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Sammanfattning 
Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap och 
skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomför 
köpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inte 
ska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig till 
målgruppen. Färg kan ses som ett språk som kommunicerar med konsumenten, 
och att förstå detta språk kan vara ett starkt redskap inom marknadsföring och 
design. Det är vanligt att förpackningsdesign riktas mot något eller bägge könen 
och att ge produkten en karaktär av maskulint eller feminint kan vara ett 
effektivt tillvägagångssätt att särskilja produkten från resterande sortiment. I 
samband med färg och form är det nödvändigt att förstå konsumentens behov 
samt användning av produkten, och det är viktigt att skapa en god design riktad 
mot rätt målgrupp. Det är viktigt att förstå vad konsumenten attraheras till och 
vad som lockar till att genomföra ett köp.   
Syftet med denna studie var att ta reda på varför förpackningsdesign för 
duschcreme specificerade för kvinnor respektive män skiljer sig, och vad som 
anses vara kvinnligt och manligt när det kommer till färg och form, i samband 
med duschcremesförpackningar. För att ta reda på detta genomfördes en visuell 
innehållsanalys samt en enkätundersökning. Resultatet som genererades av 
dessa metoder sammanfattades i tabeller och diagram, som tydligt visar de 
färger som anses vara maskulina samt feminina. Mörka färger, som svart och 
blått, anses vara maskulina medan ljusa färger och rosa toner anses vara 
feminina. Mjuka grafiska element och former kopplas till femininitet medan 
motsatsen kopplas till maskulinitet. Slutsatsen av detta är att anledningen till att 
förpackningarna skiljer sig är för att lättare kommunicera med målgruppen, och 
i detta fall via färg och form. 
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Abstract 
Color and shape may contribute to creating attention, conveying messages and 
create feelings, which in turn can increase the likelihood that the customer 
makes the purchase. Packaging color and shape should synchronize so that the 
messages don’t contradict each other, and it is very important that the design is 
suitable to the targeted audience. Color can be seen as a language that 
communicates with the consumer, and understanding this language can be a 
powerful tool in marketing and design. It is common that packaging design is 
directed towards one or both sexes and to give the product a character of 
masculine or feminine can be an effective approach to distinguish the product 
from the remaining range. In conjunction with the color and shape, it is 
essential to understand the needs and use of the product for the consumer, and it 
is important to create a good design targeted towards the right audience. It is 
important to understand what consumers are attracted to and what attracts to 
make a purchase.  
The purpose of this study was to find out why packaging design for shower gel 
specified for women and men differ, and what is considered feminine and 
masculine when it comes to color and shape, in conjunction with shower gel 
packaging. To find out about this, a visual content analysis and a survey were 
performed. The results generated by these methodologies were summarized in 
tables and charts, which clearly shows the colors that are considered masculine 
and feminine. Dark colors, such as black and blue, are considered masculine 
while bright colors and pink tones are considered feminine. Soft graphic 
elements and shapes are linked to femininity while the opposite is linked to 
masculinity. The conclusion is that the reason that the package designs are 
different is to make it easier to communicate with the targeted audience, and in 
this case through color and shape. 
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Förord  
Med ett intresse för just genusperspektiv har detta arbete kommit att bli en 
mycket givande och intressant studie. Genom att fördjupa mig i ämnet har 
jag fått en större insikt i förpackningsdesign och det budskap som ska 
bringas med denna. Ett stort tack ska min handledare Petter Kolseth ha 
med tanke på det stöd som funnits till hands och med det engagemang han 
bidragit med under arbetets gång. Jag vill även tacka mina två 
klasskamrater, Josefine Terner och Johanna Sundkvist, som hjälpt mig att 
föra arbetet i rätt riktning när jag behövt hjälp eller när inspirationen har 
trytit.  

Melinda Sjödin 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Via kritiska designprocesser sägs det kunna avslöjas hur dolda 
uppfattningar om kön kan påvisas i produktdesign (Isaksson, Börjesson & 
Ehrnberger, 2014). Enligt Rider (2009) påverkar färg bland annat 
människans perception, preferens, och psykologi. När färg används 
skickligt och med ett konkret mål är det ett gott kommunikationsverktyg 
lämpat för grafiska formgivare (Rider, 2009). Kotler (1973) visar att bland 
annat form och färg kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla 
budskap och skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att 
kunden genomför köpet. Forskning angående val av färger bör genomföras 
och färdigställas innan en produkt skapas, eftersom fel färgval kan ha 
negativ inverkan på intrycket av produkten och företaget (Singh, 2006). 

Enligt Karlsson & Mikolas (2001) kan färger på bland annat förpackningar 
hjälpa till att förmedla ett budskap till konsumenten och dessutom stärka 
produkten och dess identitet. Färg kan vara en stor uppmärksamhetsfaktor 
och har sedan långt tillbaka fascinerat. De nämner att förpackningens färg 
och form bör synkronisera för att budskapen inte ska motsäga varandra. I 
och med detta är det av stor tyngd att planera arbetet med färg parallellt 
med den övriga designen. Målet är, enligt Karlsson & Mikolas (2001), i 
många fall att förpackningen ska utmärka sig och vara säljande i butiken, 
men det är även viktigt att denna lämpar sig till målgruppen. I många fall 
påverkar färgen som förekommer på förpackningen kundens val (Karlsson 
& Mikolas, 2001).  

Enligt Rasmusson (2012) associeras olika färger till olika ting. Det är ingen 
slump att tillexempel miljövänliga produkter ses i samband med den gröna 
färgen. Färger talar till konsumenten genom tolkningar och associationer, 
och på så vis blir färgsättning ett viktigt verktyg som är användbart vid 
marknadsföring av tillexempel förpackningsdesign. Han påpekar att färgen 
på produkten kan vara helt avgörande för om köpet genomförs eller inte. 
Enligt statistik kan färg avgöra upp till 85 procent för konsumenten.  
Färgpsykologi och forskning kring detta kan ses som relativt nytt, och 
mycket återstår att studera. Rasmusson (2012) nämner att val av färg är 
något som inte bör göras på grund av formgivarens eget tycke och smak, 
utan att det är viktigt att arbeta med färg som ett språk som kommunicerar 
med konsumenterna. Med kunskap kring färger, vad de förmedlar och hur 
olika målgrupper uppfattar dessa kan färg, som tidigare nämnt, vara ett 
starkt redskap inom marknadsföring och design (Rasmusson, 2012).  

Enligt Ambjörnsson (2011) är det det vanligt att designen riktas mot något 
eller bägge könen när det kommer till förpackningsdesign. Vad som anses 
vara feminint respektive maskulint verkar människan skapa en uppfattning 
om redan vid barnsben. Barn tycks tidigt lära sig att vissa egenskaper och 
förväntningar förknippas med flickor respektive pojkar. Ambjörnsson 
(2011) konstaterar, via en historisk tillbakablick, att i detta fall har 
barnkläder historiskt sett inte varit så uppdelade utifrån kön som idag. Hon 
påstår att det för ungefär 100 år sedan inte var ovanligt att flickor kläddes i 
blått och pojkar i rosa, vilket är en motsats till de normer samhället står för 
idag. Enligt Ambjörnsson (2011) var det under 1950-talet som färgen rosa 
började användas som symbol och markör för kvinnor. Innan dess ska rosa 
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ha ansetts som en variant av rött, vilket då ansågs symbolisera styrka, blod 
och krigiskhet, vilken i sin tur innebar att färgen snarare var associerad 
med män (Franzén & Wnukowski, 2013).  

Enligt Magdalena Pettersson McIntyre (2010), delansvarig i projektet ” 
Den (o)hållbara förpackningen”, finns det olika lösningar med olika 
formspråk i samband med genus. Hygienartiklar som tillexempel parfym 
kan tala olika språk. Herrparfym kan tillexempel skapa associationer till 
sport, metall och motorer medan damparfymer ofta andas mer lyx och går 
mot guld och glitter. Hon nämner att mycket handlar om det uttryck för 
värderingarna som finns angående vad som anses vara manligt respektive 
kvinnligt (Pettersson McIntyre, 2010). 

Enligt Marcus Jahnke (2011), medverkare i projektet ”Genus och design”, 
kan könskodning ses igenom all design. Färg, form, funktion och mönster 
är några av de delar som återspeglar vad en människa förväntas uppskatta 
som man eller kvinna. Han nämner att produkter ”kodas” för att attrahera 
rätt målgrupp, även om produkterna är likadana kan designen skilja sig 
markant åt. Design ska fungera som en adresslapp som ser till att rätt 
signaler når rätt målgrupp (Jahnke, 2011).  

Då denna studie behandlar duschcremesförpackningar och dess design, 
finns det flera faktorer som ingår. Bland annat färg, som tidigare nämnts, 
men även typsnitt och form på både förpackningen och de grafiska 
elementen. 

Enligt Ehrnberger kan det ses långt tillbaka i historien att mannen har 
dominerat offentligt: bland annat politiskt, socialt och ekonomiskt. Mannen 
har stått för kulturen: aktivitet, stadighet, logistik och hjärnan. Kvinnan, 
vars främsta uppgift tycks ha varit att föda och fostra barn, har stått för det 
motsatta: naturen. Denna natur beskrivs som passiv, känslig, ologisk och 
kroppslig. Hon påpekar att metaforer av dessa kategoriseringar finns kvar 
än idag. Enligt Ehrnberger (2006) tycks synonymer för ordet ”kvinnlig” 
vara feminin, damig, mjuk, moderlig, huslig, vek, öm, veklig och omanlig. 
I kontrast till detta står orden viril, karlaktig, modig och tapper som 
synonym till ”manlig”. Dessa ord kan översättas till former. Antingen är 
det funktion (manligt) eller dekor (kvinnligt). Hon påstår att kvinnor 
förväntas gilla vissa färger, former och attribut medan män förväntas 
föredra det motsatta. Detta märks tydligt i uttryckligen könsspecifika 
produkter som t ex hygienartiklar, cyklar, kläder och så vidare (Ehrnberger, 
2006). En utmärkande synonym kopplad till ordet ”feminin” är ordet 
”mjuk”, som motsatsord finns ordet ”maskulin”, och motsatsordet till 
”mjuk” blir i detta fall ”hård” (Svensk synonymordbok, 2015). 

Enligt Alreck (1994) handlar det alltid om konsumentens uppfattning av 
produkten, och att ge produkten en karaktär av maskulint eller feminint kan 
vara ett effektivt tillvägagångssätt att särskilja produkten från resterande 
sortiment. I många fall krävs endast små förändringar i design eller 
marknadsföring för att produkten ska skiljas från liknande produkter, och 
detta med hjälp av maskulina eller feminina karaktärsdrag (Alreck, 1994). 
Hon påstår att separeringen av produkter genom kön sker i två steg; först 
designas produkten för att locka målgruppen (Alreck, 1994). Sedan anses 
det krävas att produkten förmedlar en association till den könsroll som är 
starkt feminin eller maskulin. I och med detta skapas en genussymbol för 
produkten. Det verkar vara de sociala och kulturella egenskaperna som 
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associeras med manligt och kvinnligt som beläggs av samhället och får 
beteckningen genus (Alvesson & Billing, 1997). 

Genus anses vara ett segment, en målgrupp, till vilket marknadsförare 
riktar sin produkt, menar Darley & Smith (1995). Med andra ord; 
produkten riktas antingen till män eller kvinnor. Det finns ett antal goda 
anledningar till att segment för genus används; bland annat att det är lätt 
för målgruppen att identifiera sig med sitt kön, det är mätbart och 
segmenten är stora och lönsamma (Darley & Smith, 1995). Som tidigare 
nämnt syftar positioneringsstrategier ofta till att associera varumärken med 
maskulina och feminina egenskaper. Enligt Fournier (1998) attraheras 
konsumenter av maskulint respektive feminint associerade varumärken för 
att dessa förstärker konsumentens egen grad av antingen maskulinitet eller 
femininitet. Fournier (1998) menar vidare att den maskulina eller feminina 
delen i marknadsföringen är mycket relevant för varumärken som har som 
uppgift att förstärka dessa sidor. Enligt Fournier är personvård och 
parfymer exempel på sådana produkter. Genom bland annat form och färg 
kan produkter justeras för att innehålla egenskaper som huvudsaklingen 
identifieras av endast ett av könen (Glowacki & Åkerblom, 2009). 

I en förpackningsdesign ingår ofta typografi på ett eller annat sätt. I detta 
projekt behandlas grupperna ”seriff” och ”sanserif”. Ett typsnitt som är en 
seriff står på ”fötter” eller har ”klackar”  medan ett typsnitt som är en 
sanserif inte har dessa klackar (Johansson, 2010). Enligt Lundquist (2008) 
ger dålig typografi ett amatörmässigt intryck av produkten och att god 
typografi signalerar motsatsen. Han påstår att t. ex sanserifer gärna kan 
användas vid rubriker och bildtexter, som är aktuella i samband med 
duschcremesförpackningar, och att serifer bör användas vid brödtext för 
god läslighet (Lundquist, 2008). 

Enligt Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID (2015), är det viktigt att 
anpassa produkten till användaren och inte tvärtom. Människan möter 
produkten både fysiskt och psykiskt – och därför är det viktigt att 
produkten anpassas till detta möte. Det är viktigt att formgivaren tar 
hänsyn till vem produkten är till för (tillexempel om det är en man eller 
kvinna), vad användaren värdesätter och vad det är som påverkar 
upplevelsen av produkten. Faktorer som kan påverka användaren i detta 
läge är kulturella, sociala, personliga och psykologiska förhållanden 
(SVID, 2015). 

 

1.2 Projektmål 
Det är viktigt för en grafisk formgivare att veta vad målgruppen attraheras 
av för att kunna skapa en god och effektiv design.Vid exempelvis 
förpackningsdesign av duschcremer skiljer sig denna mellan könen, 
beroende på avsikten med designen. Skillnader inom både färg och form 
tycks förekomma beroende på vilket kön förpackningen tycks rikta sig 
mot. Syftet med detta projekt var att ifrågasätta varför dessa skillnader 
förekommer och varför förpackningsdesignen av duschcremer ser ut som 
den gör. Detta i samband med färgpsykologi och de normer som samhället 
skapat.  
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Målet med projektet är att ta reda på följande frågeställningar:  

x Hur skiljer sig förpackningsdesign för duschcreme mellan dem 
som kan tyckas rikta sig mot kvinnor respektive män?  

x Vad anses vara kvinnligt respektive manligt när det kommer till 
färg och form i samband med duschcremesförpackningar?   

Att se hur förpackningsdesign för duschcreme skiljer sig mellan 
könsinriktning kan ge ett nödvändigt svar för målgruppsanpassning inom 
flera designområden. Att ta reda på vad som anses vara kvinnligt 
respektive manligt när det kommer till färg och form kan anses vara en 
intressant aspekt vid anpassning av design riktad mot bägge eller något av 
könen. Dessa två frågeställningar är intressanta för bland annat formgivare 
då informationen angående vad som anses vara feminint respektive 
maskulint bör tas i åtanke vid skapande av förpackningsdesign. 
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2 Metod 
2.1 Litteratursökning 
Den litteratursökning som skedde som grund för studien skedde via 
internet. Google, Google Scholar och Summon användes för att finna den 
litteratur som var lämplig. De sökord som användes i dessa sökningar var 
bland annat: Design, Förpackningsdesign, Färg, Färgpsykologi, Maskulint, 
Feminint, Kvinnligt, Manligt, Könsroller, Målgrupp med flera. Dessa 
sökord användes enskilt, i kombination med varandra samt på engelska.  

2.2 Datainsamling 
De två datainsamlingsmetoderna som genomfördes valdes på grund av att 
de kändes relevanta och genomförbara i förhållande till projektet och dess 
mål. En visuell innehållsanalys samt en enkätundersökning genomfördes, 
och kunde sedan sammanställas och jämföras.  

2.2.1 Visuell innehållsanalys 
En visuell innehållsanalys genomfördes för att se hur utseendet på 
duschcremesförpackningar varierar beroende på vilket kön de är avsedda 
för. Urvalet skedde genom att författaren besökte två olika dagvaruhandel, 
Coop Norra backa samt Ica Maxi Stormarknad, båda placerade i centrala 
Borlänge. Detta var ett bekvämlighetsurval då dessa låg nära till hands och 
av författarens egna erfarenheter har ett brett sortiment vad gäller 
hudvårdsprodukter. Väl i butikerna fotograferades, med en digitalkamera 
från Nikon, de hyllor med duschcremer. Totalt togs 36 (innehållande 85 
förpackningar) bilder från de båda butikerna. För att se fotografierna, se 
Bilaga 1.  

Den visuella innehållsanalysen genomfördes med hjälp av programmet 
Excel Online. Här skapades kategorier för förpackningens färg, form, 
grafiska element, typsnitt samt om förpackningen var könsspecificerad. 
Om en förpackning var specificerad betydde det att designen i detta fall 
innehöll en förklarande text som tillexempel ”för män” eller ”för kvinnor”. 
En kategori för barn fanns även, då en av förpackningarna hade denna 
inriktning. Formen på förpackningen kategoriserades som hård, mjuk eller 
mellan. Figur 1 nedan visar exempel på vardera kategori. 

 
Figur 1. Exempel på förpackningarnas former. 
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De grafiska elementen kategoriserades som hårda, mjuka, naturlig 
ingrediens eller realistisk bild. Figur 2 nedan visar exempel på vardera 
kategori. Författaren har själv valt att kategorisera de element med skarpa 
kanter och ett hårdare uttryck för ”hårda element”, element med mjukare 
uttryck och kanter som ”mjuka” element, element med t. ex en oliv för att 
symbolisera innehållet som ”naturlig ingrediens” samt element med en 
fotografisk bild på etiketten som ”realistisk bild”.  

 

Figur 2. Exempel på kategorisering av grafiska element på 
förpackningarnas etikett. 

I Figur 2 visas ett exempel av vardera kategori. Exempel på ”hårda 
element” kan vara kvadrater, trianglar eller rektangulära former med skarpa 
kanter. Exempel på ”mjuka element” kan vara illustrerade vågor med 
mjuka kanter, författaren kan beskriva mjuka element som ”flytande 
illustrationer”. Exempel på ”naturlig ingrediens” kan vara en 
körsbärsblomma, en vaniljstång eller en persika för att symbolisera doften 
på innehållet i förpackningen. Exempel på ”realistisk bild”, som kan ses i 
Figur 2, är fotografisk bild som t. ex vågor för att symbolisera känslan eller 
innehållet för förpackningen. 

85 stycken förpackningar, granskade från de tagna bilderna, analyserades. 
De duschcremer som förekom i båda butikerna analyserades endast en 
gång. Om någon av förpackningarna tycktes vara otydliga vid 
granskningen användes bildsökning via Google för att förtydliga bilden av 
förpackningen. Av de 85 förpackningarna som analyserades var cirka 30 
stycken placerade på hyllan som var avsedd för män. För att se fullständig 
innehållsanalys, se Bilaga 2. 

2.2.2 Enkätundersökning 
Som ett komplement till den visuella innehållsanalysen genomfördes en 
enkätundersökning. Denna skapades i Google Forms. Denna enkät var 
både webb- och mobilanpassad för att kunna generera så många svar som 
möjligt.  Enkäten utformades för både män och kvinnor, och ingen särskild 
kunskap angående ämnet behövdes för att besvara frågorna. Enkäten 
innehöll elva frågor angående färg, form och genus i samband med design 
på duschcremesförpackningar. Beskrivning av syftet, arbetet samt 
innehållet förklarades i ett textstycke för respondenten i början av enkäten. 
De frågor i enkäten som innehöll textrutor där respondenten själv kunde 
fylla i egen text sammanställdes via en överblick över svaren. De svar som 
förekom ofta togs med i resultatet.  

Enkäten skickades ut via det sociala mediet Facebook, och detta via eget 
konto. Enkäten publicerades i flera ”grupper” och genererade 125 svar. De 
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125 svaren analyserades och sammanställdes som statistik och diagram. 
För att se utformning av enkät, se Bilaga 3. 

2.2.3 Jämförelse 
Efter genomföradet av den visuella innehållsanalysen samt 
enkätundersökningen drogs dessa i parallell till varandra. Resultatet av de 
båda tillvägagångssätten jämfördes, med litteraturen för projektet i åtanke 
och som grund. I och med detta uppmärksammades mönster och normer 
utifrån analysen samt de svar som genererats av enkäten. 

2.3 Val av dagvaruhandel samt respondenter för 
enkät 

Som tidigare nämnt valdes två dagvaruhandel ut efter ett 
bekvämlighetsurval samt egna erfarenheter av det sortiment dessa har. De 
respondenter som valdes ut för enkäten befann sig som kontakter till 
författaren på Facebook. Inlägget med enkäten delades via andra kontakter, 
så fler respondenter utanför författarens kontaktnät fick möjlighet att 
besvara enkäten.  

2.4 Avgränsningar 
Vid undersökning av förpackningsdesign granskades endast 
förpackningens form, färg och etikettdesign. Form innebär flaskans form, 
färg innebär färgen på flaskan och etikettdesign berör typsnitt och grafiska 
element på flaskans etikett. Enskilda typsnitt vid granskningen  
prioriterades inte då projektet i ett sådant läge skulle bli för omfattande 
med tidsbegränsningen i åtanke. Vid granskning av etikett och de typsnitt 
som den innehöll granskades inte logotypen och dess typsnitt, detta på 
grund utav att logotypen i många fall är standardiserad för alla produkter 
av samma märke. Vid gransking av typsnitt kategoriserades dessa som 
”seriff” eller ”sanserif”. När den visuella innehållsanalysen genomfördes 
skedde en begränsning till förpackningar från vanlig dagvaruhandel. Priset 
på produkten togs inte i åtanke vid undersökningen då detta inte var 
relevant för studien. 

2.5 Metodreflektion 
Efter att metoden genomförts fanns vissa aspekter som kunnat göras bättre 
för att underlätta eller förbättra arbetet. Några kommentarer från 
respondenterna angående enkätens utformning mottogs, vilket är en positiv 
aspekt om denna typ av enkät skulle genomföras igen. Även för den 
visuella innehållsanalysen fanns det delar som hade kunnat göras bättre.  

Under genomförandet av den visuella innehållsanalysen hade en fördel 
varit att använda den vanliga programvaran för Excel istället för 
onlineversionen. I onlineversionen var funktionerna begränsade, och att 
tillexempel låsa celler var inte möjligt, vilket i sin tur gjorde 
genomförandet mindre effektivt.  

Aspekter som hade kunnat göras bättre angående enkäten är bland annat att 
ha alternativet ”icke-binär” vid frågan angående kön. Detta för dem som 
anser att de definierar sig mellan eller bortom de traditionella 
könskategorierna. En kommentar från en av respondenterna var att 
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varumärket på förpackningen förvrängde synen på designen och 
könsinriktningen, och att det hade varit lättare att besvara enkäten på ett 
”rättvist” sätt om varumärket på förpackningen tagits bort i exempelvis 
Adobe Photoshop. Det hade även varit bra att tillägga författarens 
mailadress ifall någon av respondenterna hade velat kontakta författaren 
med frågor angående enkäten eller arbetet. Respondenterna var dessutom 
inte särskilt varierade när det kommer till ålder, vilket gör att de inte helt 
representerar ett fullständigt urval av boenden i Sverige.  

Att göra en mer djupgående granskning av typsnitt, med tillexempel 
typsnittsklasser, hade förmodligen gett intressanta resultat i koppling till 
maskulinitet och femininitet och gjort studien mer komplett. 
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3 Resultat och diskussion 
I detta avsnitt redovisas de resultat som genererades av den visuella 
innehållsanalysen samt enkätundersökningen. I detta avsnitt diskuteras 
även resultatet.  

3.1 Visuell innehållsanalys 
Fotografierna som togs innehöll 85 olika förpackningar. Dessa 
analyserades genom en visuell innehållsanalys. De olika kategorierna för 
analysen bestod av flaskans färg, form, grafiska element, typsnitt samt 
könsspecificering. Se Bilaga 2 för fullständig innehållsanalys. Resultat och 
diskussion av metoden redovisas i diagrammen och texten nedan, samt 
diskuteras.  

3.1.1 Färger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Färgernas förekomst vid visuell innehållsanalys av 85 st 
förpackningar. 

De färger som ingick i kategoriseringen av flaskans möjliga färger 
redovisas i Figur 3. Den färg som uppträdde flest gånger i analysen av de 
85 förpackningarna var färgen blå, i olika nyanser. Vit var även en mycket 
vanligt förekommande färg medan brun och röd var sällsynta. Kanske är 
det så att färgerna blått och vitt har valts för att de möjligtvis bildar ett 
”naturligt” intryck av förpackningen. Förpackningens huvudsyfte är att 
användas i duschen, och vatten kanske associeras med den blåa färgen 
medan det vita känns fräscht och väl anpassat för ändamålet. Enligt 
Rasmusson (2012) kan färgen på produkten vara helt avgörande för om 
köpet genomförs eller inte. Detta kan eventuellt vara anledningen till valet 
av de färger som dominerar i diagrammet. Som tidigare nämt förekommer 
den röda samt bruna färgen inte särskilt ofta. Detta kan händelsevis vara 
beroende på färgassociationer och målgruppsanpassningen. Rött eller brunt 
kanske inte associeras med den fräscha känslan som en duschcreme bör 
förmedla. Som Karlsson & Mikolas (2001) beskriver är det viktigt att färg 
och den övriga designen synkroniserar. Kanske är det så att dessa färger 
inte synkroniserar tillräckligt med övrig design, att de t. ex inte passar in i 
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sammanhanget, och det budskap som bör förmedlas inte når fram med 
dessa.  

3.1.2 Grafiska element 
 

 

Figur 4. Förpackningens grafiska element. Dessa kategoriserades som 
realistisk bild, naturlig ingrediens, hårda eller mjuka.    

Figur 4 beskriver de grafiska elementen som fanns på 
duschcremesförpackningarna. En mycket stor del av elementen ansågs av 
författaren vara ”mjuka” medan omkring 22 procent av förpackningarna 
hade ”hårda” grafiska element.  En bild på en naturlig ingrediens var 
relativt vanlig och förekom hos 29 procent av förpackningarna. I Figur 4 är 
det tydligt att de mjuka elementen dominerar hos förpackningarna. Enligt 
SVID (2015) är det nödvändigt att förstå konsumentens behov samt 
användning av produkten för att kunna skapa en design som lyckas nå ut 
med rätt budskap. Av egen uppfattning bör en förpackningsdesign för 
duschcreme förmedla renlighet och mjukhet, och i detta fall kan det anses 
vara orsaken till formen på de grafiska elementen. Detta kanske är för att 
det blir mer tydligt mot konsumenten vad denna produkt förmedlar om de 
grafiska elementen påvisar budskapet.  

Att döma av resultatet innehöll designen på flaskan i många fall en bild 
eller illustration på den ”naturliga ingrediens” som förpackningen innehöll 
eller doftade. Det kan även i detta fall antas att detta är på grund av den 
känsla som vill förmedlas. Via bilden/illustrationen får möjligtvis 
konsumenten en bättre uppfattning av innehållet och dess doft, och detta 
kanske på så vis ökar chanserna till att konsumenten genomför köpet. 
Konsumenten kanske har som mål att tillexempel dofta persika efter 
användning av denna produkt, och då kan det möjligen vara en god fördel 
om designen på förpackningen förmedlar detta med hjälp av en 
bild/illustration – även om text och beskrivning ofta förekommer i 
designen som komplement. Detta kan refereras till det SVID (2015) 
beskriver angående konsumentens behov och användning av produkten.  

Om dessa grafiska element var riktade mot män eller kvinnor kan 
diskuteras. Detta i samband med synonymerna som exempelvis mjukt som 
representerar kvinnligt och hårt som representerar manligt, enligt Svensk 
synonymordbok (2015). Att döma av resultatet bör, med denna teori, 
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således 38 procent av elementen ses som kvinnliga samt 22 procent som 
manliga – även om detta kanske inte var medvetet hos formgivaren. 
Kvinnliga former bör, enligt teorin, attrahera den kvinnliga målgruppen – 
men det går att diskutera om manliga former kan attrahera kvinnor på 
samma sätt som kvinnliga former tycks attrahera kvinnor och att kvinnliga 
former kan attrahera män på samma sätt som manliga former tycks 
attrahera män. 

Få av förpackningarna hade en design med en realistisk bild. Anledningen 
till detta kan vara att en sådan inte lika lätt förmedlar rätt känsla mot 
konsumenten. Det kan möjligtvis vara lättare att komponera egna bilder 
eller illustrationer i tillexempel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator eller i 
ett program för att skapa 3D. Det kan givetvis vara olika beroende på både 
flaskans form och design, en realistisk bild kanske även den kan förmedla 
en god känsla hos konsumenten som resulteterar i att denne genomför 
köpet.   

3.1.3 Förpackningens form 
 

 

Figur 5. Förpackningens form.    

Figur 5 beskriver formen på de förpackningar som analyserades. De som 
ansågs vara varken mjuka eller hårda fick kategoriseras som 
”Mellanformer”, och dessa sågs hos ca 27 procent av förpackningarna. 
Fördelningen av dessa tre kategorier var någorlunda jämn för de 
förpackningar som ingick i analysen. Vid analys av formen på 
förpackningarna syns det tydligt att de duschcremer som var specificerade 
för män i många fall hade hårdare former. Enligt Fournier (1998) attraheras 
konsumenter av maskulint respektive feminint associerade varumärken för 
att dessa förstärker konsumentens egen grad av antingen maskulinitet eller 
femininitet. Detta kan vara anledningen till att många förpackningar 
avsedda för män hade hårdare former. Detta kan kopplas till teorin där hårt, 
enligt Svensk synonymordbok (2015), ses i synonym med maskulint och 
ordet ”mjukt” ses i synonym med feminint. Genom att referera till teorin 
skulle i så fall 30 procent av dessa förpackningar vara specificerade för 
män, 43 procent för kvinnor och 27 procent vara neutrala. Trots detta var få 
av förpackningarna specificerade mot kön, se 3.1.5 Könsspecificering. En 
intressant jämförelse kan göras med resultatet för grafiska element, se 
Figur 4, där hårda grafiska element stod för 22 procent av det totala och 
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mjuka element för 38 procent. Dessa siffror skiljer sig något från 
procentsatserna för förpackningarnas former, och anledningen till detta kan 
vara att de grafiska elementen för varje enskild förpackning kanske inte 
synkroniserar med den övriga designen, som Mikolas (2001) beskrev. 

Cirkeldiagrammet för förpackningarnas form, Figur 5, visar att en 
dominerande del av förpackningarna som undersöktes innehade mjuka 
former. Även här kanske den mjuka eller fräscha känslan av innehållet vill 
förmedlas. Anledningen till att många av förpackningarna med ”hårda 
former” sågs i samband med dem som var kopplade till män kan eventuellt 
vara kopplad med de normer som samhället har som grund. Som 
Ehrnberger (2006) beskriver har historiken kring män och kvinnors 
levnadsvanor lagt grunden för vad som anses vara feminint respektive 
maskulint, och detta kan möjligen kopplas till dessa resultat.  

3.1.4 Typsnitt 
Vid granskning av typsnitt på förpackningarna kategoriserades dessa som 
antingen ”seriff” eller ”sanserif”. Av de 85 förpackningar som granskades 
hade 76 stycken av dessa en design som innehöll ”sanserif”, vilket är 
ungefär 89 procent av det totala antalet förpackningar. Anledningen till 
varför så stora delar av typsnitten som används i samband 
duschcremesförpackningar är just sanserifer kan, för författaren i denna 
situation, vara svårt att diskutera. Men med tanke på att så stor del tycks 
använda detta är svaret antagligen att det är tydligt att läsa som ”rubriker” 
och frambringar budskapet på ett bättre sätt. Enligt Lundquist (2008) är 
sanserifer bra att använda för rubriker och bildtexter, då dessa kan vara 
enkla att skilja från tillexempel brödtext. Han påstår att sanserifer gärna 
kan användas vid rubriker. En frågeställning angående detta kan vara 
varför inte fler scripter eller liknande används för att framhäva känslan som 
duschcremen bör förmedla. Enligt SVID (2015) kan design utformas efter 
målgruppens behov och karaktärsdrag. Genom att utveckla användandet av 
typsnitt och ”tänka utanför ramarna” kanske produkterna skulle vara ännu 
mer särskiljande och locka till köp.  

3.1.5 Könsspecificering 
I analysen granskades det även om förpackningen riktade sig mot män, 
kvinnor eller var ospecificerad. Det visade sig att 70 av 85 förpackningar 
var ospecificerade, 12 var riktade mot män och 3 mot kvinnor. De 12 som 
var riktade mot män var placerade tillsammans med ett flertal 
ospecificerade förpackningar vid en hylla anpassad för att locka manliga 
konsumenter. I bägge butikerna fanns en tydlig uppdelning, vilket innebar 
att det fanns en hylla för män och en för kvinnor – även om de 
förpackningar som befann sig på ”hyllan för kvinnor” var ospecificerade, 
med undantag för 3 förpackningar. Enligt Alvesson & Billing (1997) 
handlar det alltid om konsumentens uppfattning av produkten, och att ge 
produkten en karaktär av maskulint eller feminint kan vara ett effektivt 
tillvägagångssätt att särskilja produkten från resterande sortiment. Det hade 
därför varit intressant att genomföra en fortsätt studie och undersöka varför 
så få av förpackningarna var könsspecificerade.  
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3.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genererade 125 svar, varav 80 av dessa var kvinnor 
och 45 var män. Medelåldern beräknades vara 22 år, och medianen av 
födelseåren var 1993.  
  
För fullständig sammanställning av enkät, se Bilaga 4. Resultatet samt 
sammanställningen av undersökningen redovisas i diagrammen och texten 
nedan, samt diskuteras.  

3.2.1 Feminina respektive maskulina färger 
 

 
Figur 6. Feminina färger.                                     Figur 7. Maskulina färger. 

Cirkeldiagrammen ovan representerar de färger som respondenterna ansåg 
vara feminina samt maskulina. Vid dessa frågor kunde respondenterna fylla 
i mer än ett alternativ. Färgerna rosa, lila och röd var dominerande för vad 
som ansågs vara feminint medan grönt, blått och svart inte tog särskilt stor 
del. Respondenterna hade även möjlighet att tillägga fler nyanser/färger 
som inte fanns som alternativ vid frågeställningen. Sammanställningen av 
dessa svar tyder på att ljusa färger/toner samt pasteller som aprikos, violett 
eller pistagegrön kan uppfattas som feminina färger. Figur 7 representerar 
de färger som respondenterna ansåg vara maskulina. Även i detta fall 
kunde respondenterna fylla i mer än ett alternativ. I detta diagram 
dominerar svart, grönt, blått och brunt medan rosa, lila och gult inte tar 
särskilt stor del. Även här hade respondenterna möjlighet att tillägga fler 
nyanser/färger som inte fanns som alternativ vid frågeställningen. 
Sammanställningen av dessa svar lyder att mörka färger/toner, som 
mörkblå och oxblodsröd kan anses vara maskulina. Även metallic-färger 
nämndes vid detta alternativ.  Det tycks vara så att vissa färgers olika 
nyanser kan kopplas med ett eller annat kön och därmed kan en färg i två 
olika nyanser tyckas få två olika könsinriktningar. Som tidigare togs upp i 
introduktionsavsnittet är det viktigt att förstå vad konsumenten attraheras 
av och vad som lockar till att genomföra ett köp (SVID, 2015). Resultatet 
som figur 6 och 7 visar är något som kan anses vara relevant för 
formgivning av förpackningsdesign som ska rikta sig mot något eller bägge 
av könen. 

Resultatet av enkätundersökningen påvisar att hårda former associeras med 
maskulina karaktärsdrag, och detta kan möjligtvis ligga som grund för 
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utformningen av förpackningarna. Men i vissa fall kunde formen på 
förpackningen vara densamma som för förpackningen riktad ”mot 
kvinnor”, men att färgen då skiljde sig och hade någon av de färger som 
dominerar i Figur 7. På så sätt tycks förpackningen kunna bli maskulin 
med endast färg, och detta är förmodligen på grund utav de normer som 
stora delar av alla individer tycks bli upplärda med. Angående de normer 
och grundläggande faktorer som påverkar kan refereras till Franzén & 
Wnukowski (2013) som tidigare tagits upp i rapporten. En fråga som kan 
ställas inom detta område är om det endast är färgen som påverkar 
intrycket av förpackningen och mot vilket kön den är riktad, då det tycks 
vara så i det nyligen nämnda exemplet. Detta tas även upp i artikeln av 
Karlsson & Mikolas (2001) där det beskrivs att färg och form bör 
synkronisera för att budskapen inte ska motsäga varandra.  Det kan vara så 
att de normer som dagens samhälle består av är avgörande för de resultat 
både den visuella innehållsanalysen samt enkätundersökningen har 
genererat. Att rosa, lila samt rött dominerade bland de färger som ansågs 
vara mest feminina samt hos de förpackningarna som tycktes rikta sig mot 
kvinnor känns inte slumpmässigt. Anledningen bör vara att kvinnor 
attraheras av dessa färger och på så sätt designas förpackningarna utifrån 
det som lockar, vilket även gäller för män. Detta refereras till artikeln 
skriven av Darley & Smith (1995) där det beskrivs att en produkt kan riktas 
till antingen män eller kvinnor och att det är lätt för målgruppen att 
identifiera sig med sitt kön och de karaktärsdrag som hör till. 
Cirkeldiagrammen för män respektive kvinnor tycks nästan komplettera 
varandra, och där visas hur stor skillnaden på vad som anses vara 
maskulint respektive feminint är. 

3.2.2 Könsspecificering av förpackningsdesign 

Figur 8. Tre par förpackningskombinationer.  

I Figur 8 visas de tre första paren av olika förpackningar som ställdes i 
samband med frågeställningar i enkäten. Vid fråga ett skulle respondenten 
svara på vilken av förpackningarna för bildpar ett som hen ansåg vara 
maskulin. Vid alla dessa frågor fanns alternativen A, B, Båda och Ingen. 
Flest svar var att bägge förpackningarnas utseende ansågs vara maskulina. 
Bildpar nummer två ställdes även dessa med frågan angående vilken 
förpackning som ansågs vara maskulin, och flest svar fick förpackning A. 
Det tredje bildparet ställdes med frågan angående vilken förpackning som 
var feminin. Flest antal svar fick förpackning A. 
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Figur 9. Fyra par förpackningskombinationer.  

I Figur 9 visas de fyra sista paren av olika förpackningar som ställdes i 
samband med frågeställningar i enkäten. Vid bildpar fyra ställdes frågan 
angående vilken förpackning som var feminin. Flest antal svar fick 
förpackning A. Det femte bildparet ställdes med frågan angående vilken 
förpackning som ansågs vara maskulin, och flest svar var att bägge 
förpackningarnas utseende ansågs vara maskulina. Vid det sjätte bildparet 
ställdes frågan angående vilken förpackning som ansågs vara feminin, och 
flest svar fick alternativet ”ingen”. Detta svar fick även flest röster vid 
frågan angående vilken förpackning som var mest feminin i koppling till 
bildpar sju. För att se exakt statistik och sammanställning över enkätens 
resultat, se Bilaga 4.  

Resultatet av dessa frågeställningar, som berörde specifika 
förpackningsdesigner samt feminint/maskulint, kan stödja de resultat som 
genererades angående feminina samt maskulina färger, se Figur 6 och 7. 
De hårda respektive mjuka formerna, se Figur 5, i samband med 
”maskulina eller feminina färger”, se Figur 6 och 7, gör att uppdelningen 
blir mer tydlig och kan vara anledningen till att utformningen av designen 
på respektive förpackning är anpassad efter detta. Detta kan påvisa vad 
som attraherar kvinnor respektive män, och att tillvägagångssättet som 
Alreck (1994) påvisar angående att ge produkten en karaktär av maskulint 
eller feminint tycks vara tydligt och effektivt för att locka konsumenten.  
Här kan funktion och dekor, enligt Ehrnberger (2006), vara avgörande 
faktorer för förpackningens könskategorisering. Formerna på 
förpackningarna och de grafiska elementen kan vara avgörande för vilken 
könskategori förpackningen hamnar i, även om färg också tycks ha en stor 
påverkan. Dessa förpackningar kan möjligen ha ”kodats”, enligt Jahnke 
(2011), för att attrahera rätt målgrupp. 

En intressant del inom detta område är de två sista bildparen, se Figur 9, 
där dessa två ansågs vara neutrala/unisex. Färgerna blå och vit tycks, i 
kombination, skapa denna neutrala känsla. Även om blått, enligt 
enkätundersökningen, anses vara en maskulin färg blir den i denna 
kombination neutral. I enkätundersökningen visade dock resultatet att 
mörkare nyanser, tillexempel mörkblått, anses vara mer maskulina än andra 
nyanser. Vid vidare forskning kring unisex kan det hända att fler 
färgkombinationer kan skapa denna ”könsneutrala” inriktning, tillexempel 
möjligtvis grönt och gult istället för blått och vitt. Hur skulle 
försäljningsstatistiken se ut om alla förpackningar var neutrala till färg och 
form? En intressant frågeställning som det finns vidare 
forskningsmöjligheter till. 
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4 Slutsatser 
4.1 Vad anses vara kvinnligt respektive manligt 

när det kommer till färg och form i samband 
med duschcremesförpackningar? 

Enkätundersökningen samt den visuella innehållsanalysen tyder på att: 

x Mjuka former och ljusa färger anses vara feminina. Färger som 
rosa och lila har fått en feminin stämpel.  

x Hårda former och mörka färger anses vara maskulina. Färger som 
blått, svart, grönt och grått har fått en maskulin stämpel. 

De färger som anses vara feminina respektive maskulina kan i komination 
med andra färger få en annan könsintriktning.  

4.2 Hur skiljer sig förpackningsdesign för 
duschcreme mellan de som kan tyckas rikta 
sig mot kvinnor respektive män? 

x En kombination av grafiska element, färg och form används vid 
design för duschcremesförpackningar för att rikta sig mot ett 
specifikt kön.  

x Mjuka grafiska element, feminina färger (som ljust, pasteller och 
rosa toner) och mjuka former används ofta för att rikta 
förpackningsdesign mot kvinnor. 

x Hårda grafiska element, maskulina färger (som mörka färger och 
tillexempel svart, blått och brunt) och hårda former används ofta 
för att rikta förpackningsdesign mot män. 

Användningen av rätt kombination av grafiska element, typsnitt, färg och 
form tycks bli en god aspekt för att locka konsumenten, då tillexempel 
utformning av förpackningsdesign riktade mot män respektive kvinnor i 
många fall tycks skilja sig. Den huvudsakliga uppgiften är att rikta sig mot 
kvinnor eller män vid förpackningsdesign, och locka den rätta målgruppen 
för att öka chansen av köpet genomförs.  
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1  
Fotografier av duschcremesförpackningar från Coop Norra Backa samt Ica 
Maxi Stormarknad, Borlänge.  
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Bilaga 2  
 
 

Fullständig innehållsanalys. 



 

 

27/33 

 

 



 

 

28/33 

 

Bilaga 3 
Fullständig enkätundersökning. 
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Bilaga 4 
Sammanställning av enkätsvar: 
- 125 svar 
- 80 kvinnor, 45 män 
- Medelålder: 22 
- Median: år 1993 

Maskulina färger (antal röster per färg): 
Röd 32  
Blå 100 
Lila 10 
Gul 10 
Grön 71 
Rosa 4 
Svart 97 
Vit 24 
Brun 70  
Orange 36 
Grå 10 

Andra färger/nyanser: 
Mörka färger/toner (mörkblå, oxblodsröd), metallic 

Feminina (antal röster per färg): 
Röd  63 
Blå 18 
Lila  98 
Gul  48 
Grön 17 
Rosa  113 
Svart  18 
Vit  66 
Brun  5 
Orange 35 

Andra färger/nyanser: 
Ljusa färger/toner, pasteller (aprikos) 

5. Vilken förpackning anser du vara maskulin? 

 
A – 8 
B – 42 
Båda – 63 
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Ingen – 8  
Bortfall – 4 

Varför: pga dess färg och form (hårda och kantiga), typsnitt, grafiska 
elementen är simpla och få, enkel design, inga blommor, futuristisk design. 

6. Vilken förpackning anser du vara feminin? 

 
A – 83 
B – 3 
Båda – 19 
Ingen – 14 
Bortfall – 5 

Varför: A – ljusare, fina mönster/bild, fräsch förpackning, ”copyn” på 
flaskan,  ”båda för att de är mjuka i formen”. 

 
7. Vilken förpackning anser du vara maskulin?  

 
A – 92 
B – 13 
Båda – 4 
Ingen – 8 
Bortfall – 8 

Varför: Svarta färgen känns maskulin, formen är feminin men färg/motiv 
på A är maskulint, sportigare. 
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8. Vilken förpackning anser du vara feminin?  

 

A – 2 
B – 24 
Båda – 81 
Ingen – 9 
Bortfall – 9 

Varför: färg, ljus färgskala, "mjuk" förpackning, motiv, pasteller. 

9. Vilken förpackning anser du vara maskulin?  

 
A – 8 
B – 1 
Båda – 96 
Ingen – 13 
Bortfall – 7 

Varför: båda har ett mörkt inslag, maskulina former, maskulina mönster, 
märket,  

10. Vilken förpackning anser du vara feminin? 

 

A – 14 
B – 26 
Båda – 16 
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Ingen – 59 
Bortfall – 10 

Varför: båda för att dom är ljusa, väldigt fräscha - varken feminint eller 
maskulint, neutrala, unisex, vita känns maskulin pga märket, blå känns 
maskulin pga färgen. 

11. Vilken förpackning anser du vara feminin? 

 
A – 24 
B – 2 
Båda – 23 
Ingen – 66 
Bortfall – 10 

Varför: känns unisex, neutrala formspråk,  maskulint pga färg/form. 


