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Sammanfattning
Detta examensarbete innefattar en teoretisk och en praktisk del om marknadsundersökningar. Inom 
teoridelen har litteratur inom ämnet studerats för att sedan genomföra en marknadsundersökning. 
Utöver detta ha resultatet som erhållts ur marknadsundersökningen tillämpats för att ta fram ett 
designkoncept för en serie ansiktscremer.

Marknadsundersökningen utfördes i form av en observationsresearch där ansiktscremer av olika 
priser och märken jämfördes, samt en webbenkät där målgruppen fick svara på frågor om ansiktscre-
mers behållare och behållarens färg. Målgruppen är satt till män och kvinnor över 15 år som använder 
ansiktscreme. För att marknadsundersökningen ska vara möjlig att genomföra inom satta tidsramar 
skickades webbenkäten endast ut till studenter vid Högskolan Dalarna i Borlänge samt till läsare av 
modebloggen ”Hopplösa Modenördar”.

Totalt inkom 469 svar.
Resultatet visade att vitt, silver och svart är de färger som tilltalar män mest i fråga om ansiktscre-

mebehållare. För kvinnor var det vitt, guld och rosa som kändes mest tilltalande. Ur resultatet kunde 
även utläsas att burken var den behållare som tilltalar både män och kvinnor mest.
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Summary
This degree project contains a theoretical and a practical part within the area of marketing research. 
In the theoretical part literature in the subject have been studied to proceed with actual marketing 
research. From the results received in the marketing research, a design concept for a line of beauty 
cream have been created. 

The marketing research was implemented with a observation research, where price and brands were 
compared, and a web-survey where the target group answered questions concerning beauty cream 
containers and its colours. The target group was chosen to men and women over the age of 15 who use 
beauty cream. To make the web-survey possible to follow trough within the time limit, the web-sur-
vey were only sent to students at Dalarna University in Borlänge and to readers of the fashion blog 
“Hopplösa Modenördar”.

The total amount became the astonishingly 469 answers.
The result showed that white, silver and black are the colours that appeal to men, concerning beauty 

cream containers. To women white, gold and pink were the colours that were most appealing. The jar 
is the most appealing container for both men and women.
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1. Inledning
Grafisk Teknologi (120p) är en 3-årig ingenjörsutbildning, som avslutas 
med ett examensarbete på 10 poäng på C-nivå.

Detta examensarbete kommer ha fördjupning inom marknadsunder-
sökningar. Fördjupningen kommer även kompletteras av en praktisk 
tillämpning i form av en marknadsundersökning angående design av 
behållare för ansiktscreme. Ett designkoncept för en serie ansiktscremer 
kommer att framställas utifrån resultatet som erhålls i marknadsunder-
sökningen.

Examensarbetet har utformats efter idé från reklambyrån Razter.

1.1. Bakgrund
Razter är en reklambyrå som etablerades 2002 i Borlänge-regionen. 
Förutom rena reklamjobb har Razter en del konsultuppdrag samt under-
visning på Medie- och Kommunikationsvetenskapsprogrammet i Falun. 
Just nu är Razter anställda av reklambyrån Ord&Form i Uppsala.

Som reklambyrå får man vara beredd på alla möjliga sorters uppdrag, 
exempelvis utformning av designkoncept för serier av ansiktscremer. 
Inför skapandet av ett designkoncept är det viktigt att avläsa marknaden 
för att få vetskap om vad som tilltalar kundgruppen. Ett sätt att avläsa 
marknaden är genom marknadsundersökning.

1.2. Syfte
Syftet med examensarbetet är att genom litteraturstudier och praktiskt 
tillämpning få ökade kunskaper om marknadsundersökningar.

1.3. Mål
Målet med examensarbetet är att utifrån resultatet som fås fram genom 
marknadsundersökningen skapa ett designkoncept för en serie ansikts-
cremer.

1.4. Metod
Examensarbetet kommer att genomföras med hjälp av litteraturstudier 
och information från internet. Två olika typer av marknadsundersök-
ningar kommer att implementeras och val av behållare samt färger för 
designkonceptet, kommer att väljas genom resultatet. En iakttagelse över 
vilka färger som används på behållare inom livsmedel och skönhetsvård 
kommer att genomföras för att få en ökad insyn i färgval. Designen av 
konceptet kommer att förverkligas genom Adobes Creative Suites.

1.5. Avgränsningar
Designkonceptet kommer att begränsas till ytan på ansiktscremens- 
behållare. Själva behållaren kommer inte att formges. Då marknads- 
undersökningarna fokuserar på design kommer ingen ekonomisk- eller 
produktionssynpunkt kommer att tas upp, detta anses mindre väsent-
ligt.
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2. Fördjupning – marknadsundersök-
ning
Ett företag kan inte förvänta sig att informationen om exempelvis en viss 
målgrupp skall komma till det självmant. Ibland måste företaget själva 
göra undersökningar och andra gånger anlitas andra företag, som specia-
liserat sig på marknadsundersökningar. 

Några av de vanligaste undersökningarna är mätningar av mark-
nadspotential, marknadsandelsanalys, försäljningsanalyser och affärs-
trender.

2.1. Marknadsundersökningsprocessen
Enligt Kotler (Principles of marketing), kan marknadsundersökningspro-
cessen delas upp i fyra steg:

2.1.1. Definition av problemet och undersökningsmålet
Det är det viktigaste och oftast svåraste steget i undersökningsprocessen. 
Ofta vet man att något är fel, utan att veta exakt vad det är.

När problemet väl är definierat måste undersökningsmål sättas upp. 
En undersökning kan vara av tre olika slag:

1. Undersökande – Insamling av information för att bättre kunna 
definiera problemet och förstå möjliga hypoteser.

2. Beskrivande – Insamlingen av information för att få en beskriv-
ning över t ex potentialen för en viss produkt, kundattityder och 
demografi.

3. Orsak/verkan – Marknadsundersökning för att testa hypoteser 
om förhållanden mellan orsak och verkan.

2.1.2. Utveckling av en undersökningsplan
I det andra steget i undersökningsprocessen utvecklas en plan över hur 
insamlandet av primär- och sekundärdata ska ske på ett effektivt sätt. 
Planen, som sedan presenteras för ledningen, skall redogöra för existe-
rande data, undersökningsmetod, kontaktmetoder, urvalsmetoder och val 
av undersökningsinstrument: primär- eller sekundärdata.

2.1.2.1. Primärdata
Primärdata är information som ursprungligen är insamlad för just den 
undersökning som genomförs. Det finns i huvudsak tre olika angrepps-
sätt/undersökningsmetoder som används vid insamling av primärdata:

1. Observationsresearch
 Insamlingen av data sker genom observationer av relevanta 

människor, agerande och situationer. Kan användas t ex för att 
få reda på konkurrenternas pris eller hur mycket hyllutrymme 
konkurrenterna får hos återförsäljaren. Används oftast som ett 
komplement till en annan undersökningsmetod. 
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2. Enkätundersökning
 Enkätundersökning är den bästa metoden för att samla in 

beskrivande information om t ex människors kunskap, attityder, 
preferenser eller köpbeteende. Enkätundersökningens frågor kan 
ställas på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt. Det struktu-
rerade sättet går ut på att frågorna ställs på samma sätt till alla 
tillfrågade. Det ostrukturerade sättet går ut på att intervjuaren 
”tränger in” den tillfrågade och gör undersökningen mer som en 
intervju som bygger på svaren.

  En enkätundersökning kan också vara direkt eller indirekt. 
Den direkta metoden innebär att direkta frågor ställs om bete-
ende eller åsikter t ex ”Varför köper du varan X?” medan den 
indirekta metoden ställer frågor som t ex ”Vilken typ av männis-
kor köper varan X?”. 

  Enkätundersökning är den vanligaste undersökningsmetoden.
3. Experimentenkät
 Denna metod innebär att grupper av liknande människor och 

ger dem olika behandling och letar efter olikheter i gruppens 
svar. Med den metoden försöker man hitta orsak-verkan relatio-
ner.

Nästa steg i primärdata-insamlingen är att välja kontaktmetod (brev, 
telefon, personligen osv), en sampling plan utformas (vem skall vi under-
söka, hur många och hur skall vi välja dem). Slutligen väljs undersök-
ningsinstrumentet (frågor eller mekaniskt).

2.1.2.2. Sekundärdata
Sekundärdata är information som redan insamlats för ett annat syfte än 
just den undersökningen som genomförs. Den informationen är oftast bil-
ligare och går även snabbare att få fram. Dock går det kanske inte att få 
fram all information som söks eller så är informationen inte användbar.

2.1.3. Genomförandet av undersökningsplanen
I detta steg av processen samlas informationen in och analyserar. Denna 
fas är oftast den dyraste och det blir lätt fel. Undersökaren måste se till 
att planen genomförts korrekt och se till att de tillfrågade samarbetar och 
ger ärliga svar, samt att eventuella intervjuer begås utan misstag.

2.1.4. Tolkningar och rapporter
Undersökaren tolkar och drar slutsatser utifrån insamlad data. Detta 
steg kräver ibland att en specialist på området tillkallas, eftersom 
större undersökningar ofta kräver invecklade matematiska modeller. 
Slutsatserna bör kompletteras av marknadsförare, eftersom de förstår 
problemen bättre.
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3. Uppgift
Uppgiften i detta examensarbete är att göra en marknadsundersökning 
beträffande utseendet på behållare för ansiktscremer och utifrån resulta-
tet skapa ett designkoncept för en fiktiv serie ansiktscremer.

Två marknadsundersökningar kommer att göras. En enkätundersök-
ning och en observationsresearch.

I enkätundersökningen tillfrågas personer i varierande åldrar om deras 
åsikter i frågan om ansiktscremesbehållare och dess färg för att få ökad 
kännedom om vad ”mannen/kvinnan på gatan” spontant tycker.

Observationsresearchen kommer att undersöka befintliga ansiktscre-
mer på marknaden och vilket färg- och formspråk som används.

Resultatet som erhålls av marknadsundersökningen kommer sedan att 
praktiskt tillämpas för att skapa ett designkoncept för en serie ansikts-
creme.

4. Genomförande
Genomförandet av marknadsundersökning sker med fördjupningen som 
tidigare beskrivits i arbetet (se kapitel 2) som grund.

Mål: kunna redogöra för vad som tilltalar två olika kundgrupper (män och 
kvinnor) i frågan om ansiktscreme.
Syfte: göra en marknadsundersökning på utvald kundgrupp.
Målgrupper: män och kvinnor över 15 år.
Insamlingsteknik: sker genom enkät och observationsresearch.

4.1. Metod
Marknadsundersökningen sker via en elektronisk enkät som skickas ut 
till den utvalda målgruppen. Observationsresearch kommer att genom-
föras i butik och på internet.

4.2. Sekundär och primärdata
Datan som samlas in kan delas upp i sekundär och primärdata. Det som 
är viktigast för den här undersökningen är primärdatan som erhålls via 
datainsamling.

4.2.1. Sekundärdata
Facklitteratur inom marknadsundersökning samt gamla examensarbeten 
angående marknadsundersökningar.

4.2.2. Primärdata
Primärdata är den information som krävs för att den här marknadsun-
dersökningen ska uppnå sitt syfte och mål. Primärdatan är de uppgifter 
som insamlas utav marknadsundersökaren själv med någon form av 
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insamlingsteknik.
Till den här marknadsundersökningen har webbenkät och observa-

tionsresearch använts som insamlingsteknik för primärdata (se bilaga 2 
och 3).

4.3. Urval - Enkätundersökning
För att kunna identifiera målgruppen för enkätundersökningen ställdes 
frågan;

Vilka är enligt syftet intressanta att undersöka?
Vilka? Personer i ålder 15 och uppåt som använder ansiktscreme.
Var? I hela Sverige.

Målpopulation: Personer i åldrarna 15 och uppåt som använder ansikts-
creme i hela Sverige.

Urval: Personer i åldrarna 15 och uppåt som använder ansiktscreme 
vid Högskolan Dalarna, Borlänge och besökare av modebloggen ”Hopplösa 
modenördar”.

Om urvalet jämförs med målpopulationen är det en väldigt liten del. 
Anledningen till det är tidsbegränsning samt att undersökningen genom-
förs av endast en person.

Webbformulär valdes som enkätform, då det blir lättare och mer ano-
nymt för de tillfrågade. Samt att de tillfrågade själva kan välja när de vill 
svara på enkäten (se bilaga 3).

För att få en bredare undersökning ombads både Högskolan Dalarnas 
studenter i Borlänge och modebloggen ”Hopplösa Modenördars” läsare att 
svara. Sammanlagt kom 469 svar in.

Totalt urval: 469
Bortfall: 20 (ej fullständigt ifyllda enkäter)
Summa svar: 449 varav 80 män, 369 kvinnor

4.4. Datainsamling

4.4.1. Insamlingsteknik – Observationsresearch
Observationsresearchen förbereddes med att olika intressepunkter för 
ansiktscremerna sattes upp. Det som var av intresse var: typ av behål-
lare, vilka färger som används på behållaren, val av teckensnitt, textfärg 
och vilken image behållarens utseende utstrålar. Andra punkter som togs 
upp var även märke, namn och pris. Olika behållare undersöktes sedan i 
affärer (se bilaga 2).

4.4.2. Insamlingsteknik – Enkätundersökning
Enkätundersökningen förbereddes med en noggrann övervägning vad 
som skulle fås ut av undersökningen.

När frågorna sammanställts tillsattes en testgrupp på fem personer 
(varav en man och fyra kvinnor) i åldrarna 22-26 år, för att utvärdera 
frågorna med följande i åtanke:
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Skulle du själv besvara enkäten utan risk för att tröttna och klicka bort 
den?

Känns alla frågor relevanta?

Om svaret på någon av dessa frågor var nej, bör undersökningens frå-
gor göras om.

Enkäten blev totalt elva frågor och delades upp i fem delar:
1. Enkäten inleds med en kort och sammanfattande text om vad 

den avser att undersöka och om undersökaren. Den ska vara 
kort och lätt att snabbt sätta sig in i för att den tillfrågade 
snabbt ska veta vad det handlar om.

2. I den andra delen svarar den tillfrågade på frågor om ålder och 
kön

3. I den tredje delen svarar den tillfrågade på frågor om behållare, 
vilken som känns dyrast, billigast och vilken som tilltalar mest. 

4. I den fjärde delen svarar den tillfrågade på frågor om färg, vil-
ken som känns dyrast, billigast och vilken som tilltalar mest.

5. I den femte och sista delen svarar den tillfrågade på frågor om 
vad som fick dem att köpa deras nuvarande ansiktscreme och 
vad som skulle få dem att välja en annan ansiktscreme vid nästa 
köptillfälle.

Syftet med enkäten var att få kännedom om vad de tillfrågade ansåg vara 
dyrt, billigt och vad som tilltalade dem i fråga om behållare för ansikts-
creme (se bilaga 3).

5. Utvärdering 

5.1. Resultat
Av enkätens frågor och observationsresearchens intressepunkter ansågs 
de som berörde behållare och färger som mest intressanta. 

5.2. Manligt och kvinnligt

5.2.1. Observationsresearch
Av enkätens frågor och observationsresearchens intressepunkter ansågs 
de som berörde behållare och färger som mest intressanta. 

5.2.1.1. Befintligt utbud för män
Än så länge är utbudet av ansiktscremer som rekommenderas för män 
betydligt mycket mindre än det utbud som finns för kvinnor. 

Bland de ansiktscremer som finns för män är formspråket futuristiskt 
(fig. 1) som t ex L’oréal Men Expert Hydra Energetic där en pumpflaska i 
en stålblågrå färg djärvt bryts av med en klar orange. Eller mer kliniskt 
och neutral (fig. 2) som på t ex Biotherm Homme Active Moisturizer, där 
en stilren vit tub med mörkgrå text och en klarröd detalj får räcka för att 

fig. 1 L'oreal Men 
Expert Hydra 
Energetic

fig. 2 Biotherm 
Homme Active 
Moisturizer
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inte stå ut för mycket i badrumsskåpet.

5.2.1.2. Befintligt utbud för kvinnor
Antalet märken och sorter av ansiktscreme som finns för kvinnor är 
enormt. Formspråket är oftast stilrent, med en eller flera detaljer i silver 
(fig. 3). Färgerna som används återfinns stort sett i hela färgspektrat, 
men med en större del av blåa nyanser. De behållare som finns är burk, 
burk och burk, med undantag för ett fåtal tuber (fig. 4).

5.2.2. Enkätundersökning

5.2.2.1. Män föredrar
Den behållare som tilltalar män mest är burken. Det är även burken som 
män anser vara den behållare som känns dyrast, medan tuben ses som 
billigast (se bilaga 4.1).

När det gäller färger är det vit som tilltalar mest, även svart och silver 
känns tilltalande för många. Dyrast känns guld, tätt följd av svart och vit. 
Det är även vit som känns billigast, då tillsammans med blått (se bilaga 
4.1).

5.2.2.2. Kvinnor föredrar
Den behållare som tilltalar kvinnor mest är också burken. Likaså är det 
den behållare som kvinnor anser känns dyrast och tuben är den behållare 
som känns billigast (se bilaga 4.2).

Bland färger är det vitt som känns mest tilltalande före guld och rosa. 
Guld är även den färg som känns dyrast följt av vitt och svart. Den färg 
som känns billigast är blått, då tillsammans med vitt (se bilaga 4.2).

5.3. Vem bryr sig om ansiktscremens behållare?
Största anledningen till att man köper en ansiktscreme visade sig vara 
att ansiktscremen rekommenderats av t ex vänner eller tidskrifter. Näst 
viktigast var märket. Vilken ansiktscreme man köper nästa gång beror 
också på vad som rekommenderas, näst följt av ansiktscremens pris. 
Detta gällde både för manliga och kvinnliga tillfrågade.

5.4. Iakttagelse – på vilka produkter återfinns dessa 
färger
För att få en ökad insyn om vilka färger som är vanligast, dels inom livs-
medelsfraktionen och dels inom skönhetsvård, gjordes en undersökning. 
Två likadana färgcirklar gjordes och därefter genomsöktes livsmedels- och 
skönhetsvårdsreklamblad och produktförpackningar klipptes ut och sat-
tes på plats i färgcirkeln. Man fick då en överskådlig bild över på vilken 
sorts produkt de olika färgerna användes på.

fig. 3 Lumene, Nivea 
och Biotherm, samtliga 
med detaljer i silver.

fig. 4 Dermalogica 
på tub
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5.4.1. Färger på livsmedelsbehållare av befintliga produkter och 
deras färger

Röd
Den vanligast färgen på livsmedelsförpackningar är röd ofta tillsammans 
med gul. Produkter som ketchup, falukorv och Coca-Cola är självklart 
röda och även Kungsörnen. Rött återfinns också på tacoprodukter och 
färdigmat.

Blå
Blått är också en vanlig färg på livsmedelsförpackningar. Blått används 
mestadels på hygienprodukter som toalettpapper, duschcreme, skurmedel 
och tandkräm, men används också på en del ostar och lättprodukter.

Grön
Grönt är en färg som används allt oftare på livsmedelsförpackningar 
eftersom allt fler produkter innehåller mer fibrer och är mer nyttiga och 
hälsosamma. Grönt används även på en del ostar, olivolja och hårscham-
pon.

Gul
Tillsammans med rött används gult ofta, men sällan som tyngsta färg. 
Undantaget är Eldorado och Old el Pasos produkter.

���

���

���

����

Ekströms 
     Old El Paso
      Eldorado
                   Fanta
     Gorby’s piroger     
     Santa Maria taco        
        Kungsörnen
  Findus färdigmat
      Grandiosa pizza
        Coca-cola
     Ketchup
       Falukorv   
    

Kvali Mild Ost
Ajax skurpulver
Lambi toalettpapper
Pepsodent
Tena lady
Apetina feta ost
Viktväktarna
Mini lätta
Barnängen
Abba
Pepsi

Zeta olivolija
Arla herrgård
Hemköp fullkornsskorpor
Garnier Fructis
Nestle Fitness
Sprite
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5.4.2. Färger på befintliga behållare för skönhetsprodukter

Blå
Den vanligaste färgen på behållare för skönhetsmedel är blått i olika 
nyanser. Blått används på behållare till bl a ansiktscreme, mascara, hår-
färg, after-sun, schampo och framför allt på produkter som riktar sig till 
män.

Orange
Den näst vanligaste färgen just nu är orange, det beror mest på att det 
är högsäsong för brun-utan-solprodukter och solskyddsprodukter. Orange 
återfinns även på ett fåtal ansiktscremer och på hårstylingprodukter.

Rosa
Rosa är en relativt vanlig färg bland skönhetsmedelsbehållare. Behållare 
som är rosa är bl a hårinpackning, frans- och ögonbrynfärgning, hårbort-
tagningsmedel och duschcreme.

Grön
Grönt är en mindre vanlig färg. Den används främst av märket Clinique 
och på produkter av märket Oliv.

Svart
Svart återfinns på många behållare, då ofta i form av text. Även behållare 
för sminkprodukter som ögonskugga, puder och andra kaksmink brukar 

���

���

���

����

    Dove summer glow      
L’oréal Excellence Creme hårfärg
Schwartzkopf shining blonde produkter

Nivea visage aqua sensation
Nivea Anti-Wrinkle Q10
L’oréal RevitaLift
Estée Lauder Lash XL mascara
Nivea Beauté Lash revoulotion
Max Factor 
Axe Click
Scholl Foot Creme mousse
Lumene after sun
Estée Lauder Hydra complete
Schwartzkof Blode hårfärg

Oliv produkter
Veet hårborttagning aloe vera
L’oréal PerfectSlim
Clinique repairwear day

       L’oréal RevitaLift double lifting
L’oréal Elvital Colorvive inpackning

Wella shockwave Massive wonder wax
   Curlz for Girlz produkter
   Lancaster Tanning Lotion
         Lumene Age-Defying Day Cream
         Brun-utan-sol produkter

          Dove Cream Oil
   L’oréal Elvital Nutri-Gloss inpackning
Depend frans- och ögonbryn färgning
       Scholl Party feet
        Veet hårborttagning silkesextrakt

VIT
Dior Plasticity
Toni&Guys produkter
Nivea Anti-Wrinkle Day Cream
Lancôme Resurface-C

SVART
Axe Click
Isadora
Davidoff Silver Shadow
Biotherm Celluli Intense
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vara svarta. Också behållare för produkter som riktar sig till män brukar 
ha större delar av svart på sig.

Vit
Vitt används relativ ofta på text och som komplement till andra färger. 
Det är få produkter som använder sig av vitt som tyngsta färg och text 
i annan färg, men det finns en del ansiktscremer och hårvårdsprodukter 
som gör det.

Gul
En färg som inte används speciellt ofta är gul. Då gult används är det 
ofta någon form av solskyddsprodukt eller produkter som riktar sig till 
blonda hårsvall.

Röd
Rött kan användas som en accentfärg på produkter, men används sällan 
som tyngsta färg. Vid färgundersökningen hittades endast två produkter 
som hade behållare som till största delen var röd.

5.5. Färger 
De färger som i undersökningen var mest tilltalande för män var vitt, 
silver och svart. För kvinnor tilltalade vitt, guld och rosa. Gemensamt för 
både män och kvinnor var att blått och vitt överlägset var de färger som 
kändes billigast (se bilaga 4).

5.5.1. Färgernas betydelse

Svart
Svart är en av syndabockarna i språkhistorien t ex svartkonst, familjens 
svarta får och svartsjuka. Det är även den färg som hos oss bärs vid sorg. 
Man kan även motta svarta pengar eller jobba svart. Svart kan samman-
fattas som en symbol för det otillåtna och avvikande. Dock är svart inte 
bara en begränsningsfärg och sorgeskrud utan också en inbjudan till det 
vågade och den lite förbjudna sexualiteten. (Levande färger, 1991, s 34)

I västvärlden är svart oftast förknippat med negativa bibetydelser. 
Anledningarna till detta är flertalet, en av de mest accepterade förkla-
ringarna grundar sig i att natten upplevs som något negativt och farligt 
för människor. (en.wikipedia.org/wiki/Black, 060518)

Svart står också för ondska, sorg och död, men utstrålar också mystik 
och tidlös elegans. (Föreläsningsanteckningar, Grafisk Kommunikation, 
051115)

Vit
Om svart är rysligt och hemskt att tala om så är vitt desto mer oskyldigt. 
Vitt tycks avbilda vår längtan efter det fullständiga och fullkomliga. 
(Levande färger, 1991, s 36)

Vitt står för renheten och godheten, men kan också kännas tomt. (Före-
läsningsanteckningar, Grafisk Kommunikation, 051115)
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Blå
Blått är förmodligen den mest paradoxala av språkfärgerna. Den repre-
senterar nobilitet och tradition samtidigt som den också står för det sjuk-
liga eller snuskiga. (Levande färger, 1991, s 35)

Blått associeras till frihet och idealism, men också godtrogenhet och 
naivitet. Främst förknippas blått med uppfriskande, himmel och hav. 
(Föreläsningsanteckningar, Grafisk Kommunikation, 051115)

Rosa
Rosa som ordsymbol har övertoner av romantik och ungdomlig föräls-
kelse. Rosa är fluffigt, flummigt och berusande. Rosa står som symbol 
för kärlek, kvinnlighet, moderlighet och ömhet, men kan också kännas 
mesig. (Levande färger, 1991, s 37) (Föreläsningsanteckningar, Grafisk 
Kommunikation, 051115)

Guld
Guld har sedan urminnestider stått för rikedom och flärd, dock har det 
inte alltid varit i positiv mening. Som exempelvis i Gamla Testamentet 
där den gyllene kalven står för idoldyrkan och revolt mot Gud. (en.
wikipedia.org/wiki/Gold, 060518) (Föreläsningsanteckningar, Grafisk 
Kommunikation, 051115)

Silver
Silver har i tusentals år använts till ornament, att köpslå med och även 
till vardagsföremål. Även om guld förknippats med rikedom och flärd har 
silver setts som mer sofistikerat, elegant och inte lika iögonfallande. (en.
wikipedia.org/wiki/Silver, 060518) (Föreläsningsanteckningar, Grafisk 
Kommunikation, 051115)

6. Utformning av designkoncept 
av behållare för ansiktscreme efter 
undersökning
Det kom att skapas två designkoncept för dag- och nattcreme, ett för män 
och ett för kvinnor. Cremerna är tänkta att ingå i samma serie som har 
förgreningar både till män och kvinnor.

6.1. Behållare
Den behållare som visade sig vara mest tilltalande för både män och 
kvinnor var burken. Som behållare har en burk, som redan finns på mark-
naden använts, med höjd 44 mm, varav 32 mm burkyta och resterande 
lockyta. Burkens omkrets är 190 mm (se bilaga 6.1). Burken kan fördelak-
tigen vara i glas för ett exklusivt intryck och för lite mer tyngd. Volymen 
som burken rymmer är 50 ml.
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6.2. Designyta
Den yta som finns tillgodo för formgivning är 32 mm hög och 190 mm 
lång, av dessa kommer endast en satsyta som är 20 mm hög och 150 mm 
lång att användas (se bilaga 6.2). På ytan kommer det att finnas produkt-
namn, streckkod, innehållsförteckning, volymangivelser, producent samt 
kontaktuppgifter, återvinningssymbol, hållbarhetsmärkning och använd-
ningsinstruktioner.

6.3. Färger
Då vitt visade sig vara den färg som tilltalade både män och kvinnor 
mest, är hela burken i vitt eller glas. Något som ger ett fräscht och rent 
intryck.

6.3.1. Män
Efter vitt var, för män, svart och silver de färger som tilltalade mest. För 
dagcremen har följaktligen olika nyanser av svart, dvs grått, använts för 
att stava DAG som finns i bakgrunden som ett designelement, bokstaven 
A bryter av och är i silver. För nattcremen har nyanser från mörkare grå 
till svart använts för att stava NATT som ett designelement och  symboli-
sera den mörkare natten, där T bryter av och är i silver. Faktatexten sätts 
även den i silver (se bilaga 5.3 och 6).

6.3.2. Kvinnor
De färger som tilltalade kvinnor mest efter vitt var guld och rosa. I lik-
het med cremerna för män, stavas DAG och NATT ut även på cremerna 
för kvinnor, men då i rosa nyanser med guld som bryter av. I dagcremen 
används ljusare rosa nyanser, och i nattcremen mörkare för att även här 
symobliser ljusskillnaderna på dag och natt. Faktatexten sätts här i guld 
(se bilaga 5.3 och 7).

6.4. Teckensnitt
Teckensnittet som används för designelementen DAG och NATT är versa-
ler ur Berling Antiqua Bold (fig. 5). Berling Antiqua är en elegant antikva, 
som trots sin unga ålder känns klassisk och tidlös (se bilaga 5.4.).

Berling skapades av en av Sveriges få välkända teckensnittsmakare 
Karl-Erik Forsberg (1914-1995). Karl-Erik Forsberg var svensk hovgra-
fiker och har formgivit kungafamiljens monogram. Han designade även 
bokomslag för Norstedts och undervisade även i formgivning och kalli-
grafi vid flera grafiska skolor. Berling (1951) anses vara höjdaren bland 
de teckensnitt han formgivit. (susning.nu/Karl-Erik_Forsberg, 060520) 

Till faktatext har det linjära teckensnittet Helvetica Neue Condensed i 
olika tyngder använts. Helvetica Neue Condensed valdes för sin tydlighet 
även i små grader samt för att den är tacksam då mycket text behöver ska 
få plats på litet utrymme (se bilaga 5.4.).

Helvetica Neue baseras på Helvetica som skapades av Max Miedinger 
1957, för ett Schweitziskt teckensnittsföretag. 1983 släppte teckensnitts-
företaget Linotype Helvetica Neue. (en.wikipedia.org/Helvetica_Neue, 
060518)

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyzåäö  1234567890

fig. 5 Berling Bold

fig. 6 Helvetica 
Neue Condensed
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7. Slutsats
Observationsresearchen visade att färgerna som används idag är varie-
rande, dock finns element som återkommer på flera olika behållare, som 
att ha en detalj i silver. Inga direkta slutsatser kan dras över valet av 
teckensnitt, då både linjärer och antikvor, versaler och gemener används. 
Det framkom att ansiktscreme riktad till män har ett lite annorlunda 
formspråk vid jämförelse med ansiktscremer som riktar sig till kvinnor. 
Män får ”tuffare” och mer kliniskt formspråk, medan kvinnor får ett mer 
elegant formspråk i många fall. Den vanligaste behållare är burken, men 
några ansiktscremer finns även på tub och pumpflaska.

Enkätundersökningen visade att både män och kvinnor fann burken, 
som behållare, mest tilltalade. Det var även den som de tillfrågade tyckte 
kändes dyrast medan det var tuben som kändes billigast både för män 
och kvinnor.

Den färg som låg högt på alla skalor både för män och kvinnor var 
oväntat vit. Även om den inte alltid låg högst upp så fanns den med bland 
de tre översta på ”Billigast”, ”Dyrast” och ”Tilltalar mest” både för män 
och kvinnor.

Anledningen till att man köper den ansiktscreme man köper beror 
på att den har rekommenderats av t ex vänner eller tidskrifter. Detta 
gäller både för män och kvinnor. Det som spelar minst roll för kvinnor 
är förpackningen, både för den ansiktscreme man köpt och för den man 
eventuellt kommer att köpa nästa gång. För män spelade reklam för 
ansiktscremen minst roll vid köpet av den nuvarande ansiktscremen och 
vid nästa köp är märket det som är minst viktigt.
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8. Diskussion
Den här marknadsundersökningen har gjorts utifrån en idé från reklam-
byrån Razter, har varit en intressant och tidkrävande uppgift. Det var 
från början tänkt att marknadsundersökningen skulle göras för läkeme-
del och hudvårdföretaget CCS, för lanseringen av en serie nya cremer, 
men på grund av tidsbrist exkluderades samarbetet med CCS och en 
fiktiv serie ansiktscremer skapades.

Enkätundersökningen är det som tagit mest tid av examensarbetet då 
den drog ut på tiden på grund av det stora antalet deltagare. Det räkna-
des bara med att max 100-150 svar skulle inkomma på en vecka, istället 
blev det över 400 svar på fyra dagar, vilket var mycket imponerande! Att 
sammanställa resultatet tog dubbelt så lång tid som beräknat, då sam-
manställningen skedde för hand. Hade jag vetat att jag skulle få in så 
många svar hade jag från början sett till att räkningen skedde automa-
tiskt i samband med svaret. 

Det var intressant att få fram resultatet över vilka färger som tilltalar 
män respektive kvinnor. Mest intressant var att se att rosa var en av de 
färger som faktiskt tilltalar kvinnor mest, efter alla genusbetonade dis-
kussioner huruvida rosa verkligen måste vara en ”tjejfärg”. 

Att burken var den mest tilltalande behållaren var kanske ingen över-
askning, då de flesta ansiktscremer säljs i burk. En sak som egentligen 
bör tänkas över vid valet av behållare är hygienfaktorn. Tub och pump-
flaska är ur hygiensynpunkt mycket bättre än burken. Så frågan är: ska 
man ge målgruppen vad den vill ha, eller vad som är bäst för den?
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Vilka av följande färger känns billigast när det gäller behållare för ansiktskräm? (Välj minst två färger)
Blå Vit Rosa Grön Gul Röd Lila Silver Guld

Vilka av följande färger känns dyrast när det gäller behållare föransiktskräm? (Välj minst två färger)
Blå Vit Rosa Grön Gul Röd Lila Silver Guld

Vilka av följande färger tilltalar dig mest när det gäller behållare för ansiktskräm? (Välj minst två färger)
Blå Vit Rosa Grön Gul Röd Lila Silver Guld

Vilken av följande behållare för ansiktskräm känns billigast?
A - Tub B - Burk D - Pumpflaska

Vilken av följande behållare för ansiktskräm känns dyrast?
A - Tub B - Burk D - Pumpflaska

Vilken av följande behållare för ansiktskräm tilltalar dig mest?
A - Tub B - Burk D - Pumpflaska

Vad fick dig att köpa den ansiktskräm du använder nu?
Märke Pris Rekommenderad av andra 

(vänner eller tidningar)
Förpackningen

Vad skulle få dig att köpa en annan ansiktskräm nästa gång?
Märke Pris Rekommenderad av andra 

(vänner eller tidningar)
Förpackningen

Tack för din medverkan!

Marknadsundersökning
Angående behållare för ansiktskräm

Vad är nu detta?
Jag är student på Grafisk Teknologi med inriktning mot design vid Högskolan
Dalarna och håller just nu på med mitt examensarbete. Det går ut på att skapa
ett designkoncept för behållare till en ny serie av ansiktskrämer. Därför är jag
mycket tacksam om du tar dig några sekunder och fyller i denna enkät. 
Tack på förhand!
Sara Ljung, Grafisk Teknologi åk 3

3. Enkätundersökningsformulär



Å
lder

15-20
21-25

26-30
31-35

A
ntal (%

)
7,5%

72,5%
12,5%

7,5%

Billigast
Pum

p
Burk

Tub
A

ntal (%
)

33,3%
7,4%

59,3%

Dyrast
Pum

p
Burk

Tub
A

ntal (%
)

24,7%
69,1%

6,2%

Tilltalar
Pum

p
Burk

Tub
A

ntal (%
)

30,9%
42,0%

27,1%

Billigast
Blå

V
it

G
rön

Röd
Rosa

Lila
G
ul

Svart
G
uld

Silver
A

ntal (%
)

17,7%
25,9%

9,3%
4,9%

9,3%
7,7%

9,9%
5,5%

6,0%
3,8%

Dyrast
Blå

V
it

G
rön

Röd
Rosa

Lila
G
ul

Svart
G
uld

Silver
A

ntal (%
)

7%
18,4%

1,8%
4,6%

3,4%
2,3%

1,1%
20,1%

25,9%
15,5%

Tilltalar
Blå

V
it

G
rön

Röd
Rosa

Lila
G
ul

Svart
G
uld

Silver
A

ntal (%
)

9,8%
23,0%

4,6%
8,6%

4,0%
2,3%

2,9%
16,1%

11,5%
17,2%

Köpte pga
M
ärke

Reklam
Pris

Rekom
m
end

ation
Förpackning

A
ntal (%

)
23,8%

7,5%
20%

38,7%
10,0%

N
ästa köp

M
ärke

Reklam
Pris

Rekom
m
end

ation
Förpackning

A
ntal (%

)
8,6%

11,1%
18,5%

51,9%
9,9%

4.1. M
än



Å
lder

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-20
21-25

26-30
31-35

M
än

B
ehållare som

 känns billigast

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pum
p

Burk
Tub

B
ehållare som

 känns dyrast

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pum
p

Burk
Tub

B
ehållare som

 tilltalar m
est

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pum
p

Burk
Tub



Färg som
 känns billigast

0%
5%

10%
15%

20%
25%

30%

Blå Vit

G
rön

R
öd

R
osa

Lila

G
ul

Svart

G
uld

Silver

Färg som
 känns dyrast

0%
5%

10%
15%

20%
25%

30%

Blå Vit

G
rön

R
öd

R
osa

Lila

G
ul

Svart

G
uld

Silver

Färg som
 tilltalar m

est

0%
5%

10%
15%

20%
25%

30%

Blå Vit

G
rön

R
öd

R
osa

Lila

G
ul

Svart

G
uld

Silver

M
än



A
nledning till nuvarande köp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

M
ärke

R
eklam

Pris
R

ekom
m

endation
Förpackning

A
nledning till annan crem

e nästa köp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

M
ärke

R
eklam

Pris
R

ekom
m

endation
Förpackning

M
än



Å
lder

15-20
21-25

26-30
31-35

A
ntal (%

)
24,7%

42,8%
16,8%

15,7%

Billigast
Pum

p
Burk

Tub

A
ntal (%

)
25,3%

8,5%
66,2%

Dyrast
Pum

p
Burk

Tub

A
ntal (%

)
27,3%

69,9%
2,8%

Tilltalar
Pum

p
Burk

Tub

A
ntal (%

)
33,3%

43,2%
23,5%

Billigast
Blå

V
it

G
rön

Röd
Rosa

Lila
G
ul

Svart
G
uld

Silver

A
ntal (%

)
21,2%

19,5%
8,1%

9,2%
9,4%

9,4%
11,2%

5,6%
3,7%

2,7%

Dyrast
Blå

V
it

G
rön

Röd
Rosa

Lila
G
ul

Svart
G
uld

Silver

A
ntal (%

)
5%

21,6%
5,9%

4,2%
5,6%

2,3%
2,0%

15,2%
23,4%

14,8%

Tilltalar
Blå

V
it

G
rön

Röd
Rosa

Lila
G
ul

Svart
G
uld

Silver

A
ntal (%

)
8,4%

25,9%
7,1%

5,6%
12,4%

4,3%
2,3%

10,6%
13,0%

10,4%

Köpte pga
M
ärke

Reklam
Pris

Rekom
m
end

ation
Förpackning

A
ntal (%

)
23,4%

7,5%
24%

40,4%
4,7%

N
ästa köp

M
ärke

Reklam
Pris

Rekom
m
end

ation
Förpackning

A
ntal (%

)
8,9%

9,5%
14,2%

61,5%
5,9%

4.2. Kvinnor
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5.1. Val av behållare

5. Utformande av designkoncept

5.2. Designytan

32 mm

d = 60,5 mm
o = 190 mm

44 mm

20 mm

20 mm

150 mm



5.3. Färger

5.4. Teckensnitt

Pantone 
872 (guld)

Pantone 
220

Pantone 
218

90% 85% 70% 70%

Pantone 
877 (silver)

90% Svart 100% 90% 80% 60% 50%

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyzåäö  1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  1234567890

Berling Antiqua bold 24 pkt

Helvetica Neue Condensed
Heavy 14 pkt

Helvetica Neue Condensed 
Light 14 pkt

Helvetica Neue Condensed
Light Oblique 14 pkt



Innehåll: Aqua, Decyl Oleat, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, Biosaccharide, GUM-1, 
Hydrogenated Canola Oil, Glyceryl Myristate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Propylene 
Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydro-
genated Vegetable Oil, Glycerin, Panthenol 
(provitamin B5), Tocopheryl Acetate, Parfum, 
Citric Acid, Hyaluronic Acid

CCC AB
0243-11 22 0050ml e7 3012345 5678991

ansiktscremekvinnadag

ansiktscremekvinnadag
Vårdande dagcreme. Applicera på 

nytvättat ansikte på morgonen.

Innehåll: Aqua, Decyl Oleat, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, Biosaccharide, GUM-1, 
Hydrogenated Canola Oil, Glyceryl Myristate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Propylene 
Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydro-
genated Vegetable Oil, Glycerin, Panthenol 
(provitamin B5), Tocopheryl Acetate, Parfum, 
Citric Acid, Hyaluronic Acid7 3012345 5678991

ansiktscremekvinnanatt

ansiktscremekvinnanatt

CCC AB
0243-11 22 0050ml e

Vårdande nattcreme. Applicera på 
nytvättat ansikte på kvällen.

Innehåll: Aqua, Decyl Oleat, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, Biosaccharide, GUM-1, 
Hydrogenated Canola Oil, Glyceryl Myristate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Propylene 
Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydro-
genated Vegetable Oil, Glycerin, Panthenol 
(provitamin B5), Tocopheryl Acetate, Parfum, 
Citric Acid, Hyaluronic Acid7 3012345 5678991

ansiktscrememandag

ansiktscrememandag
CCC AB
0243-11 22 0050ml e

Vårdande dagcreme. Applicera på 
nytvättat ansikte på morgonen.

Innehåll: Aqua, Decyl Oleat, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, Biosaccharide, GUM-1, 
Hydrogenated Canola Oil, Glyceryl Myristate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Propylene 
Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydro-
genated Vegetable Oil, Glycerin, Panthenol 
(provitamin B5), Tocopheryl Acetate, Parfum, 
Citric Acid, Hyaluronic Acid7 3012345 5678991

ansiktscrememannatt

ansiktscrememannatt

CCC AB
0243-11 22 0050ml e

Vårdande nattcreme. Applicera på 
nytvättat ansikte på kvällen.

6. Ansiktscreme - man

7. Ansiktscreme - kvinna


