummer 
och en bokstav som definierar vilken bild förpackningen kopplas samman med. 
Bokstäverna utgörs av a och b. Där a utgör förpackningar som är riktade mot kvinnor 
och b förpackningar som är riktade mot män.   
 
Vad har produkten för varumärke och namn? 
Frågan ställs för att fastställa vilket företag som står bakom produkten och dess namn. 
 
Vilken färg har förpackningen? 
Frågan ställs för att klargöra vilka färger som förekommer på förpackningarna. Denna 
fråga utgörs av tre delar. 
 

1) Består förpackningen i helhet av ljusa eller mörka färger? 
2) Består förpackningen i helhet av mättade eller omättade färger? 
3) Vilka färger förekommer på förpackningen?  

 
Vad har förpackningen för teckensnittsklass? 
Frågan ställs för att ta reda på om förpackningens teckensnitt utgörs av seriffer, 
sanserifer eller skripter. 
 
Vad har förpackningen för grafiska element? 
Frågan ställs för att klargöra vilka grafiska element som förekommer på 
förpackningarna. De grafiska elementen kategoriseras enligt följande: 
 
Hårda – utgörs av element med skarpa och kantiga former. Till exempel trianglar och 
rektanglar. 
 
Mjuka – utgörs av element med runda och mjuka former. Till exempel cirklar.  
 
Illustrationer – Utgörs av grafiska illustrationer och 3D-bilder av verkliga ting, till 
exempel rakhyvelsblad och ingredienser.  
 
Vilken form har förpackningen? 
Frågan ställs för att fastställa förpackningens form. Formerna delas upp i kategorierna 
rund, kantig och blandad form. En rund förpackningsform utgörs av vågiga och böjda 
former. Medan en kantig förpackningsform utgörs av raka och spetsiga former. Den 
blandade förpackningsformen består av en kombination av formerna kantig och rund. 
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Bilaga 5 – Skisser 
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Bilaga 6 – Enkätundersökning 1 
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Bilaga 7 – Enkätundersökning 1, resultat 
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Bilaga 8 – Enkätundersökning 2 
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Bilaga 9 – Enkätundersökning 2, resultat 
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Bilaga 10 – Slutgiltiga designförslag   
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Bilaga 11 – Färgkoder 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gult designförslag

CMYK: 0.25.89.0
RGB: 242.197.61
HEX: #F2C53D
NCS: S 0560-Y10R

CMYK: 0.20.69.0
RGB: 242.208.107
HEX: #F2D06B
NCS: S 1040-Y10R

CMYK: 3.13.44.0
RGB: 242.222.162
HEX: #F2DEA2
NCS: S 1020-Y10R

CMYK: 0.5.35.0
RGB: 252.239.187
HEX: #FCEFBB
NCS: S 0510-Y20R

CMYK: 2.0.8.0
RGB: 252.252.241
HEX: #FCFCF1
NCS: S 0502-Y

Grönt designförslag

CMYK: 81.24.69.39
RGB: 62.103.78
HEX: #3E674E
NCS: S 5020-B90G

CMYK: 69.8.51.6
RGB: 109.164.140
HEX: #6DA48C
NCS: S 3020-B90G

CMYK: 48.8.32.2
RGB: 157.190.180
HEX: #9DBEB4
NCS: S 2010-B50G

CMYK: 31.0.26.0
RGB: 198.222.203
HEX: #C6DECB
NCS: S 1510-G

CMYK: 2.0.8.0
RGB: 252.252.241
HEX: #FCFCF1
NCS: S 0502-Y

Rosablått designförslag

CMYK: 78.52.14.20
RGB: 74.96.140
HEX: #4A608C
NCS: S 4030-R80B

CMYK: 20.49.64.18
RGB: 166.124.89
HEX: #A67C59
NCS: S 4010-Y30R

CMYK: 10.28.34.2
RGB: 217.189.166
HEX: #D9BDA6
NCS: S 1510-Y60R

CMYK: 3.13.44.0
RGB: 242.222.163
HEX: #F2DEA3
NCS: S 1015-Y10R

CMYK: 2.0.8.0
RGB: 252.252.241
HEX: #FCFCF1
NCS: S 0502-Y

Blått designförslag

CMYK: 78.52.14.20
RGB: 74.96.140
HEX: #4A608C
NCS: S 4030-R80B

CMYK: 51.21.14.6
RGB: 142.168.191
HEX: #8EA8BF
NCS: S 2030-R90B

CMYK: 51.5.7.0
RGB: 153.198.227
HEX: #99C6E3
NCS: S 1040-R80B

CMYK: 25.0.0.0
RGB: 209.237.255
HEX: #D1EDFF
NCS: S 0520-R90B

CMYK: 2.0.8.0
RGB: 252.252.241
HEX: #FCFCF1
NCS: S 0502-Y
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Orange designförslag

CMYK: 0.54.73.0
RGB: 234.145.85
HEX: #EA9155
NCS: S 2040-Y40R

CMYK: 0.33.73.0
RGB: 240.185.94
HEX: #F0B95E
NCS: S 0540-Y30R

CMYK: 0.25.57.0
RGB: 255.210.135
HEX: #FFD287
NCS: S 1030-Y30R

CMYK: 0.4.45.0
RGB: 254.240.167
HEX: #FEF0A7 
NCS: S 0520-Y

CMYK: 2.0.8.0
RGB: 252.252.241
HEX: #FCFCF1
NCS: S 0502-Y

Turkost designförslag

CMYK: 95.8.22.33
RGB: 0.115.140
HEX: #00738C
NCS: S 3050-B10G

CMYK: 59.9.29.5
RGB: 130.175.178
HEX: #82AFB2
NCS: S 3020-B10G

CMYK: 22.0.22.0
RGB: 215.234.212
HEX: #D7EAD4
NCS: S 0530-G

CMYK: 8.1.20.0
RGB: 239.241.217
HEX: #EFF1D9
NCS: S 1005-G50Y

CMYK: 2.0.8.0
RGB: 252.252.241
HEX: #FCFCF1
NCS: S 0502-Y


