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Abstract 
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Problemformulering: Det är intressant att studera hur konsumenter upplever att 

förpackningar, som kan användas av alla, inriktas mot ett specifikt kön. Genom att 

studera detta kan vår normkritiska ansats ge fördjupad kunskap om genussegmentering 

på förpackningar.  

Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur 

visuella attribut på genussegmenterade förpackningar uppfattas av ett urval 

konsumenter. Vidare är syftet att få förståelse för vilka visuella attribut som 

representerar en genusinriktning på förpackningar.  

Metod och material: Detta är en kvalitativ undersökning som består av en 

innehållsanalys, experimentell metod samt enkätundersökning. De material som 

bearbetades var; 100 stycken förpackningar inom innehållsanalysen; sex stycken fiktiva 

förpackningar som resulterade ur experimentell metod; samt 154 deltagare i 

enkätundersökningen.  

Huvudresultat: Studiens huvudresultat landade i att färger styr förpackningens 

uppfattade representation. Vidare resulterade studiens genererade svar i att människor 

uppfattar förpackningars representation på olika sätt. Detta göra de utifrån egna åsikter 

och tolkningar inom meningsskapande.  

Nyckelord: normkritik, visuella attribut, genus, genussegmentering, representation, 

maskulinitet, femininitet, förpackningar, förpackningsdesign, experiment 
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1.0 Inledning 

Varje dag ser vi tusentals produkter vars förpackningar talar till oss med budskap från 

olika varumärken och därför blir det svårare men allt viktigare att synas och sticka ut. I 

en vanlig butik passerar man upp mot 300 förpackningar per minut, detta är en stor 

anledning till varför just förpackningens utsida har blivit ett viktigt 

marknadsföringsmedium för företag (Kotler 2013:246). En förpackning utformas 

utefter människans behov och efterfrågan och utifrån detta har företag blivit mer 

medvetna om deras roll och vilken påverkan design har på mottagaren i sitt köpbeslut. 

Branschens ständiga utveckling främjar nya tekniska innovationer och 

förpackningsdesign har fått en mer betydelsefull roll inom marknadskommunikation 

(Klimchuk & Krasovec 2012:35–36). 

Från början var förpackningen enbart till för att skydda och bevara innehållet från att bli 

skadat eller förstört (Klimchuk & Krasovec 2012:1). Förpackningens förmåga och 

användningsområden har under lång tid utvecklats och under slutet av 1800-talet hade 

förpackningsmöjligheterna kommit mycket långt. Företagen började då använda sig av 

både varumärkesarbete och mer strukturerad förpackningsdesign, för att enklare 

förklara för kunderna vad deras förpackningar innehåller. Detta ledde i sin tur till att 

butikssäljarna fick mindre betydelse nu när kunderna kunde gå själva i butiken och 

plocka varorna och läsa om innehållet, detta gjorde att utbudet ökade markant under 

den första halvan av 1900-talet och har fortsatt att öka tills idag (Torell, Qvarsell & Lee 

2010:17). Dagens förpackning har fått en mer visuell betydelse i dagens samhälle, då 

det är med hjälp av visuell kommunikation som förpackningen kan kommunicera 

innehållets budskap (Klimchuk & Krasovec 2012:132). Samhällets ständiga utveckling 

innebär att utbudet av förpackningar fortsätter att öka. Idag finns exempelvis ett flertal 

olika typer av förpackningar innehållandes samma produkt, vilket leder till en svårighet 

för förpackningar att synas och fånga mottagarens uppmärksamhet (Wang 

2013:805–806). 
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En tydlig försäljningsstrategi för ett företag handlar därmed om att nischa in sin produkt 

till en specifik målgrupp för att uppfylla deras behov. Denna typ av strategi kan vara 

hjälpsam i företagets arbete med förpackningen och dennes designspråk (Klimchuk & 

Krasovec 2012:42). Genom att känna till sin målgrupp och sedan specifikt rikta in sina 

produkter för denna typ av individ, exempelvis kön, kan köpbehov öka och skapa 

försäljning (Kotler et al. 2013:204). Det är därför intressant och relevant att 

problematisera vad förpackningsdesign representerar ur ett normkritiskt perspektiv. 

  

1.1 Problembakgrund  

Ett förekommande sätt att segmentera produkter och förpackningar handlar om att dela 

upp kunderna i två olika kundsegment: För män och för kvinnor. Förpackningarnas 

utseende och design påverkas tydligt utifrån vem produkten är tänkt till och de delas 

upp i olika versioner av samma produkt. Färg, former och andra visuella attribut 

appliceras på produkten som antyder till vilket kön förpackningen är riktad 

(Ehrnberger, Räsänen & Ilstedt 2012:87-88). 

  

Vid utformningen av förpackningarnas design är ett förekommande perspektiv det 

androcentriska synsättet som utgår ifrån att mannen är normen. Detta betyder att 

kvinnan är den avvikande och annorlunda typen av användare av produkten (Hirdman 

& Kleberg 2015:20). Utifrån ett genusperspektiv används termen genussystem  (gender 

system  eller gender order ) som beskriver denna uppdelning av könen som 

grundläggande principer om separation och hierarki. Detta betyder att ena principen av 

detta är att bland annat förpackningar, kläder och även vissa beteenden är indelade i 

"manliga" och "kvinnliga", och ses som motsatser till varandra. Den andra principen är 

att en hierarki skapats där mannen ses som normen och att kvinnan är avvikande eller 

underlägsen (Ehrnberger et al. 2012:87). 

  

Ur en samhällelig vinkel är detta ett intressant ämne både för konsumenter, men även 

för designer som ska skapa produkterna för marknaden. All design är könskodad i och 

med att vissa färger och former har kombinerats för att skapa en föreställning om hur vi 

förväntas handla som män eller kvinnor (Hörberg 2012). Marcus Jahnke, doktorand på 
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Högskolan för design och konsthantverk, antyder om hur tydligt vissa produkter har 

designats och att det inte är svårt att förstå vilken den tilltänkta målgruppen är, män 

eller kvinnor. Detta kan då upplevas väldigt stereotypiskt och upprepande. Ett problem 

med att undvika denna typiska könsstereotypiska design handlar om att inte fastna i att 

fortsätta skapa olika produkter för olika kön. En strategi som skulle kunna fungera 

handlar om att använda ett mer unisex-designtänk för att skapa liknande design oavsett 

vem som är den tilltänkta målgruppen. Ett annat sätt handlar om att bryta normer och 

tänka på ett nytt sätt (Hörberg 2012). Detta skapar ett intressant och viktigt behov för 

mer forskning inriktad mot hur mottagarna av genusinriktad design upplever denna typ 

av design. 

  

Bara genom att gå igenom sin egen matvarubutik ser vi en mängd olika förpackningar 

som innehåller samma typ av produkt, men förpackningens visuella attribut talar om att 

produkten är utformad för ett specifikt kön. Dessa förpackningar är segmenterade för 

antingen män eller kvinnor, då företaget bakom förpackningen har valt att rikta sina 

förpackningar till segmentet kön. Detta används som en strategi för att på ett tydligare 

sätt nå sin tilltänkta målgrupp (Klimchuk & Krasovec 2012:42). Det är med unika 

funktioner och form på förpackningen som företag vill attrahera den specifika 

målgruppen. Många förpackningar som ofta segmenteras för olika kön, men som 

innehåller samma produkt, är schampo. Dessa förpackningar har differentierats med 

olika visuella attribut och texter som påvisar vem produkten är till för (ibid.). Eftersom 

utbudet av förpackningar har ökat leder detta till att förpackningar behöver uppfylla fler 

krav än de tidigare har uppfyllt. Nu bör förpackningen bland annat; sticka ut och skapa 

uppmärksamhet; den behöver kortfattat förklara vad förpackningen innehåller, samt att 

vinna kundens intresse och därigenom bli köpt (Kotler et al. 2013:246). 

 

Förpackningar kan med visuella attribut rikta sin produkt till olika kön, eftersom de 

visuella attributen antyder på exempelvis manligt eller kvinnligt. Dessa färger eller 

former som vi ser representerar produkten på det sätt som företaget vill representera 

användaren av produkten. Utifrån detta har förpackningens visuella attribut ett uppdrag: 

att representera hur företaget vill visualisera en kvinnlig användare och en manlig 

användare av deras produkt. När konsumenter sedan studerar dessa förpackningar 
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skapas en dialog om hur förpackningen representerar dessa attribut. Det är genom 

dialog som man avkodar dessa budskap som företaget sänt oss. Detta leder oss in på 

Representationsteorin som kommer vara en genomgående teori under denna studie 

(Hall, Evans & Nixon 2013:xxi). 

 

Tidigare studier visar att människor i dagens samhälle i Sverige, har man börjat tröttna 

på bland annat stereotypiska kläder och leksaker, vilket då leder till att efterfrågan av 

andra alternativ på produktmarknaden växer. Jahnke (refererad av Måwe 2011) menar 

att för att kunna skapa denna valfrihet bör vi använda oss av normkritisk design som 

kan skapa bättre produkter som med hjälp av sin design är funktionella och tilltalande 

oavsett vem som vill använda den. Detta arbete med genusmedveten design handlar 

dock om en balansgång mellan att hitta rätt målgrupp för att produkten ska fungera att 

sälja på marknaden. Eftersom att marknaden drivs av ett vinstdrivande intresse är det 

därför färre som vågar satsa på ovanlig och kontroversiell design på sina produkter. 

Genusmedvetenheten över hur stereotypiska produkter ser ut ökar, och därför vill folk 

ha andra alternativ (Måwe 2011). När man talar om normkritisk design vill man 

kritisera och granska normer i samhället på ett visuellt sätt (Heikkilä 2016:43). 

 

Det är intressant att studera hur konsumenter upplever förpackningar som inriktar sig 

mot ett specifikt kön, men med produkter som kan användas av alla. Genom att studera 

detta kan vår studie ge fördjupad kunskap om genussegmentering på förpackningar. Det 

är därmed intressant att i denna studie undersöka hur förpackningar med manliga 

respektive kvinnliga visuella attribut särskiljer sig ifrån varandra, genom att bland annat 

undersöka vad mottagaren uppfattar som genusinriktade attribut hos en förpackning. 

För att begränsa vårt urval har vi valt att fokusera på schampoförpackningar (se avsnitt 

2.2 för avgränsning). 
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2.0 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur visuella 

attribut på genussegmenterade förpackningar uppfattas av ett urval konsumenter. 

Vidare är syftet att få förståelse för vilka visuella attribut som representerar en 

genusinriktning på förpackningar. 

  

2.1 Frågeställning 

● Vad anses som maskulina och feminina visuella attribut på förpackningar inom 

segmentet schampo? 

● Vilka visuella attribut representerar maskulinitet respektive femininitet på 

förpackningar inom segmentet schampo? 

● Hur uppfattas förpackningar som representerar maskulinitet och femininitet, av 

ett urval respondenter? 

  

2.2 Avgränsningar 

I denna studie har valet av materialinsamling lagts på hygienartiklar med avgränsning 

till schampoförpackningar. Valet av hygienprodukter schampo grundar sig i att dessa 

förpackningar vanligtvis segmenteras för antingen kvinnor eller män, och eftersom det 

är i hemmet vi använder dessa produkter, skapas även könsroller där. Detta leder till 

förväntningar på hur män och kvinnor ska vara (Ehrnberger et al. 2012:90). Eftersom 

studien enbart ämnar studera hur konsumenter upplever  de visuella attributen på 

schampoförpackningar, har fiktiva förpackningar skapats. Dessa förpackningar har 

tillämpats i studien för att vi ska kunna frångå ett befintligt varumärke, pris samt 

konsumentens tidigare relation till produkten/ varumärket. Detta innebär att studien inte 

kommer innefatta hur förpackningen positionerats, eftersom detta är kopplat till 

företagets tilltänkta strategi att nå målgruppen. De fiktiva förpackningarna har skapats 

utifrån teorierna och resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen av redan befintliga 

förpackningar. De visuella attribut som används i denna studien är färg, form  och 

typsnitt.  Med denna avgränsning vill vi få en inblick i hur en del av konsumenterna 

objektivt upplever att attributen segmenterar förpackningarna för olika kön. I denna 

studie kommer det inte att studeras funktionella attribut som exempelvis material, 
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eftersom förpackningarna enbart kommer att visas i tvådimensionell form, enbart 

framsidan. I butiken ser konsumenten enbart framsidan, PDP, som står för Primary 

Display Panel (Klimchuk & Krasovec 2012:64). Därför används enbart framsidan av 

förpackningen. Studien gör inte anspråk på att kartlägga eller generalisera vad alla 

konsumenter tycker om att segmentera schampoförpackningar för olika kön, utan en 

översikt vad en del  av konsumenterna tycker. 

 

2.3 Begreppsbeskrivning  

2.3.1 Vad är kön samt genus? 

Kön är det biologiska konceptet som separerar människor mellan man och kvinna, 

endast utifrån fysiologiska egenskaper (Moss 2016:7). Genus är ett socialt begrepp 

grundat på sociologiska och kulturella egenskaper kopplade till attityder och 

övertygelser att kön inte definieras av ens fysiska kön (ibid.). 

 

2.3.2 Vad är en norm? 

Norm är ett antagande genom att när man "förutsätter" hur en situation är/ ska vara; 

beskriver man en norm. Kan vara svår att synliggöra, och blir därför oftast synlig när 

man bryter mot den (Bryt normen! 2016:A). Normkritik bryter mot gamla hjulspår och 

kan öppna upp för likabehandling för personer som frångår från normen (ibid:B). 

 

2.3.3 Hen, samt icke-binär  

Ordet "hen" används som kompletterande till han eller hon; som en könsneutralt 

pronom (NE, u.å). Icke-binär är en identifikation som inte tillhör uppdelningen av 

könen; man eller kvinna, ett paraplybegrepp för könsidentiteter utöver tvåkönsnormen 

(Transformering 2016). 

 

2.3.4 Genussegmentering 

För att nå en mer specifik målgrupp kan företag välja att rikta sina produkter till ett 

specifikt kön, som män eller kvinnor. Det kallas genussegmentering – när man 

segmenterar för ett genus (Kotler et al. 2013:204).  
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2.3.5 Visuella attribut 

I denna studie innebär visuella attribut alla de grafiska element som går att se på en 

förpackning. Detta innefattar all text, färger, förpackningens form och grafiska eller 

fotograferade bilder.  
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3.0 Teori  
I detta kapitel redogörs de teorier som använts i utförandet av denna studie. 

Tyngdpunkten ligger vid meningsskapande som människor gör genom 

Representationsteorin och vad visuella attributen har för betydelse för förpackningar. 

Här förklaras även teorier om genussystem som förklarar separation och hierarki mellan 

kön.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Ett framgångsrikt sätt att nå ut till en specifik målgrupp innefattar bland annat 

marknadssegmentering som Philip Kotler et al. (2013) diskuterar i Principles of 

marketing.  Det handlar om hur viktigt det är att känna till sin målgrupp och att det är 

genom segmentering och målinriktning (targeting) som man på ett effektivare sätt kan 

marknadsföra sina produkter till den tänkta målgruppen och uppfylla deras behov. 

Genom att segmentera på detta sätt delas målgruppen in i exempelvis ålder, livsstil eller 

kön som företaget valt att rikta sitt fokus på (Kotler et al. 2013:204). Men detta sätt att 

segmentera förpackningar på upplevs idag som tröttsamt, förväntat och stereotypiskt. 

Produkterna som skapas är konstruerade av samhällets föreställningar om manlighet 

och kvinnlighet och detta är något som kritiseras idag (Petersson McIntyre 2010:12). 

Därför det är viktigt med genusmedveten design som inte kör fast i samma hjulspår om 

hur förpackningar har sett ut och brukar se ut. Genom att skapa förpackningar som 

överskrider vad som anses som manlig eller kvinnligt riktad design, kan företag skapa 

en större valmöjlighet för en bredare målgrupp (ibid.:15). Men en universell design som 

kan bemöta alla marknader och alla konsumenter på samma sätt finns uppenbarligen 

inte utifrån studier inom mångfaldsmarknadsföring, eftersom det är en fråga om vilka 

preferenser man har som individ (Moss 2016:xv).  

 

Även om forskning kring manliga och kvinnliga konsumenter har ökat, upplever Moss 

(2016) att det finns ett bristande intresse för forskning som fokuserat på just 

genussegmentering inom konsumtion och genus och design i allmänhet. Under 90-talet 

upplevde hon att många inom liknande forskningsområden hade ignorerat hur viktigt 

det är att studera segmentering av kön inom marknadsföringen. Vissa forskare ansåg 
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den typ av forskning som svår att se ett återkommande beteende och detta kan bidra till 

en sämre form av segmenteringsstrategi. Detta motsäger de forskningsresultat som 

Moss funnit under hennes studier, inom kognitiva visuella preferenser hos män och 

kvinnor, som betonar hur viktigt det är att segmentera för kön. Andra forskare har 

fokuserat på hur kvinnor presenteras inom reklam och fann att många kvinnor upplevde 

ett större intresse för reklambilder med kvinnor som liknade deras egen könsroll (Moss 

2016:xvii). Forskningsmaterial under samma period nämner inte ens 

genussegmentering utom i vissa tillfällen när de talar om att inrikta (targeting) sig på 

rätt målgrupp. Inom dessa resultat finns det ingen antydan på att det finns några 

kognitiva processer som särskiljer män och kvinnor, vilket därigenom inte skapar någon 

diskussion om effekten av att studera kön som en variabel inom konsumentbeteende 

(ibid.:xviii). Inom dagens forskning kring genus och marknadsföring har fokuset riktats 

om till att till större del studera stereotypiska könsroller och hur genus inom reklam 

upplevs av respondenter (ibid.:xix). 

 

Annan forskning som gjorts har fokuserat på olika delar inom genus och design, 

exempelvis den forskning som Petersson McIntyre (2013) har studerat om 

genusaspekter på lyxiga parfymförpackningar. Hon fann att det ofta handlar om att 

kvinnor oftare söker nya förpackningar samt förförs lättare av tilltalande förpackningar, 

medan männen enbart köper produkten utifrån tidigare erfarenhet och inte alls förförs 

av förpackningen (Petersson McIntyre 2013:291). Hennes resultat landade i att det 

handlar om genus och passion. En förpackning kan "göra" eller skapa kön genom olika 

sätt, exempelvis att uttala och skapa föreställningar om vad som utgör manligt och 

kvinnligt, vilket gör dessa produkter till en viktig del inom marknadssegmentet när 

deras signaler avkodas av konsumenterna (ibid.:307). 

 

I en annan studie som utfördes av Ritnamkam och Sahachaisaeree (2012) studerades 

vad det är som leder till konsumenters köpbeslut utifrån förpackningars grafiska 

utseende, mellan unga män och kvinnor (Ritnamkam & Sahachaisaeree 2012:1018). 

Ritnamkam och Sahachaisaeree utgick ifrån hypotesen att personliga principer, det kön 

man har samt förpackningens designelement kommer ha en djupgående påverkan på 

vad man väljer (ibid.:1019). Slutsatsen var att respondenterna valde olika, men lika 
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inom sina genusgrupperingar. De kvinnliga respondenterna valde liknande resultat och 

samma för de manliga respondenterna (ibid.:1031).  

 

3.2 Representation 

Denna studie fokuserar på de visuella attribut som tillämpats på en förpackning och 

därigenom riktats till ett visst kön. Detta sker på grund av att dessa attribut bär på 

föreställningar om vad som anses som maskulint och feminint som mottagarna sedan 

tolkar och skapar en uppfattning om, vilket kallas att vi skapar mening och förståelse 

för något (Hall et al. 2013:xxii). Inom denna teori kommer vi att belysa Representation 

som både handlar om hur vi människor uppfattar och förstår händelser och även 

varandra, men även på det sätt vi tolkar tecken och symboler, exempelvis attribut på 

förpackningar (ibid.:xxi). 

 

Teorin om Representation handlar om något vi utför och gör hela tiden: vi tolkar, 

förstår, analyserar och diskuterar saker som vi ser eller händelser vi varit med om. Vi 

skapar tillhörighet till saker, genom att vi tolkar olika objekt på olika sätt (Hall et al. 

2013:3). Det är genom relationen mellan saker, begreppet för de sakerna och de tecken 

som representerar dessa saker som utgör kärnan i meningsskapande genom språket. Det 

är denna process som länkar ihop dessa tre element tillsammans som har benämningen 

representation  (ibid.:5). När vi samtalar om exempelvis ett hus använder vi ordet "hus" 

för att referera till ett riktigt objekt, och det är genom social överenskommelse som vi 

alla, om man talar samma språk, är överens om att ordet "hus" är en symbol för det 

riktiga huset. Själva ordet i sig själv betyder ingenting, men vi har kommit överens om 

att det representerar den mening vi önskar kommunicera (ibid.:4). Det är 

Representationsteorin som skapar möjlighet för att genom processen språk kunna göra 

oss förstådda, men även förstå andra, vilket leder till meningsskapande när vi förstår 

varandra. Detta är en form av process som vi använder för att skapa mening för saker; 

språket (ibid.:7).  
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En annan form av process är när vi i vårt huvud tolkar tecken eller symboler vi ser. 

Exempelvis när vi ser en cykel: Detta objekt ger oss minnen, associationer, förståelse 

och andra liknande saker påminner objektet oss om, bara genom att vi ser och tolkar 

objektet. Detta gör vi med allt vi ser, utan att vi ens tänker på det (Hall et al. 2013:3). 

Denna undermedvetna process uppstår när vi som barn skaffar oss erfarenheter och att 

samhället sakta har lärt oss att lyssna, förstå och tolka saker eller händelser som tecken, 

och detta ger oss även möjlighet att tolka olika kombinationer av tecken på olika sätt. 

En färg kan upplevas på ett visst sätt i en kontext, men på ett helt annat sätt i en annan 

kontext. Genom att vi analyserar och lägger ihop de olika element vi ser, gör det olika 

saker med vår tolkning (ibid.:8). 

 

Hur kan vi skapa delade meningar över saker och förstå varandra? Genom en viktig 

process för meningsskapande: Språket. Denna process skapar möjlighet för oss att i tal, 

skrift och visuellt i bild dela åsikter och synpunkter vilket för våra föreställningar om 

världen samman. Vi skapar helt enkelt mening när vi delar våra tankar och sedan tolkar 

och förstår vad andra tycker. Denna process ger oss möjligheten att dela samma 

uppfattning om saker och känna att vi tillhör samma kultur. Att ingå i en kultur kan 

vara att man bor i samma stad och tycker om samma musik, men detta är enbart ett litet 

exempel på alla de olika typer av kulturer vi kan ingå i (Hall et al. 2013:5). Att känna 

samma tillhörighet och upplevelser skapar stark känsla för sin identitet och gör det 

möjligt för oss att lära känna vår identitet. Meningsskapandet ger oss möjlighet att 

behålla vår identitet i relation till andra grupper och situationer vi ställs inför. Det är 

genom de olika delarna inom den kulturella kretsen (se fig.1 nedan) som vi tillsammans 

skapar mening och tillhörighet på olika sätt (ibid.:xix).  
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Fig.1 Den kulturella kretsen (the circuit of culture). 

 

Ett synsätt inom Representation som kallas för konstruktivistiskt synsätt , har ansatsen 

att produkter och verkliga objekt enbart betyder vad vi konstruerat för mening eller 

innebörd för dem. Det är genom den materiella världen som vi "utför" processen av 

representation, exempelvis när vi använder en pensel och en canvas för att måla en 

målning. Med hjälp av dessa materiella hjälpmedel kan vi representera något för någon. 

Utifrån detta kan vi tolka att förpackningar i sig själva inte betyder någonting, men när 

vi studerar de visuella attributen kan vi tolka och analysera förpackningens 

representation av något som varumärket bakom vill förmedla (ibid.:11).  

 

3.2.1 Transparentteorin inom Representation 

En annan teori inom Representation kallas för transparentteorin . Inom denna teori, 

refererad till Walton av Kenney, kan bilder, filmer och andra visuella material, som 

exempelvis förpackningar, visa på ett transparent sätt hur världen ser ut. Att dessa 

medier enbart visar hur verkligheten ser ut (Kenney 2005:100). Teorin fokuserar på hur 

relationen mellan exempelvis ett fotografi och fotografen kan påverkas av hur 

mottagaren tolkar fotografiet. Eftersom fotografen har tagit fotot och därigenom är 

skaparen av bilden, behöver dock detta inte betyda att denna person styr över bildens 

avsiktliga mening. Teorin förklarar att det är mottagaren som har kontroll över vad vi 

ser i bilden, inte skaparen av den. Detta betyder att mottagaren även har kontroll över 

vad bildens avsedda innebörd är. Vanligtvis upplever vi att ett fotografi representerar 

resultatet av en fotografs avsikter med bilden, men eftersom vi kan misstolka bildens 
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avsikter påverkar detta bildens representation och avsikt. Vid skapandet av 

förpackningar kan denna teori tillämpas, där skaparen har en avsiktlig mening med 

varför denna förpackning är utformad på detta sätt visuellt, men även materiellt, men att 

detta troligen inte uppfattas på exakt samma sätt av varje mottagare (ibid.:101).  

 

3.3 Genussystem 

Utifrån ett genusperspektiv utfördes en studie med designkritik i praktiken som fokus. 

Denna designfallstudie utfördes av Ehrnberger et al. (2012) i syftet att studera hur 

kritisk design kan tillämpas på två olika typer av hushållsapparater. De upplevde att 

denna studie förtydligar hur viktigt det är att föra en diskussion om kön och design 

under hela designprocessen, för att skapa konstruktionslösningar som går utöver den 

vanliga könsuppdelningen, och därigenom istället inrikta sig på individens behov 

(Ehrnberger et al. 2012:85). Under studien upplevde forskarna att det var viktigt att 

ifrågasätta och fundera över vad som egentligen innebär med definitionen av maskulina 

och feminina attribut inom designprocessen. Utifrån hierarkin att manligt upplevs 

överlägset över kvinnligt, borde vi ställa oss frågan vad detta betyder för de kvinnliga 

konsumenter när de tolkar och studerar de tilltänkta förpackningar som riktas till dem. 

Forskning har funnit att det är just i hemmet som könsroller skapas och sedan bibehålls. 

Därför har denna studie som utfördes av Ehrnberger et. al. (2012) fokuserat på 

produkter som används i hemmet, eftersom dessa produkter påverkar förväntningar och 

föreställningar om könsroller (ibid.:90).  

 

Inom deras teoretiska bakgrund för studien tog de upp Genussystem  som en teori. 

Denna teori, inom ett genusperspektiv, handlar om ett system som med hjälp av 

värdering speglar de könsstrukturer som vårt samhälle har byggt och utformat. Denna 

term är uppbyggd på separation och hierarki. Separation handlar om att män och 

kvinnor delas in i "manliga" och "kvinnliga" former av beteenden och upplevs som 

motsatser av varandra. Hierarki handlar om att mannen upplevs som standard för 

produkter och att mannens handlingar utförs bättre än kvinnans (Ehrnberger et al. 

2012:87). Denna typ av system syns tydlig inom design och börjar synas redan på 

produkter som riktas till barn. Genussegmenterade kläder och leksaker visar med ett 
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tydligt språk vilken produkt som hör till vilket kön, genom de färger de presenterar 

samt vilka sorters leksaker som finns på respektive hylla. Ofta delas butiken in i "för 

flickor" och "för pojkar", vilket redan där berättar vilken sida av butiken som är 

inriktade på vilket kön. Dessa kläder och leksaker representerar en tydlig bild av hur 

flickor och pojkar ska vara och agera. Detta skapar förväntningar på hur barn ska vara 

och inte vara. Senare i livet finns dessa förväntningar kvar och fortsätter att påverka oss 

genom produkter med estetiska egenskaper som är kodade för män eller kvinnor 

(ibid.:88). Ett exempel på en hierarki bland förpackningar inom genussegmentring är 

när en tilltänkt manlig produkt kommunicerar överlägsenhet. Detta gör produkten 

genom tillämpandet av säljande ord som exklusiv, intelligent eller professionell, medan 

samma produkt som marknadsförs till kvinnor ofta upplevs som barnsligare och 

billigare (ibid.:89).  

 

3.4 Visuella attribut  

Den viktigaste uppgiften med de visuella attributen inom visuella kommunikationen på 

en förpackning handlar om att skapa uppmärksamhet, förmedla produktens information 

men även att hjälpa kunden att identifiera sig med produkten. Förpackningen blir därför 

ett viktigt kommunikationsredskap för företag i deras varumärkestillväxt (Silayoi & 

Speece 2007:1495). De visuella attributen på förpackningen har stor påverkan på 

konsumentens beslutsprocess vid hyllan i butiken, eftersom konsumentens uppfattning 

av förpackningens visuella kommunikation kommer att påverka deras köpbeslut 

(ibid.:1496). Visuell kommunikation innefattas av förpackningsdesignen hos en 

förpackning och består av följande attribut: förpackningen form, förpackningens 

material, färger, bilder och typsnitt. Dessa attribut bör tillsammans särskilja produkten 

från sina konkurrenter och leda till köp (Klimchuk & Krasovec 2012:39). I denna studie 

kommer vi att studera hur de visuella attributen form, färg  och typsnitt  kan uttrycka sig 

på olika sätt på förpackning riktade för män eller kvinnor.  

 

3.4.1 Primary Display Panel (PDP) 

The primary display panel, förkortat till PDP, är den sida av förpackningen som dess 

huvudsakliga kommunikation är placerad och ska dra till sig uppmärksamhet 

16 



(Klimchuk & Krasovec 2012:64). PDP brukar ofta innefatta förpackningens framsida 

eller ovansidan (ibid.:227). För att skapa en så tydlig framsida som möjligt gäller det att 

placera alla de olika attributen i rätt ordning för att skapa ett bra flöde mellan alla 

visuella attribut som utgör en förpackning. Detta görs genom att börja med 

grundläggande information som logotypen och varumärkets namn, sedan resterande 

attribut som krävs för att skapa en "relation" mellan kunden och förpackningen (ibid.). 

Förpackningens PDP har som syfte att med hjälp av visuella attribut kommunicera 

varumärkets identitet och strategi inom marknadskommunikation (ibid.:91). Några krav 

som ställs på förpackningens PDP handlar om att med tydlig kommunikation kan de 

visuella attributen bland annat informera om varumärket, differentiera produkten från 

konkurrenterna, förklara produktens syfte och användningsområde samt spegla 

produktens hållbarhet och varaktighet (ibid.:64).  

 

3.4.2 Färg  

Färg kan spela en viktig roll för en förpackning, det är just färg som vi ser först utöver 

de andra visuella attributen (Klimchuk & Krasovec 2012:83). Feisner (2006) talar om 

färger som en viktig del i kommunikation och information i deras sätt att påverka 

mottagaren på olika sätt. Detta blir därför ett viktigt uppdrag för skaparna och 

designerna att välja lämpliga färger för produkterna (Feisner 2006:120). Färg har en 

förmåga att kommunicera känslor, dessa känslor delar vi till stor grad med andra genom 

att dela liknande miljö och kulturell bakgrund, vilket i sin tur ger oss en förståelse över 

vad en färg "signalerar" (Klimchuk & Krasovec 2012:84). Röd är en färg som har stor 

chans att fånga uppmärksamhet och associeras med passion och värme bland annat. 

Vissa förpackningar kan bli starkt associerade med en färg som förpackningen 

innehåller, samt andra attribut som formen eller typografin, vilket ger förpackningen en 

"ledande roll" hos sina konkurrenter. Detta kan leda till att om ett annat märke eller 

produkt skulle närma sig en känd produkts attribut, skulle man kunna börja associera 

den med konkurrenten istället (ibid.:86).  

 

Röd kan, som tidigare nämnt, associeras med passion och värme men även sexualitet, 

mod, kraft, grymhet och manlighet (Sisefsky 1995:73) Andra forskare anser att färgen 

kan uppfattas som feminin och attraktiv, detta i association med en kvinnas menscykel 
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(Lieven et al. 2015:151). Den liknande färgen rosa ses som kärlek, söt, mjukhet och 

kvinnlighet. Färgen lila representerar makt, dyrbarhet och uppfattas som en blandning 

mellan blå och röd (Sisefsky 1995:73). Orange kan ses som livskraft, vänskap och 

glädje (ibid.:72). Grön ger hopp, lugn och harmoni men även omogenhet och 

avundsjuka (ibid.:73). Denna färg upplevs som varken feminin eller maskulin, eftersom 

den visuellt särskiljer sig från typiskt könsinriktade färger (Cunningham & Macrae 

2011:602). Blå förknippas med oändlighet, sanning och auktoritet och, för många, 

manlighet men enligt Sisefsky vill man associera färgen med kvinnlighet också 

(Sisefsky 1995:73). Olika länder har olika uppfattningar om färgen blå, i exempelvis 

Belgien och Nederländerna upplevs den feminin, medan i Sverige och USA upplevs 

den som maskulin (Fadzil, Omar & Murad 2011:762). Gul representerar lekfullhet, liv 

och värme och hopp (Klimchuk & Krasovec 2012:84). Vit symboliserar ärlighet, 

renlighet men även kyla och snö, och inom Västvärlden är det vanligt att bruden bär vit 

bröllopsklänning. Färgen svart symboliserar ofta allvar, styrka, visdom och trovärdighet 

(ibid.:85). Grått associeras med neutralitet, formalism och dysterhet (Sisefsky 1995:74). 

 

Cunningham och Macrae (2011) anser att färgerna blå och rosa har en tydlig koppling 

till genus och färg, där färgen rosa står för kvinnan och blå står för mannen. Betydelsen 

bakom färgerna som förknippar dem så starkt med könen är något som barn redan lär 

sig som små (Cunningham & Macrae 2011:600). I en studie där man kollat på barns 

rum, kunde man se att flickrummen bestod av en övervägande majoritet med rosa 

föremål och i motsats till detta var blå, och även grön, en majoritet i pojkrummen 

(ibid.:602). En annan studie har kommit fram till att män har en större dragning till 

neutrala färger som svart, vit, brun och grå än det motsatta könet. Kvinnor gillar, enligt 

studien, en kombination av röda och blåa färger (Singh 2006:785).  

 

3.4.3 Form 

Vanliga visuella attribut som porträtteras på kvinnligt riktade förpackningar är mjukare 

former, något dekorativt mönster samt ljusare färger såsom rosa. Manligt riktade 

förpackningar porträtteras med maskinell känsla och innehåller visuella attribut som 

hårda, geometriska former och mörkare färger. I vissa fall kan det enbart vara de 

visuella attributen såsom färg eller form som särskiljer två liknande produkter, som 
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riktats till olika kön, från varandra. Dessa väldigt typiska sätt att förpacka för män och 

kvinnor är svåra att missa (Ehrnberger et al. 2012:88). I tidig ålder lär vi oss att tolka 

och analysera produkter på olika sätt och denna tolkningsprocess lär oss även att välja 

en viss typ av produkt framför en annan, vilket vi lärt oss av samhället och som vi 

sedan fortsätter föra vidare när vi sedan gör samma val. Exempelvis väljer många 

flickor rosa leksaker och pojkar väljer mer geometriskt formade leksaker. Former som 

är mjukare och mer organiska anses som feminina och former som är hårdare och mer 

geometriska anses som maskulina. Detta i sin tur återspeglar och förkroppsliga 

könsroller om hur män och kvinnor förväntas vara. Det sätts krav och förväntningar på 

pojkar att vara tuffa och hård, i motsats till att flickor ska vara vårdande och vackra 

(Ehrnberger 2006:34).  

 

Förpackningsdesignen kommunicerar huruvida en produkt är riktad för en manlig eller 

kvinnlig konsument. Formen eller färgen på förpackningen kommer att attrahera en typ 

av konsument genom att väcka känslor kopplade till exempelvis identitetsskapande, 

som upplevs på olika sätt för män och kvinnor. Själva formen på förpackningen kan ge 

uppfattning om priset och vilken typ av produkt den innehåller (Meyers & Gerstman 

2004:43). En förpacknings personlighet sitter i alla de visuella attributen som 

presenterar produktens identitet. Precis som när vi skapar en uppfattning om en persons 

identitet utifrån klädsel eller beteende, gör vi detsamma med förpackningar. Vi värderar 

dess utseende utifrån färgerna, formerna, typsnitten och andra attribut. Förpackningens 

utformning skapar en personlighet för varumärket men också för förpackningen i sig, 

genom instinkter formas ditt intryck av både produkten men även det bakomliggande 

varumärket (ibid.:42).  

 

3.4.4. Typografi 

För att kommunicera det skrivna språket använder man typografi. Årtal och kulturer har 

hjälpt till att forma typsnitt och genom att välja ett typsnitt framför ett annat kan man 

välja att kommunicera två helt olika budskap (Klimchuk & Krasovec 2012:65). 

Typografi fungerar som det huvudsakliga hjälpmedlet för att kommunicera en produkts 

information, såsom exempelvis logotyp och funktion. Rent visuellt får typografi en 

ledande roll i förpackningsdesignen utifrån hur Klimchuk uttrycker det: "you can’t 
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design without type" (ibid.). Likt principen att en form kan ha en dragning till ett 

specifikt kön, kan det även appliceras på typografi. Serif-liknande typsnitt med slanka, 

runda och eleganta former kan tolkas som feminina, medan en fast, fet och rektangulär 

typsnittstil ses som maskulin (Lieven et al. 2015:150). Typografi kan därför påverka om 

ett varumärke eller produkt upplevs eller representeras som feminint eller maskulint 

(ibid.). Kursivt typsnitt som exempelvis Monotype Corsiva och Kristen kommunicerar 

femininitet med sina mjuka former. Typsnitt i en tyngre och tjockare stil som 

exempelvis Impact kommunicerar å andra sidan maskulinitet (ibid.).  

 

Forskning har även kommit fram till att ett kursivt typsnitt, som exempelvis Kristen 

eller Scheherazade, kunde förstärka uppfattningen och känslan för ett feminint 

varumärke och att känslan för ett maskulint varumärke kunde förstärkas av ett tjockare 

display-typsnitt (statiska typsnitt som ofta sätts i större storlek), som exempelvis Impact 

eller Rockwell (Grohmann 2014:415-416). Ett tunt typsnitt som exempelvis 

sanseriferna Agency FB och Helvetica kan även de upplevas som maskulina (Lieven et 

al. 2015:150).  
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4.0 Metod 

Denna studie är av beskrivande karaktär, eftersom vi ville studera vilka  visuella attribut 

som anses representera maskulinitet respektive femininitet, samt ta reda på hur 

respondenterna upplevde förpackningsdesignen på förpackningar riktade mot män eller 

kvinnor (Esaiasson et al. 2012:36). Metoderna som har använts i denna studie är en 

kvantitativ innehållsanalys, en kvalitativ metod av experimentell karaktär och en 

kvantitativ enkätundersökning. Denna studie gör inte anspråk på att kartlägga eller 

generalisera vad alla  konsumenter tycker om schampoförpackningar som är 

segmenterade för olika kön, utan en översikt vad en del  av konsumenterna tycker. 

Dessa metoder tillämpades för att besvara de tre frågor som ställt som studiens 

frågeställningar. 

  

Den första frågan  besvarades med hjälp av teorier om maskulina och feminina visuella 

attribut samt de resultat som genererades ur innehållsanalysen. Utifrån 

innehållsanalysen kunde vi få kunskap om vilka attribut som var vanligt förekommande 

inom det urvalet vi valt. Den andra frågan  besvarades  både i innehållsanalysen, där 

skillnader mellan manliga och feminina attribut påvisades, men även av 

enkätundersökningen där respondenterna fick uppge vad de ansåg som maskulina och 

feminina attribut. Experimentell metod tillämpades i enkäten för att, på ett objektivt 

sätt, låta respondenterna studera förpackningar med olika visuella attribut och 

därigenom få deras åsikter på dessa förpackningar. Den tredje frågan  besvarades utifrån 

svaren i enkätundersökningen, där respondenterna fick förklara deras åsikter om att 

segmentera förpackningar för män respektive kvinnor. 

 

4.1 Urval  

Vi analyserade hur deltagarna  i vår undersökning upplevde olika förpackningar med 

olika visuella attribut. Vi analyserade även hur olika förpackningar  ser ut på 

hygienhyllan på ICA Kvantum samt Coop Extra. Enkäten delades på sociala medier 

och därför blev urvalet ett självselektionsurval (Esaiasson et al. 2012:189). Dessa 

personer är troligen från början vänner med oss på Facebook, men genom spridning 

hoppas vi sprida denna enkät vidare till fler än våra vänner. Eftersom denna enkät 
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utfördes på svenska och handlar om schampoförpackningar i svenska butiker, innebär 

det att deltagarna behöver kunna svenska för att kunna delta. 

  

4.2 Kvantitativ Innehållsanalys 

Inom detta steg i vår metod studerade vi befintliga schampoförpackningar. Urvalet av 

förpackningar valdes utifrån ett totalurval för att alla schampoförpackningar, som fanns 

tillgängliga i hygienhyllan "Schampo" på ICA Kvantum och Coop Extra, studerades 

(Esaiasson et al. 2012:171). Dessa butiker valdes av ett bekvämlighetsurval, eftersom 

dessa butiker var placerade i nära anslutning till skribenterna för denna uppsats 

(ibid.:188). I den kvantitativa innehållsanalysen studerade vi enbart vad vi såg, såsom 

visuella attribut, på förpackningens design på framsidan (ibid.:197). Genom att skapa 

ett tydligt frågeformulär till analysen av förpackningarna, kunde vi skapa ett 

strukturerat sätt att behandla varje förpackning på samma sätt. Denna metod är ett 

användbart verktyg när man enbart vill studera analysenhetens innehåll, i detta fall 

förpackningens visuella attribut (ibid.). 

  

På ICA Kvantum och Coop Extra var alla schampoförpackningar samlade på en 

gemensam hylla oavsett förpackningens tilltänkta målgrupp. De förpackningar som 

analyserades representerar hur vissa schampoförpackningar har visuellt förpackats, men 

enbart utifrån vilka produkter som dessa butiker har valt att sälja, och kan därför inte 

skapa en generell bild av hur andra schampoförpackningar visualiseras på andra butiker 

eller försäljare (Olsson & Sörensen 2007:69).  

  

4.2.1 Tillvägagångssättet av kodschemat 

Vid skapandet av kodschemat för innehållsanalysen ställdes dessa frågor för att 

författarna för denna studie på ett enkelt och strategiskt sätt skulle kunna bedöma 

förpackningarnas visuella attribut på samma sätt (se bilaga 1). 

  

Först tilldelades varje förpackning ett nummer för att har god översikt över antalet 

analysenheter och varumärken som skapat produkterna som uppgavs. Därefter beskrivs 

det vilken eller vilka färger som till största del representerades på förpackningen och 
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vilken form den hade. Om förpackningen hade illustration, bild eller annat visuellt 

attribut beskrivs det sedan tillsammans med vilket typ av typsnitt som använts. Textens 

innehåll studerades och man uppgav något ord som beskrev innehållet av 

förpackningen såsom exempelvis "organic" eller "mjällschampo" för att kunna studera 

om det finns ett samband mellan dessa ord och förpackningens andra visuella attribut. 

Vem är förpackningen riktad till? Detta var den sista frågan som besvarades genom att 

man angav om det fanns en tydlig text som exempelvis: För barn, För män  eller För 

kvinnor . Om förpackningen inte förklarade detta angavs förpackningen som 

ospecificerad. För att läsa en mer genomgående förklaring om vårt kodschema se bilaga 

1  för kodinstruktioner, samt det kodschemat i bilaga 2 . 

  

4.2.2 Utförandet av innehållsanalysen 

På ICA Kvantum och COOP Extra fotograferades totalt 100 stycken förpackningar, den 

27:e november 2016, som gav ett totalurval  (Esaiasson et al. 2012:171) över vilka 

förpackningar som fanns på respektive butik (se bilaga 8). Detta urval av förpackningar 

är inte en generell bild av hur alla schampoförpackningar ser ut, utan enbart för att ge 

oss en bild av vilka förpackningar som finns ute i en vanlig matvarubutik. Bilderna som 

fotograferades fördelades på så sätt att en författare analyserade ICAs förpackningar 

och den andre författaren analyserade Coops förpackningar. Utförandet av 

innehållsanalysen utfördes under en heldag den 29:e november 2016, där författarna 

enskilt analyserade förpackningarna men med dialog vid vissa funderingar kring olika 

tolkningar av färg eller form. Genom att systematiskt analysera alla förpackningar på 

samma sätt och därigenom generera likartade analyser på varje förpackning, kan vi 

stärka vår interna validitet eftersom vi då har genomfört en strukturell och tydlig 

analysdel i vår studie (ibid.:58). För att öka replikerbarheten har ett tydligt kodschema 

skapats (ibid.:33). 
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4.2.3 Problem vid tillvägagångssätt 

Svårigheter som uppstod under utförandet av innehållsanalysen var att hitta en 

gemensam definition över vad som var en hård, en mjuk eller en blandad 

förpackningsform. Detta resulterades i att nedanstående typer av former fastställdes för 

att inte skapa otydlighet. 

      

    Mjuk       Blandad      Hård 

 

Ett annat problem som uppstod var att vissa förpackningar såldes på båda butikerna och 

detta ledde till frågor över om det fanns två olika eller liknande typer av samma 

produkt. Detta löstes genom att vi valde bort dubbletter av produkter som var identiska 

för respektive butik. Vissa bilder blev ibland mörka vilket försvårade analysen över 

vilka färger som förpackningen hade, men genom att söka fram bättre bilder kunde 

denna otydlighet undvikas. 

  

4.3 Metod av experimentell karaktär 

Efter att ha utfört innehållsanalysen där vi studerat befintliga förpackningar och vanligt 

förekommande visuella attribut, samt läst om olika färgteorier; ville vi låta respondenter 

studera förpackningar för att ange sina åsikter om segmenterade förpackningar. Med 

hjälp av en metod av experimentell  karaktär  kunde vi genomföra ett experiment där vi 

undersökte vad respondenterna inom studien tyckte om förpackningar med vissa 

maskulina och feminina visuella attribut (Kjellberg & Sörqvist 2015:17–18). Vid 

tillämpandet av experimentell metod inom denna studien kunde vi frångå att studera 

variabler som vi inte ville studera, dessa kallas för ovidkommande variabler. Sådana 

variabler kan vara exempelvis respondenternas tidigare uppfattning eller åsikter om 

redan existerande förpackningar eller varumärken (ibid.:21-22). Vi skapade fiktiva 

förpackningar med visuella attribut som anses vara de oberoende variablerna i 

experimentet; de variabler som vi vill undersöka effekten av hur de påverkar 
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förpackningen när de tillämpas (ibid.:20). De fiktiva förpackningarna gav oss möjlighet 

att frångå bland annat varumärke och pris som kunnat påverka respondentens 

uppfattning av förpackningen, vilket ger oss som utför studien full kontroll på 

experimentet (ibid.:21-22). 

  

4.3.1 Tillvägagångssättet 

Till studien skapades sex stycken förpackningar (se bilaga 5) för att visa olika 

maskulina och feminina visuella attribut. Dessa förpackningar skapades för att på ett 

objektivt sätt låta respondenterna studera förpackningar och deras visuella attribut. De 

olika visuella attribut som användes var: Färg, form och typsnitt. Dessa attribut 

sammanställdes i olika kombinationer för att studera om respondenterna uppfattade att 

förpackningen representerade maskulinitet eller femininitet. Utifrån teorier om vilka 

färger, former och typsnitt som upplevs eller representerar maskulinitet och/eller 

femininitet skapades förpackningar med en blandning av dessa typiska könsinriktade 

attribut för att studera om olika kombinationer påverkade förpackningens 

representation. 

  

4.3.2 Utformning av förpackningar  

De olika visuella attributen som valdes för att kombineras inom experimentet var 

färgerna; blå, röd  och rosa , formerna; mjuk, hård  och blandad ; och typsnitten (se bilaga 

9); Helvetica, Futura, Coneria, Impact  och Century . Dessa attribut valdes ut, utifrån 

teorier samt innehållsanalysen, för att alla är specifikt riktade och upplevs som antingen 

maskulina eller feminina. Dock upplevs vissa av dessa attribut som både maskulina och 

feminina, vilket skapade ett intresse för oss att kombinera några av dessa för att se hur 

respondenterna reagerade på dessa kombinationer.  

 

De olika kombinationerna vi skapade var dessa: 

Förpackning 1: Ett feminint, ett maskulint och ett unisex attribut.  

Förpackning 2: Ett feminint och två maskulina attribut.  

Förpackning 3: Två feminina och ett unisex attribut.  

Förpackning 4: Två unisex attribut och ett feminint attribut.  

Förpackning 5: Två unisex attribut och ett maskulint attribut.  
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Förpackning 6: Två feminina och ett maskulint attribut 

4.3.3 Problem vid tillvägagångssätt 

Under tillvägagångssättet upplevdes det som en svårighet att välja hur många 

förpackningar som skulle visas samt vilka kombinationer som behövdes i 

undersökningen och om detta skulle ge oss synliga resultat eller enbart spekulationer i 

hur respondenterna tänker. Förpackningarna i denna studie skapas för att kunna frångå 

tidigare kunskaper eller uppfattningar om redan existerande varumärken, och 

därigenom undvika ovidkommande variabler inom experimentet. Men personligt 

tyckande, som är en form av ovidkommande variabel, går ej att bortse eftersom alla 

människor har olika uppfattningar och tolkningar av olika saker. Detta kan vara en 

påverkande faktor i resultatet av studien (Kjellberg & Sörqvist 2015:28). 

 

4.4 Enkätundersökning  

En enkätundersökning utfördes i studien för att låta respondenterna studera de fiktiva 

förpackningarna och därigenom ange deras åsikter på segmenterade 

förpackningsattribut. Att kombinera en innehållsanalys och en enkätundersökning har 

fördelar för att man då kan studera ett större forskningsmaterial och sedan undersöka 

vad ett större antal respondenter har för åsikter om detta (Ekström & Larsson 

2010:119).  

 

Denna typ av enkät är av kvantitativ karaktär och innehöll nominala samt ordinala 

svarsalternativ samt några frågor med längre svar för att få ett mer utförligt svar av 

respondenten (Esaiasson et al. 2012:348). Enkäten publicerades den 13:e december 

2016 på Facebook på författarna till studiens respektive Facebookflöde samt delades i 

några grupper. Under de tre första dagarna genererade den många svar och sedan 

stannade svaren av och därefter fick enkäten ligga online ännu en dag innan den sedan 

samlades in den 17:e december 2016. Svaren som genererades ur enkäten 

sammanställdes och kodades in i Excel. Totalt deltog 154 stycken personer i 

enkätundersökningen. Utifrån antalet deltagare, samt spridningen på deltagarnas åldrar 

och kön, kan detta ha stor påverkan på studiens externa validitet, då svaren i vår studie 
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inte går att generalisera i större population, eftersom sannolikheten att få ett 

representabelt antal deltagare är liten (Esaiasson et al. 2012:58).  

  

4.4.1 Skapandet av frågorna till enkäten 

Inledningsvis innehöll enkäten frågor om ålder och kön på respondenten och sedan 

ställdes en fråga om vad respondenten upplever att förpackningar representerar med 

olika angivna exempel för att låta respondenten välja några av de alternativen, men det 

fanns även möjlighet att skriva egna exempel. Några av de angivna exempel som fanns 

var om förpackningen representerar varumärket, innehållet eller den tilltänkta kunden. 

Nästkommande frågor handlade om ifall respondenten själv köper produkter som riktas 

till ett visst kön, för män eller för kvinnor, och vilka typer av produkter det brukar vara. 

Därefter fick respondenten ange vad som gör att hen väljer just den 

schampoförpackning som hen brukar köpa. Frågor om vilka färger som representerar 

maskulinitet och femininitet ställdes för att låta respondenterna ange vilka färger de 

upplever representera respektive kön. För att låta respondenterna studera 

förpackningens former visades tre olika former (se bilaga 7) där man fick ange om den 

upplevdes som maskulin eller feminin. Till studien hade även fem typsnitt valts ut för 

att låta respondenterna ange om typsnittet upplevdes som maskulint eller feminint.  

 

Därefter visas de sex fiktiva förpackningarna som skapats till denna enkätundersökning. 

Dessa förpackningar visades i syfte att låta respondenterna ange vilka som de upplevde 

representerade maskulinitet och femininitet. Det fanns även möjlighet att ange 

formerna, typsnitten och förpackningarna som unisex eller ingenting om de uppfattades 

på det sättet. Sedan ställdes en fråga om respondenterna upplever att förpackningar 

behöver segmenteras för olika kön, och sen fick de ange om vilka för- och nackdelar 

som finns när man segmenterar förpackningar för ett visst kön. En slutlig fråga ställdes 

om vilka visuella attribut som kan vara en bidragande faktor till att respondenten 

upplever samhörighet med en förpackning. De alternativ som fanns att välja var färg, 

form och typsnitt. Med utgångspunkt i teorier om färg, typografi och form, utformades 

frågor om förpackningarna till enkäten. Det leder till att vi säkerställer 

begreppsvaliditeten för vår studie (Esaiasson et al. 2012:58).  
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4.4.2 Problem vid tillvägagångssätt  

Problem som uppstod vid insamlandet vid enkätsvaren var att respondenterna vid vissa 

frågor upplevde dem som svårtolkade och därav besvarade frågorna på olika sätt. 

Frågorna till enkäten var ibland svåra att förenkla eftersom man ej ville ställa en för 

komplicerad fråga, men heller inte skapa en felvinklad fråga, vilket kunnat generera i 

ett annat svar än man tänkt sig i studien. Ett bortfall i studien uppstod vid vissa av de 

frågor där respondenterna fick svarsalternativet vet ej, för här kan skribenterna för 

denna studien ej ta in dessa svar i resultatet eftersom de inte går att räkna med. Dessa 

svar kan vi ej veta om det är att personen inte vet svaret på frågan, eller om personen 

inte ville eller orkade svara på frågan. Ett annat problem som kan påverkat 

respondenterna i enkäten, befann sig vid de frågor där det fanns givna exempel på 

svaret på frågan, vilken kan ha lett till att respondenten enbart bara skrev att den höll 

med de givna exemplet, utan att behöva tänka själv.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras de resultat som genererades i 

enkätundersökningen från denna studie. Resultatet för svaren i enkäten kommer att 

presenteras och sedan genomgående under avsnittet analyseras och sammankopplas 

med teorier ur teoriavsnittet. Resultaten från innehållsanalysen och experimentell metod 

placeras i bilaga 3 och 4 (se Bilaga 3. Resultat av kvantitativ innehållsanalys & se 

Bilaga 4. Resultat av experimentell metod).  

 

5.1 Resultat och analys av enkätundersökningen 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av den enkätundersökning som hölls 

mellan 13:e-17:e december 2016 och genererade 154 stycken svar. Bland de deltagande 

i undersökningen blev det en överrepresentation av kvinnor med 117 stycken mot 36 

stycken män, samt 3 stycken som definierar sig som icke-binära. Åldersspannet mellan 

deltagarna varierade från personer födda 1935 till 2000, med mest förekommande 

åldersgruppen av personer födda mellan 1991-2000.  

 

5.1.1 Färg 

Detta avsnitt presenterar resultat och analys av frågorna 6-7 i enkäten (se bilaga 6). 

Respondenternas svar går att finna i tabell 1 nedan.  

 
Tabell 1. Vilka färger som upplevdes representera maskulinitet och femininitet. 
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Majoriteten av respondenterna upplevde att färgerna svart, grå och blå representerade 

maskulinitet. Blå upplevs som auktoritär och manlig (Sisefsky 1995:73) och detta 

stämmer överens med respondenternas åsikter. Svart upplevs som mer allvarlig 

(Klimchuk & Krasovec 2012:85) och många män föredrar hellre dova färger som grå, 

svart eller vit (Singh 2006:785). Detta visas även i respondenternas svar. Andra färger 

som respondenterna upplevde som maskulina var grön och brun/beige. Grön upplevs 

som unisex utifrån färgens särskiljning från stereotypiska färger (Cunningham & 

Macrae 2011:602). Den färgen upplevs av respondenterna som mer maskulin än 

feminin vilket går att sammankoppla med att grön färg ofta finns i pojkars barnrum 

(ibid.). Färgen brun/beige upplevs mer som maskulin än feminin, eftersom färgen brun 

faller innanför det neutrala färgspektrat enligt Singh (Singh 2006:785). Den röda färgen 

upplevs av många fler respondenter som feminin och betydligt färre upplevde den som 

maskulin. Utifrån respondenternas svar stämmer detta överens med Lieven istället för 

Sisefsky (Lieven et al. 2015:151). En färg som överlägset var mest ansedd som feminin 

var färgen rosa och även lila, och enbart några få angav dem som maskulina.  

Enligt teorin uppfattas rosa som feminin och lila anses av teorin som en blandning 

mellan röd och blå (Sisefsky 1995:73) vilket därav kan tolka lila som en feminin färg 

eftersom både röd och blå kan uppfattas som unisex färger. Vit ansåg en större andel av 

respondenterna som feminin, än de som ansåg den som maskulin. Detta kan kopplas till 

att kvinnan vanligtvis bär en vit klänning på sitt bröllop (Klimchuk & Krasovec 

2012:85). Slutligen ansåg totalt sju personer att alla färger kunde representera både 

maskulinitet och femininitet, eftersom de inte upplevde någon tydlig koppling mellan 

färger och kön. Ett antal andra personer ansåg att färger inte representerade något 

specifikt kön.  

 
"Nej inte jag personligen, men klart samhället har färger som symboliserar maskulinitet. 

Men personligen tycker jag inte det hänger ihop egentligen. Tycker bara det är nått 

samhället skapat." - respondent  

 

Detta kan sammankopplas med teorin om att färger kan kommunicera och uppfattas på 

olika sätt av olika personer (Klimchuk & Krasovec 2012:84). Utöver detta ansåg även 

två personer att alla färger utom rosa kunde representera både maskulinitet och 
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femininitet. Detta kan kopplas till färgen rosas starka koppling till det kvinnliga könet 

(Cunningham & Macrae 2011:600). 

 

5.1.2 Form  

Detta avsnitt presenterar resultat och analys av frågorna 8-10 i enkäten (se bilaga 6). 

Respondenternas svar går att finna i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2. Vilka former som upplevdes representera maskulinitet och femininitet. 
 
För att låta respondenterna studera olika former på en förpackning visades enbart 

tomma förpackningar utan andra visuella attribut än formen (se bilaga 7). Den första 

formen var en blandad form där de flesta respondenterna ansåg att den upplevdes som 

unisex och färre ansåg att den upplevdes som maskulin eller feminin. Förpackningen 

(form 1) var en blandad form och innehöll både mjuka och hårda linjer vilket därav kan 

uppfattas som unisex (Ehrnberger et al. 2012:88). Den andra formen var en mjuk form 

och ansågs som feminin av majoriteten av respondenterna. Förpackningens (form 2) 

mjuka linjer kan uppfattas även av teorierna som feminin (Ehrnberger 2006:34). Den 

sista formen (form 3) var en hård form och ansågs av respondenterna som maskulin, 

detta kan kopplas till Ehrnberger som säger att hårda former uppfattas som maskulina 

(Ehrnberger et al. 2012:88). 

  

5.1.3 Typsnitt  
Detta avsnitt presenterar resultat och analys av frågorna 11-15 i enkäten (se bilaga 6). 

Respondenternas svar går att finna i tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Vilka typsnitt som upplevdes representera maskulinitet och femininitet. 
 

I denna del av enkäten visades fem olika typsnitt (se bilaga 9) för respondenterna och 

de fick ange vilka av dessa de ansåg som maskulina, feminina, unisex eller inget. 

Typsnitten visas enbart i bokstäver samt dess namn presenterades aldrig.  

 

Första typsnittet var Helvetica, valet togs för att det påvisar maskulina drag enligt 

(Lieven et al. 2015:150). Majoriteten tyckte att Helvetica representerade ett unisex 

typsnitt och enbart några ansåg att typsnittet representerade maskulinitet eller ingenting. 

Utifrån teorin kan Helvetica uppfattas som både maskulin med sina raka bokstäver men 

även feminint med sina tunna linjer (Lieven et al. 2015:150).  

 

Andra typsnittet var Coneria, valet togs för att det kan uppfattas som feminint med sina 

mjuka linjer (Lieven et al. 2015:150). Majoriteten ansåg att detta typsnitt representerade 

femininitet och enbart ett fåtal ansåg det som unisex eller ingenting. Detta kan kopplas 

till Lievens teori om mjuka typsnitt (ibid.). 

 

Tredje typsnittet var Century, valet togs för att det har feminina drag som tunna linjer 

och serif fötter (Lieven et al. 2015:150). Majoriteten ansåg att detta typsnitt 

representerade unisex och väldigt få uppfattade det som feminint eller maskulint. Detta 

kan kopplas till att ett typsnitt som både har hårda och tunna linjer kan uppfattas som 

unisex (ibid.).  

 

Fjärde typsnittet var Impact, valet togs för att det påvisar drag av maskulinitet (Lieven 

et al. 2015:150). Större delen av respondenterna uppfattade typsnittet som maskulint 
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och en mindre del av respondenterna uppfattade det som unisex. Eftersom typsnittet är 

tjockt och tungt kan detta tolkas som maskulint (ibid.). 

 

Femte typsnittet var Futura, valet togs för att det uppvisar drag från både maskulinitet 

med raka former och femininitet med ett tunt uttryck (Lieven et al. 2015:150), och 

därmed representera ett unisex alternativ mot dem fyra tidigare typsnitten. De flesta 

respondenterna ansåg att typsnittet representerade unisex samt att några ansåg att 

typsnittet uppfattades som feminint. Detta kan därför sammankopplas med Lievens 

teorier (ibid.).  

 

5.1.4 Förpackningar 
Detta avsnitt presenterar resultat och analys av frågorna 16-21 i enkäten (se bilaga 6). 

Respondenternas svar går att finna i tabell 4 nedan.  

 
Tabell 4. Vilken förpackning som upplevdes representera maskulinitet och femininitet. 
 

Inom ett avsnitt om förpackningar i enkäten visades sex stycken fiktiva förpackningar 

(se bilaga 5) som skapades till denna studien. Respondenterna fick ange om de 

uppfattade dessa förpackningar som maskulina, feminina, unisex eller ingenting. Dessa 

förpackningar skapades för att kunna studera huruvida en kombinering av olika 

könsinriktade visuella attribut kan påverka en förpacknings uppfattade representation. 

Vi utförde olika kombinationer där ett eller flera maskulina/feminina eller unisex 

attribut tillämpades på förpackningen för att se hur respondenterna uppfattar dessa 

kombinationer. För mer information om resultatet i den experimentella metoden, se 

bilaga 4. 
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Första förpackning (F1) bestod av färgen blå, typsnittet Coneria och den hårda formen 

(se bilaga 5, Bild 1). Majoriteten av respondenterna uppfattade förpackningen som 

unisex och en mindre andel uppfattade förpackningen som antingen maskulin eller 

feminin. Detta resulterar i att respondenterna troligen uppfattar den blå färgen som 

unisex som stämmer överens med teorier som anser att den blå färgen kan uppfattas 

som både maskulin och feminin (Fadzil et al. 2011:762). 

 

Andra förpackning (F2) bestod av färgen rosa, typsnittet Impact och den hårda formen 

(se bilaga 5, Bild 2). Respondenterna uppfattade till majoritet denna förpackning som 

feminin, en mindre del av respondenterna uppfattade den som unisex. Denna 

förpackning består av färgen rosa som uppfattas av teorin som feminin (Sisefsky 

1995:73), vilket respondenterna också uppfattade. Förpackningen innehöll även ett 

maskulint typsnitt (Grohmann 2014:415-416) och en form som vi kopplar till 

maskulinitet (Ehrnberger et al. 2012:88).  

 

Tredje förpackning (F3) bestod av färgen röd, typsnittet Coneria och den mjuka formen 

(se bilaga 5, Bild 3). Respondenterna uppfattade denna förpackning till störst del som 

feminin, en stor andel av resterande svarade även unisex. Typsnittet och formen 

anspelar även på femininitet utifrån teorin (Ehrnberger 2006:34) och färgen kan 

representera både femininitet (Lieven et al. 2015:151) och maskulinitet (Sisefsky 

1995:73).  

  

Fjärde förpackning (F4) bestod av färgen blå, typsnittet Futura och den mjuka formen 

(se bilaga 5, Bild 4). Här blev resultat mellan unisex och maskulinitet näst intill 

identiskt där det förstnämnda fick två svar mer. Färgen speglar både maskulinitet och 

ett unisex intryck (Fadzil et al. 2011:762), formen speglar feminina linjer (Ehrnberger 

et al. 2012:88) och typsnittet kopplar vi till unisex (Lieven et al. 2015:150). 

 

Femte förpackning (F5) bestod av färgen röd, typsnittet Futura och den hårda formen 

(se bilaga 5, Bild 5). Respondenterna uppfattade förpackningen som unisex, med ett 

jämn fördelning mellan resterande alternativ med ett litet övertag på femininitet. 

Formen valdes för att spegla på maskulinitet (Ehrnberger et al. 2012:88), färgen kan 
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representera både femininitet (Lieven et al. 2015:151) och maskulinitet (Sisefsky 

1995:73) och typsnittet kan uppfattas som både maskulint och feminint (Lieven et al. 

2015:150). 

 

Sjätte förpackning (F6) bestod av färgen rosa, typsnittet Impact och den mjuka formen 

(se bilaga 5, Bild 6). Majoriteten av respondenterna ansåg att förpackningen 

representerade femininitet mot endast en som valde maskulinitet. Fler valde unisex över 

maskulinitet. Här har en feminin färg (Sisefsky 1995:73) samt en feminin form använts 

(Ehrnberger et al. 2012:88) tillsammans med ett maskulint typsnitt (Grohmann 

2014:415-416).  

  

5.1.5 Att segmentera för kön 
Detta avsnitt presenterar resultat och analys av frågorna 22-24 i enkäten (se bilaga 6). 

Respondenterna tillfrågades huruvida de ansåg att förpackningar behöver segmenteras 

för kön, och svarsalternativen vid denna frågan var ja, nej  eller vet inte . Övervägande 

ansåg respondenterna majoritet nej och enbart en mindre andel svarade ja. Dessa 

upplevda åsikter kan tolkas med transparent teorin om hur människor som mottagare 

uppfattar och tolkar produkter som visuellt kommunicerar något (Kenney 2005:101).  

 

Senare ställdes frågan om respondenterna upplever att det finns fördelar med att 

segmentera för olika kön på olika produkter. Många upplevde att det kunde underlätta 

vid sökandet efter produkter bland hyllorna i butiken, eftersom det på ett tydligare sätt 

visar vem produkten är riktad till. Även funktion tyckte många spelade en stor roll 

eftersom vissa produkter fungerar just för ett specifikt kön. Doft uppfattade en stor del 

av respondenterna var en fördel, där man vill ha olika dofter för olika kön. Detta kan 

kopplas samman med genussystem (Ehrnberger et al. 2012:87).  

 
"Mindre oklarhet. Som tjej vill jag ha saker som luktar tjejigt" - respondent  

 

En liten del av respondenterna såg en möjlig positivt effekt på segmentering utifrån 

företagets syn då en uppdelning av produkter kan leda till ökad försäljning, men störst 

andel kunde inte se några fördelar.  

35 

http://www.emeraldinsight.com/author/Lieven%2C+Theo
http://www.emeraldinsight.com/author/Lieven%2C+Theo


 
"Inga, bara dumheter, marknaden som försöker skapa behov." - respondent 

 

Vid frågan om vilka nackdelar respondenterna upplever finns vid segmentering för kön, 

var det många som ansåg att det kan uppfattas som begränsande för vad man "får" och 

"inte får" köpa, vilket därav kan vara exkluderande för både män, kvinnor men även 

personer som identifierar sig utöver nämnda två könsnormer här. Detta kunde då enligt 

respondenterna uppmuntra och bidra till normer och stereotyper, det skapar/ fäster och 

förstärker könsroller, som kan kopplas till genussystem där en hierarki ofta uppstår med 

män som överlägsna (Ehrnberger et al. 2012:88).  

 
"Att människor som inte identifierar sig med könen man och kvinna ständigt måste göra 

ett val som på ett sätt kan upplevas tvinga dem till någon sorts identifikation. Att 

människor över huvud taget måste påvisa könsidentifikation och tillhörighet genom det en 

(personen) handlar. Att för många produkter kvittar det om de riktad till män eller 

kvinnor. Också att en kan gå miste om produkter som en skulle kunna uppskatta pga 

segmentering." - respondent 

 

Respondenten anser det som ett onödigt sätt att segmentera produkter som är liknande, 

exempelvis hårvårdsprodukter där kundens hårkvalitet har mer påverkan än personens 

kön. Moss (2016) anser att det handlar om konsumentens preferenser inom 

marknadsföring (Moss 2016:xv).  

 

5.1.6 Samhörighet med förpackningar 
Detta avsnitt presenterar resultat och analys av fråga 25 i enkäten (se bilaga 6).  

För att undersöka vilka visuella attribut som kan bidra till samhörighet mellan 

respondenterna och förpackningar ställdes en fråga om detta. Vid denna fråga ville 

studien få fördjupad kunskap i hur respondenterna tänker när de väljer bland olika 

förpackningar och vad det är som gör att man känner en samhörighet till just den 

förpackning man väljer. Skapar de visuella attributen färg, form  eller typografi  en större 

samhörighet till vad man dras till som en enhet eller separat, vilket utgår utifrån 

representationsteorin (Hall et al. 2013:3). Majoriteten har svarat att alla tre påverkar en; 

som en helhet tillsammans (ibid.:8). En del av respondenter ansåg att färg och form 
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tillsammans är något man söker efter, medan form och typsnitt tillsammans är något 

som endast en svarade att det är de attributen man söker efter. Sammanfattningsvis 

upplevde majoriteten att färgen är det man troligen söker efter hos en förpackning 

(Klimchuk & Krasovec 2012:83).  

 

5.1.7 Förpackningens representation genom visuella attribut 

Detta avsnitt presenterar resultat och analys av fråga 3 i enkäten (se bilaga 6). 

Utifrån representationsteorin (Hall et al. 2013:3) ställdes en fråga vad respondenterna 

upplever att en förpackning representerar. Till frågan gavs några exempel på vad en 

förpackning skulle kunna representera såsom varumärket, användaren av produkten, 

innehållet, en viss smak/doft  eller lyxig/billig.  Som svar i denna fråga genererades ett 

blandat urval av exempel från deltagarna i enkäten. 53 personer ansåg att de tyckte 

förpackningen representerade det övergripande innehållet inuti förpackningen. Andra 

upplevde att förpackningar representerar mer konkreta saker om förpackningens 

innehåll såsom ingredienser eller liknande. Detta kan tolkas utifrån teorin om hur ett 

objekt kan förmedla olika intryck beroende på person och hur man tolkar 

förpackningens utsida (ibid.:8). 40 personer upplevde att förpackningen representerar 

priset på förpackningen och huruvida kvalitet på förpackningen upplevs som billig eller 

lyxig, samt förpackningens egna stil och personlighet. Meyers & Gerstman (2004) 

anser att formen på en förpackning kan skapa en uppfattning om priset på 

förpackningen (Meyers & Gerstman 2004:43). Vidare ansåg några respondenter att en 

förpackning kan representera en förväntad upplevelse eller känsla vid användandet av 

produkten och förpackningen upplevdes som lockande då. Detta kan kopplas till att 

förpackningens personlighet utstrålas i de visuella attributen som en förpackning 

presenterar på dess utsida (ibid.:42). 

 

En större grupp respondenter upplevde att förpackningen representerade avsändaren till 

produkten som exempelvis varumärket och företaget bakom produkten. Teorin om PDP 

förklarar att en förpacknings visuella attribut kan kommunicera varumärkets identitet 

(Klimchuk & Krasovec 2012:91). En mindre grupp ansåg att det är användaren och 

målgruppen som representeras på förpackningen. De ansåg även att en förpackning kan 

representera vem förpackningen är riktad till; en stereotypisk könstillhörighet. Teorin 
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genussystem förklarar att stereotypiska förpackningar ofta är tydliga i sitt sätt att 

förklara vem en förpackningen är riktad till (Ehrnberger et al. 2012:88).  

 
"//...Min uppfattning av förpackningar generellt är att man vill tydligt veta funktionen och 

innehållet. Om en förpackning skiljer sig från mängden (t.ex. Annorlunda form, utstickande färg, 

enhetlighet med andra produkter om det är en serie). Då kan jag kanske ta en närmare blick på 

den." - respondent 

 

5.1.8 Att konsumera segmenterade förpackningar  

Detta avsnitt presenterar resultat och analys av fråga 4-5 i enkäten (se bilaga 6).  

Respondenterna tillfrågades om de vanligtvis köper produkter som är segmenterade för 

sitt kön. 70 personer ansåg att de brukar göra det och 65 personer upplever att det köper 

sådana produkter ibland. Ett färre antal personer upplevde inte att de köpte produkter 

riktade för sitt kön. Därefter fick respondenterna ange om så var fallet, vilken typ av 

produkt de brukar konsumera. Majoriteten av respondenterna köpte hårvårdsprodukter 

såsom schampo, balsam, hårstylingprodukter och liknande produkter. Andra köpte 

parfymer och andra produkter med doft.  

 
"Hygienartiklar för de luktar bättre" - respondent 

 

Vid skönhetsprodukter såsom hårvårdsprodukter och parfymer handlar det om en 

passion för förpackningar utifrån de val vi gör (Petersson McIntyre 2013:307). 

Produkter som deodorant, intimprodukter och andra hygienartiklar konsumerades av en 

del av respondenterna. Ritnamkam och Sahachaisaeree (2012) anser att visuella attribut 

på förpackningar kan ha en djupgående påverkan på vilken produkt man väljer utifrån 

sitt kön (Ritnamkam & Sahachaisaeree 2012:1019).  

 

Därefter tillfrågades respondenterna vad som gör att de väljer en specifik 

schampoförpackning före en annan. Majoriteten svarade att de söker efter en viss typ av 

egenskap hos schampot, såsom för färgat hår, torrt och skadat hår. Även priset och vad 

vana hade en stor betydelse för respondenterna, men utseende spelar däremot mindre 

roll, så som färg, storlek och funktion. Utifrån detta kan det antas att det är 
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konsumentens personliga principer såsom vana och personliga erfarenheter som 

påverkar personens köpbeslut (Ritnamkam & Sahachaisaeree 2012:1019).  
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6.0 Slutsats 

I detta kapitel diskuteras och presenteras studiens slutsatser med frågeställningarna som 

avsnittets grund, för att besvara studiens syfte.  

 

Syftet med studien var att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur visuella 

attribut på genussegmenterade förpackningar uppfattas av ett urval respondenter, samt 

att få förståelse för vilka visuella attribut som representerar genusinriktningar på olika 

förpackningar. Resultatet i enkätundersökningen redogör att visuella attribut uppfattas 

på olika sätt av respondenterna, eftersom deras åsikter och preferenser påverkar vad de 

uppfattar som femininitet och maskulinitet. Studiens huvudresultat landade i att färger 

styr förpackningens uppfattade representation. Vidare resulterade studiens genererade 

svar i att människor uppfattar förpackningars representation på olika sätt. Detta gör de 

utifrån egna åsikter och tolkningar inom meningsskapande.  

 

Uppfattningarna om de könsinriktade visuella attributen som angavs av respondenterna, 

kan till viss del generaliseras. Generaliseringen som går att dra handlar enbart om 

respondenterna i vår undersökning. På grund av den spridning på ålder och kön som 

uppstod i enkätundersökningen, kan resultatet inte generaliseras på en större population. 

Vidare slutsatser, som besvarar de frågor som ställdes i studiens frågeställning, 

presenteras här nedan med tillhörande svar som resulterades ur enkätundersökningen.  

  

1. Vad anses som maskulina och feminina visuella attribut på förpackningar 

inom segmentet schampo? 

Färgerna respondenterna kopplade med maskulinitet var blå, svart, grå, grön samt brun/ 

beige. Respondenternas feminina färger var rosa, lila, röd och vit. Unisexa färgerna var 

gul och orange. Respondenternas val bland förpackningarnas form stämde överens med 

vad forskning påstår, den blandade formen såg man som unisex, hård form såg man 

som maskulin och den mjuka formen ansågs feminin. Helvetica, Century och Futura 

valde respondenterna att definiera som unisex. Coneria ansågs som feminin medan 

Impact blev maskulin. Även resultatet för hur man valde att definiera typsnittet stämde 

överens med vad forskning sa.  
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2. Vilka visuella attribut representerar maskulinitet respektive femininitet på 

förpackningar inom segmentet schampo? 

De fiktiva förpackningar som visades i enkätundersökningen genererade svar på vilka 

de visuella attributen skapade representationen på en förpackning. Det visuella attribut 

som till störst del påverkade förpackningens uppfattade könsinriktning var färgen.  

 

När den första förpackningen visades (F1) uppfattade respondenterna att den 

representerade unisex, även om förpackningen bestod av två maskulina och ett feminint 

attribut. Eftersom färgen blå kan uppfattas som både maskulin och feminin; var det den 

som övertog den uppfattade representationen av kön på förpackningens helhetsintryck. 

Det feminina och det maskulina attributet skapade tillsammans ett unisex uttryck, 

eftersom dessa kan uppfattas som motpoler och därigenom skapar en balans som 

innebär att det inte representerar antingen det ena eller det andra. Liknande resultat 

framfördes när den fjärde förpackningen (F4) visades. Den uppfattades också som 

unisex, vilket både ledde till att den blåa färgen återigen representerade förpackningens 

uppfattade representation. Därför förlorade den feminina formen sin tilltänkta inriktning 

och uppfattades i helheten som unisex.  

 

Vidare påvisas detta resultat när den andra förpackningen (F2) visades och 

respondenterna ansåg att den representerade femininitet, även om förpackningen bestod 

av två maskulint riktade attribut. Här uppfattar respondenterna att den rosa färgen 

övertar förpackningens helhetsintryck och utstrålar istället femininitet. Detta kan antas i 

att färgen på ett undermedvetet plan ger förpackningen en riktning, som inte försvagas 

av formen eller typsnittet. I relation till den sjätte förpackningen (F6), som även den 

uppfattades som feminin genom att den rosa färgen styrde förpackningens 

representation av kön. Det maskulina typsnittet uppfattades inte längre som maskulint, 

utan fördes in i en feminin roll tillsammans med den mjuka formen och den rosa färgen.  

 

Femininitet uppfattades som representationen av den tredje förpackningen (F3). Detta 

kan tolkas utifrån att färgen röd representerar både maskulinitet och femininitet. Detta 

resulterade i att röd i relation till typsnittet och formen övertog uppmärksamheten och 

41 



representerade förpackningens könsinriktning genom att den förstärkte känslan av 

femininitet. Den femte förpackningen (F5) representerade ett unisex intryck, utifrån att 

den innehöll färgen röd som, sen tidigare nämnt, representerar både maskulinitet och 

femininitet. Färgen och typsnittet, som även de representerar ett unisex intryck, skapade 

en gemensam könsinriktning som ställde sig över den hårda formens maskulinitet.  

 

 

3. Hur uppfattas förpackningar som representerar maskulinitet och 

femininitet, av ett urval respondenter? 

För att undersöka hur respondenterna uppfattar förpackningars representation av 

maskulinitet och femininitet ställdes frågor som tillät dem ange deras åsikter. 

Majoriteten ansåg att förpackningar inte behöver segmenteras för kön, detta kan tolkas i 

att de upplever denna segmentering som onödig och begränsande för många. Genom att 

könsinrikta förpackningar skapar förpackningen en representation av hur användare av 

produkten ska vara och leva; en förväntning på användarens kön. Respondenterna 

upplevde att segmenterade förpackningar skapar och förstärker redan existerande 

könsroller och normer som finns i samhället. De angav istället att produkterna bör 

segmenteras utifrån individens specifika behov, inte utifrån könet personen har. 

 

6.1 Framtida forskning 

Vidare anser vi att framtid studier inom genusvetenskap bör uppmuntras, i och med att 

det är ett ungt forskningsområde som behöver en fördjupad forskning. Att studera 

frågor om genus och design har varit intressant och givande, både på en 

samhällsvetenskaplig nivå samt även för de designer som jobbar inom branschen där 

den kunskap vi har genererat kan användas och förvaltas.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Kodschemat till innehållsanalysen 
Här finns frågorna med förklaring till innehållsanalysen kodschema. 
 
Ange först vilken förpackning det är, numrerat 1, 2, 3 osv.  

 

Vilket varumärke är det?  Denna fråga ställdes enbart för att vi skulle få översikt på 

vilka företag som skapat dessa förpackningar.  

 

Vilken färg har flaskan?  Här avgav vi vanliga färger för att lätt kunna välja vilken färg 

som just denna förpackningen hade majoritsmässigt av. Färger som gick att välja var: 

Röd, Blå, Gul, Rosa, Lila, Svart, Vit, Brun/Beige, Orange, Grå, Grön.  

 

Vilken typ av form har flaskan?  Denna fråga ställdes för att, utifrån teorierna, kunna 

studera om förpackningen har hårdare eller mjukare kanter på flaskan. De former som 

fanns var: Hård form, Mjuk form eller blandad form. Med blandad form menar vi en 

flaska som både har mjuka delar på sin flaska, men även mer kantiga delar.  

 

Vilka visuella attribut har förpackningen?  Här frångår vi typsnitt, färger och form, och 

studerar enbart bilder på förpackningen. De alternativ som gick att välja var: 

Fotograferade bilder, Illustrationer eller Inget. Här kan man välja att klicka i både bilder 

och illustrationer, eftersom vissa förpackningar kan tänkas ha båda, en av dem eller 

inget.  

 

Vilken typsnitt finns på förpackningen?  I denna del vill vi studera om typsnittet av är 

Sanserif eller Serif karaktär. Vi ville även kunna ange om det var mest Gemener, 

Versaler eller blandat av dessa i texterna på förpackningen. De alternativ som fanns att 

välja var:  

Sanserif: gemener, versaler, blandat 

Serif: gemener, versaler, blandat 
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Vilka ord finns som beskriver innehållet av förpackningen?  På schampoförpackningar 

kan det stå olika ord som tex: För torrt hår, För färgat hår, Fuktgivande  eller annat. I 

denna del av innehållsanalysen ville vi skriva ner något ord som beskrev innehållet på 

förpackningen. Vi kommer inte i denna studien att studera ord som beskriver doften av 

schampoprodukten. Ord som: Lime, Aloe Vera och andra ord som beskriver vilken doft 

produkten har.  

 

Vem är förpackningen riktad till?  Denna fråga ställde vi för att om förpackningen hade 

orden som: För män, För kvinnor, För barn , vet vi ju redan att förpackningen är riktad 

för en specifik målgrupp redan. De alternativ som fanns att välja på denna fråga var: 

Män, Kvinnor, Barn, Ospecificerat.  
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Bilaga 2. Kodschemat i Excel till innehållsanalysen 
- Vilket varumärke är det? 

- Vilken färg har flaskan? 

- Vilken typ av form har flaskan? 

- Vilka visuella attribut har förpackningen? 

- Vilken typsnitt finns på förpackningen? 

- Vilka ord finns som beskriver innehållet av förpackningen? 

- Vem är förpackningen riktad till? 
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Bilaga 3. Resultat av kvantitativ innehållsanalys  
Innehållsanalysen resulterades i att 148 stycken bilder fotograferas, på hyllan 

"Schampo", sammanlagt från ICA Kvantum och Coop Extra. På bilderna presenterades 

de förpackningarnas framsidor på de 100 stycken förpackningar som blev de 

analysenheter för denna metod. Dessa förpackningar analyserades utifrån frågor som 

ställdes i ett frågeformulär för att kunna undersöka varje förpackning på exakt samma 

sätt (se bilaga 1). De kategorier som förpackningarna studerades utifrån var färg, form, 

visuella attribut (bilder), typografi, copy ord (ett säljande ord) och huruvida 

förpackningen var riktad mot ett specifikt kön.  

 

5.1.1 Färger 

 
Figur 1. Representationen av färger på förpackningar. 
 

I innehållsanalysen var det färgerna i Figur 1 som ingick. Den färg som var vanligast 

förekommande var vit i antingen kombination med annan färg eller som den enda 

färgen. Därefter fanns färgen blå i olika nyanser och sedan färgerna brun/beige och 

grön. Färger som var mindre förekommande var orange, röd, svart, rosa, lila, gul och 

den gråa färgen fanns enbart på en förpackning.  

 

5.1.2 Former 

50 



 
Figur 2. Representationen av formerna på förpackningar. 
 
De flesta av förpackningarna hade en blandad form där det fanns både raka och mjuka 

linjer på flaskans form. Det var ett väldigt jämnt antal av förpackningarna som hade 

mjuk eller hård form. 

 

5.1.3 Visuella attribut (bilder) 

 
Figur 3. Representationen av visuella attributen på förpackningar. 
 
 

Av de visuella attribut på förpackningarna var det till majoritet illustrationer som 

förekom, där enbart en inte hade en illustration. Illustrationerna som förekom bestod av 

mönster, ikoner, tecknad figurer och frukter bland annat. Ett fåtal förpackningar hade 

varken illustration eller fotografi, där visas enbart bakgrundsfärg, texter och logotyp.  

 

5.1.4 Typografi 

Bland typografin som återfanns på förpackningarnas framsidor var sanserifer den mest 

representerade stilen med en majoritet på 90 stycken förpackningar. Versaler var mest 

51 



använda inom båda typsnittsstilarna. Gemener var ovanligt förekommande på 

förpackningarna inom båda typsnittsstilarna.  

 

5.1.5 Copy ord  

Vi valde ord, bortsett ifrån företagsnamn samt produktnamn, som beskrev produktens 

innehåll, vi undvek ord som beskrev doften av shampo. Förekommande ord var 

blandade för de olika förpackningarna och inget ord var generaliserbart förekommande. 

Exempel på ord som förekom ett flertal gånger var Strengthening Shampoo 

(förstärkande), Normalt, Fresh (fräsch), Mild samt liknande ord.  

 

5.1.6 Riktade förpackningar 

 
Figur 5. Representationen av målgrupp på förpackningar. 
 

Inom denna del har förpackningens tilltänkta målgrupp studerats. Om det stod angivet 

på förpackningen vilken målgrupp produkten är skapad för och därigenom om företaget 

har valt att nämna ett specifikt kön på förpackningen eller målgruppen barn. 

Majoriteten förpackningar var ospecificerade och innehöll ej ett angivet kön eller 

"åldersgrupp" med. Ett fåtal riktade sig mot barn som målgrupp, och enbart tre 

förpackningar riktade sig till en manlig användare. Inga riktade sig genom ord direkt till 

kvinnor.  
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Bilaga 4. Resultat av experimentell metod  
Resultatet av den experimentella metoden blev sex stycken olika förpackningar där de 

visuella attributen valdes ut av studiens författare, utifrån de teorier som nämndes i 

teoriavsnittet (se avsnitt 3.4.2 Färg) och innehållsanalysens resultat (se avsnitt 5.1.1 

Färg). Dessa förpackningar innehöll tre olika visuella attribut som kan uppfattas som 

maskulina, feminina eller unisex. De attribut som användes var: Färg, form och typsnitt. 

Färgen applicerades på hela förpackningen, med undantag för locket, och typsnittet 

bildade ordet "Schampo" som placerades i mitten av den övre delen av framsidan på 

förpackningen. Formen på förpackningen varierade beroende på kombination av 

attribut. För att låta respondenterna till enkätundersökningen få studera förpackningar 

utan tidigare åsikter eller uppfattningar, valdes fiktiva förpackningar som var okända 

för deltagarna i enkäten.  

 

Den första  fiktiva förpackningens design (se bilaga 5) innehöll färgen blå, typsnittet 

Coneria och den hårda formen. Denna kombination skapades utifrån samtliga teorier 

som säger att att färgen blå både upplevs som maskulin och feminin (se avsnitt 3.4.2 

Färg), och därefter tillfördes ett feminint typsnitt och en maskulin form. Förpackningen 

innehöll ett feminint och ett maskulint attribut samt ett unisex attribut, därav intressant 

att få respondenternas åsikter. Här fokuserar undersökningen på att studera huruvida 

denna förpackning upplevs som maskulin på grund av den hårda formen och en 

vanligtvist maskulin eller om typsnittet kommer att påverka hur förpackningen upplevs.  

  

Den andra  fiktiva förpackningens design innehöll färgen rosa, typsnittet Impact och 

den hårda formen. Denna kombination skapades utifrån att teorierna säger att färgen 

rosa upplevs som typiskt feminin (se avsnitt 3.4.2 Färg), och därefter tillfördes ett 

maskulint typsnitt och en maskulin form. Förpackning innehöll ett feminint och två 

maskulina attribut, därav intressant att få respondenternas åsikter. Här fokuserar 

undersökningen på att studera huruvida denna förpackning upplevs som maskulin 

utifrån de två maskulint riktade attributen, eller om den feminina färgen kommer att 

påverka hur förpackningen upplevs.  
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Den tredje  fiktiva förpackningens design innehöll färgen röd, typsnittet Coneria och 

den mjuka formen. Denna kombination skapades utifrån att teorierna säger att färgen 

röd både upplevs som maskulin och feminin (se avsnitt 3.4.2 Färg), och därefter 

tillfördes ett feminint typsnitt och en feminin form. Denna förpackning innehöll två 

feminina attribut och ett attribut som upplevs riktas till båda könen, därav intressant att 

få respondenternas åsikter. Här fokuserar undersökningen på att studera huruvida denna 

förpackning upplevs som feminin utifrån de två feminint riktade attributen och om den 

röda färgen kommer att upplevas som feminin av responserna.  

  

Den fjärde  fiktiva förpackningens design innehöll färgen blå, typsnittet Futura och den 

mjuka formen. Denna kombination skapades utifrån att teorierna säger att färgen blå 

både upplevs som maskulin och feminin (se avsnitt 3.4.2 Färg), och att typsnittet Futura 

kan uppfattas både som ett stelt maskulint typsnitt men också som ett tunt feminint 

typsnitt (se avsnitt 3.4.4 Typografi). Därefter tillfördes en feminin form. Denna 

förpackning innehöll två unisex attribut och ett feminint attribut, därav intressant att få 

respondenternas åsikter. Här fokuserar undersökningen på att studera huruvida denna 

förpackning upplevs som feminin eller maskulin utifrån de två unisex riktade attributen 

eller om den feminina formen kommer att påverka hur förpackningen upplevs.  

  

Den femte  fiktiva förpackningens design innehöll färgen röd, typsnittet Futura och den 

hård formen. Denna kombination skapades för att använda en unisex färg och typsnittet 

Futura som kan uppfattas både som ett stelt maskulint typsnitt men också som ett tunt 

feminint typsnitt (se avsnitt 3.4.4. Typografi). Därefter tillfördes en maskulin form. 

Denna förpackning innehöll två unisex attribut och ett maskulint attribut, därav 

intressant att få respondenternas åsikter. Här fokuserar undersökningen på att studera 

huruvida denna förpackning upplevs som feminin eller maskulin utifrån de två unisex 

riktade attributen eller om den maskulina formen kommer att påverka hur 

förpackningen upplevs. 

  

Den sjätte  fiktiva förpackningens design innehöll färgen rosa, typsnittet Impact och den 

mjuka formen. Denna förpackning innehöll två feminina och ett maskulint attribut, 

därav intressant att få respondenternas åsikter. Här fokuserar undersökningen på att 
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studera huruvida denna förpackning upplevs som feminin utifrån två feminint riktade 

attribut eller om det maskulina typsnittet kommer att påverka hur förpackningen 

upplevs. 
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Bilaga 5. Fiktiva förpackningarna från experimentell metod 
 
           Bild 1. F1   Bild 2. F2                    Bild 3. F3  

   
 
             Bild 4. F4                     Bild 5. F5                 Bild 6. F6 
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Bilaga 6. Frågor till enkätundersökningen 
Att förpacka för kön - Enkätundersökning  
 
1. Du identifierar dig som? 
Man/ Kvinna/ Icke- binär 
  
2. Vilket år är du född? (Endast tvåsiffrigt svar tack, ex "94") 
  
3. Vad upplever du att en förpackning representerar? 
Exempelvis: varumärket, användaren av produkten, innehållet, en viss smak/doft, lyxig/billig osv. 
Egen kommentar. 
  
4. Brukar du köpa produkter som riktar sig till ditt kön? ("för män" eller "för kvinnor") 
Ja/ Nej/ Ibland/ Vet ej 
  
Om ja, vilken typ av produkter brukar du köpa som är riktade för ditt kön? 
Egen kommentar. 
  
5. När du handlar exempelvis schampo, varför väljer du just den produkt du köper? 
Pris / Varumärke / Utseendet (snygg färg) / Förpacknings funktionen (typ av lock) / Schampots egenskap 
(för färgat hår eller annat) / Storlek (mängd) / Doft / Märkningar (ekologiskt, miljömedveten, 
allergivänlig) /  
Egen kommentar. 
  
Sida 2 Färg, form & typsnitt 
Färg 
6. Vilka färger tycker du representerar maskulinitet? 
Förknippar du maskulinitet med en annan färg eller nyans, kommentera i rutan "övrigt" 
Gul/ Orange/ Brun- Beige/ Röd/ Rosa/ Lila/ Blå/ Grön/ Vit/ Grå/ Svart/ Egen kommentar. 
  
7. Vilka färger tycker du representerar femininitet? 
Förknippar du femininitet med en annan färg eller nyans, kommentera i rutan "övrigt" 
Gul/ Orange/ Brun- Beige/ Röd/ Rosa/ Lila/ Blå/ Grön/ Vit/ Grå/ Svart/ Egen kommentar. 
 
Form 
8. Representerar denna formen på förpackningen maskulinitet / femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
9. Representerar denna formen på förpackningen maskulinitet / femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
10. Representerar denna formen på förpackningen maskulinitet / femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
  
Typsnitt 
11. Representerar detta typsnitt maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
12. Representerar detta typsnitt maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
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13. Representerar detta typsnitt maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
14. Representerar detta typsnitt maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
15. Representerar detta typsnitt maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
  
Sida 3 Fiktiva förpackningar  
16. Representerar denna förpackning maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
17. Representerar denna förpackning maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
18. Representerar denna förpackning maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
19. Representerar denna förpackning maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
20. Representerar denna förpackning maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
21. Representerar denna förpackning maskulinitet eller femininitet? 
Maskulinitet / Femininitet / Unisex / Inget 
 
Sida 4 Avslutande frågor 
22. Upplever du att förpackningar behöver segmenteras för olika kön? 
Ja / Nej / Vet inte  
  
23. Vilka fördelar finns med att segmentera för kön? Ge gärna fler exempel 
Egen kommentar. 
  
24. Vilka nackdelar finns med att segmentera för kön? Ge gärna fler exempel 
Egen kommentar. 
  
25. Vilka av dessa designelement upplever du kan bidra till att du känner samhörighet med en 
förpackning? Ett eller flera svar. 
Färg / Form / Typsnitt  
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Bilaga 7. Förpackningar enbart form i enkätundersökningen 
Dessa förpackningar används för att illustrera olika former i enkätundersökningen. 
 
Bild 1. Form 1  

 
 
Bild 2. Form 2 

 
 
Bild 3. Form 3  
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Bilaga 8. Bilderna till innehållsanalysen från ICA Kvantum & Coop 
Extra 
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Bilaga 9. Typsnitt till Enkätundersökningen 
      Helvetica       Coneria  

 
 
                Impact       Futura 

 
 
       Century  
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