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Sammanfattning  
Kondomer är ett preventivmedel som både skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och 
graviditet, det kan användas av alla och är enkelt att få tag på. Ändå är Sveriges ungdomar bland de 
sämsta i Europa på att använda kondomer. Det är pinsamt, säger många. Pinsamt att prata om, 
pinsamt att inneha och pinsamt att köpa. Den här studien syftar därför till att undersöka hur ett 
kondomvarumärke kan se ut för att det ska kännas mindre pinsamt för ungdomar att köpa i butik 
och istället ge positiva associationer. Genom designforskning togs en kondomförpackning fram, 
vars utseende baserades på trendspaning, designanalyser och enkätundersökningar som ledde fram 
ett antal värdeord. Designen värderades på 15 ungdomar utifrån överensstämmande med 
associationer och hur den skulle kännas att köpa i butik. Utifrån det kunde det konstateras att en 
ljus förpackning med en avslappnad tonalitet och ett diskret uttryck uppskattades av målgruppen 
och var att föredra över de kondomvarumärken som fanns idag. Ett humoristiskt namn, mjuk 
typografi, sparsam information och en lugnande färganvändning tillsammans ett ljust uttryck och 
en rak-på-sak-tonalitet i text blev beståndsdelarna i det fiktiva kondomvarumärket “NAJS”.  
 

 

Abstract 
Condoms are a contraceptive that protects its users from both sexually transmitted diseases and 
unwanted pregnancies, it’s easy accessible and can be used by anyone. Despite that, Sweden is one 
of the countries in Europe where youths use condoms the least. “It’s awkward”. Awkward to talk 
about, awkward to have and awkward to buy. That’s why this study set out to investigate in how a 
condoms brand could look to gain positive associations and through that make the buying 
situation less awkward for youths. Through designresearch, a condom package was designed, whos 
looks was based on trendspotting, design analysis on existing brands and online surveys that lead to 
a number of value words. The design was tested on 15 youths to see how well it met the desired 
associations and if it would feel less awkward to buy than existing condom brands. The test showed 
that a bright package with a relaxed tone of voice and a discrete look was to prefer on existing 
brands. A humorous name, a soft typography, sparsely use of information and color, a bright 
expression and a straight-to-the-point tone of voice together made the fictitious condoms brand 
“NAJS”.   
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
En kondom är ett skydd av mycket tunt gummi som fungerar vid nästan alla slags samlag. 
Kondomer finns att köpa bland annat på apotek, i matbutiker, i kiosker och på nätet. Det finns 
mycket positiva saker och väldigt få negativa saker med att använda kondom - det skyddar mot 
sexuellt överförbara könssjukdomar, skyddar mot graviditet (1177, 2016) och kan införskaffas av 
båda könen. Ändå är det långt ifrån alla som använder kondomer som preventivmedel, även vid 
samlag med en ny partner (doktorn.com, 2015). 
 
 Svt.se skrev år 2016 att ”Under förra året rapporterades 37 808 fall av klamydia, enligt preliminär 
statistik från Folkhälsomyndigheten. Det är den högsta siffran på sju år.”. DN.se (2007) menar att 
enligt Unicef är att svenska ungdomar sämst på att använda kondom utifrån en mätning av ett 
antal OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - länder. Då låg siffran 
på 65%. Även metro.se rapporterade 2008 om en studie från WHO som visade på att Sverige var 
sämst på att använda kondom av de 30 i-länder som varit med i undersökningen.  
 
Enligt Hanna Håkansson (2011), författare till litteraturstudien “Kondomanvändning bland 
ungdomar- Vad underlättar och vad hindrar användningen? ” , är några av trösklarna 
“kunskapsbrist, alkohol/stundens hetta, partnerns motvilja och köpsituationen”.  
 
 Skulle några av dessa problem kunna lösas med en normalisering av kondominnehav? Skulle en 
normalisering av kondominnehav kunna komma ifrån att köptillfället inte associerades med 
pinsamhet utan med ett medvetet och bra val? Skulle utseendet och kommunikationen av 
kondomförpackningarna kunna hjälpa till med det? Detta examensarbete tar avstamp i dessa 
frågeställningar och kommer genom designforskning undersöka hur ett sådant varumärke kan se 
ut.  
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1.2 Problemformulering 
Kondomanvändningen bland ungdomar i Sverige är lägre än önskvärt och detta leder till ökad 
spridning av könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomanvändandet börjar vid 
köptillfället och där kan design eventuellt påverka i positiv benämning, för att skapa positiva 
associationer och göra köptillfället mindre jobbigt.  
 

1.3 Syfte 
Denna kandidatuppsats kommer undersöka hur ett kondomvarumärke kan se ut för att ge positiva 
associationer och genom det minska det jobbiga i en köpsituation för ungdomar. 

 

1.4 Arbetsfrågor 
1. Vilka associationer finns till de kondomvarumärkesförpackningar som finns idag? 
2. Vilka associationer är önskvärda hos målgruppen ungdomar? 
3. Hur ser kondomförpackningar ut idag? 
4. Kan design påverka hur jobbigt ungdomar tycker det är att köpa kondomer i butik? 
 

1.5 Avgränsningar 
Vid framtagande av ett nytt varumärke finns det mycket att räkna in och fokusera på och därför har 
vissa avgränsningar gjorts för att få en uppsats i lagom storlek och med ett tydligt fokus. 
 Kring varumärkesbyggande har det inte lagts någon fokus på delar om hur man håller ett 
varumärke starkt och levande eftersom denna rapport inte ämnar att se hur detta varumärke skulle 
överleva i längden.  
 
Avgränsningar kring förpackningskonstruktion har även gjorts; denna rapport kommer inte 
fokusera på saker som kartongens kvalitet, vilken konstruktion och form som vore optimal för att 
innehålla just kondomer eller hur den kommer tillverkas och konverteras. Fokus kommer däremot 
ligga på hur förpackningens utseende  kan se ut för att ge positiva associationer och kännas mindre 
jobbigt i en köpsituation. 
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Avgränsning har även gjorts inom målgruppen. Kondomer kan användas av sexuella aktiva i alla 
åldrar men det är framför allt ungdomar produkten hoppas kunna attrahera och göra köptillfället 
mindre jobbigt för. Ungdomar 15-23 år är målgruppen som rapporten kommer fokusera på i första 
hand, det är deras åsikter som kommer undersökas vid intervjuer och värdering och därmed 
kommer ligga till grund för det slutgiltiga designförslaget. Vuxna och barn under 15 kommer 
därmed inte att tillfrågas. Produkten kommer sträva efter att inte kännas mer lockande för ett 
speciellt kön utan passa samtliga inom målgruppen, oavsett kön eller sexuella preferenser.  
 
Vidare avgränsas uppsatsens omfattning till ca 10 veckors arbete. 
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras teorier kring att skapa ett nytt varumärke, vad man bör tänka på i valet 
kring varumärkeselement, förpackningens betydelse i butik, skapande av varumärkesassociationer 
och kondomen som en medicinsk artikel.  

 

2.1 Vad är ett varumärke?  
Att varumärkesbild är viktigt för produkter är många marknadsföringsaktiva överens om. En 
varumärkesbild kan skapa ett värde hos konsumenterna genom att det hjälper dem att, bland annat, 
ta till sig information, känna igen vilka varumärken de föredrar och ge positiva känslor (Aaker, 
1996).  Kopilovic ( 2005) menar att vissa experter väljer att se ett varumärke som ett löfte, något som 
ger en magkänsla när konsumenterna kommer i kontakt med det.  
 
2.2 Varumärkesbyggande 
Varumärkesbyggande är den process som varumärkets ägare eller marknadsförare genomför när de 
ska bygga upp varumärket och placera det i konsumenternas medvetande. Detta gör att man som 
“spridare” har en del makt att välja vilka associationer som ska kopplas till varumärket i fråga, 
eftersom man kan, under varumärkesbyggandet, skräddarsy vad varumärket kopplas samman med 
(Kopolovic, 2005). En stor del i att bygga varumärken, menar Apéria (2001) är att differentiera 
varumärket genom att bygga upp konsumenternas tillit till det. Wheeler (2013) menar att att 
varumärkesidentitet är det som skapar igenkänning, stärker differentiering och ger ideer och 
betydelser en åtkomlighet och meningsfullhet.  
 
Kotler et al (2011) talar om CRM, (Customer Relationship Marketing), och menar att det är det 
viktigaste i modern marknadsföring. Att förstå kundens behov och köpbeteende är grundläggande 
för att lyckas med ett varumärke. Varför ska kunden vilja köpa varumärket? Vilka kunder bör vi 
rikta in oss på? Vilka är villiga att lämna det varumärke de redan är vana vid?  
 
 
2.2.1 Positionering  

Wheeler (2013) menar att positionering görs för att identifiera varumärkets differentiering mot 
andra märken och för att se vart det finns luckor i just det segmentet. Positionering bygger på 
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förståelse för kundernas behov, konkurrenter, styrkor och svagheter med mera. Apéria (2001) 
menar att positionering kan ses som ett tankesätt på hur varumärket ska göra sig hört och sett på en 
marknad som redan är överfylld med kommunikation och budskap. Vidare skriver författaren att 
den positionering man väljer kan hjälpa att skapa rätt förutsättningar för starka 
konsument-varumärkesrelationer och det i sin tur kan resultera i varumärkeslojalitet. 
 
När man som företag ska lansera en produkt på en marknad där efterfrågan redan är mättad krävs 
det att man analyserar noga vart man vill finnas, att hitta “luckan” (Kopilovic, 2005).  
 
 

2.3 Varumärkeselement 
Keller et al (2012) skriver att en varumärkesidentitet byggs upp av varumärkeselement. Detta kan 
vara saker som namn, websida, slogan, förpackning, logotyp och färg. Väljs och används dessa rätt 
kan de hjälpa att bygga upp ett starkt varumärkesvärde, varumärkesmedvetenhet  och ge rätt 
associationer till varumärket. I denna studie kommer inte en websida eller slogan tas fram då 
varumärket inte kommer marknadsföras utan bara uttryckas i en förpackning. Keller et al (2012) 
anser att det finns sex kriterium för varumärkeselement: 
 

1. Memorability (Lätt att komma ihåg) 
2. Meaningfulness (Betydelsefullt) 
3. Likeability (Lätt att tycka om) 
4. Transferability (Överförbart) 
5. Adaptability (Anpassningsbart) 
6. Protectability (Ska kunna skyddas) 

 
De tre första fokuserar på hur man bygger ett varumärkesvärde genom varumärkeselement medans 
de tre senare handlar om att bevara och hålla varumärket vid liv. Denna studie kommer därför 
fokusera på de tre första eftersom det handlar om att skapa ett varumärke.  
 
Zaichkowsky (2010) skriver i sin artikel ”Strategies for distinctive brands ” om hur man bygger en 
distinkt varumärkesidentitet och hur man bör använda varumärkeselementen för att uppnå 
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önskade konsumentrelationer. Zaichkowsky menar att varumärkesidentitet är  inte  direktkopplat 
till varumärkesassociationer eller kundlojalitet, men det har att göra med hur konsumenterna 
uppfattar varumärket och dess egenskaper. Dessa kan vara verklighetsbaserade, eller helt enkelt 
uppstå från vad konsumenterna tolkar från varumärkets identitet. Detta kan användas för att skapa 
emotionella kopplingar till varumärket i fråga, och även påverka uppfattningen om produktens 
kvalité.  
 

2.3.1 Namn  

Keller et al (2012) menar att namn är ett mycket viktigt varumärkeselement då det ofta fångar det 
centrala temat eller associationerna på ett snabbt sätt. Ett namn som sticker ut och går snabbt att 
koppla till varumärket stärker varumärket och fastnar lättare i konsumenternas medvetande. 
Förutom de sex kriterierna (se 2.2) finns det tre kriterier för varumärkesnamn som ska kunna 
påverka varumärkes-medvetenheten; Enkelt att uttala och stava, Familjärt och meningsfullt och 
Annorlunda, distinkt och unikt. 
 
 
2.3.2 Logotyp  

En logotyp är en grafisk form av varumärkesnamnet (M’Rad, 2005). En logotyp bör vara distinkt, 
hållbar och fungera i olika storlekar och medier (Wheeler, 2013). Vidare menar författaren att varje 
beslut kring utformandet bör göras med både vad det visuella och det typografiska kommunicerar i 
bakhuvudet. Keller et al (2012) menar att en logotyp kan skapa associationer genom dess form och 
färg, tillsammans med hur den marknadsförs. Logotyper är även lätta att känna igen och kan vara 
ett värdefullt sätt att identifiera ens produkt. M’Rad (2005) tar upp en rad framgångsrika märken så 
som Christian Dior, Lancome och Rolex och menar att de flesta framgångsrika varumärken 
använder enkla och lättläsliga typsnitt. Vidare menar författaren att man bör tänka efter vid val av 
typsnitt eftersom de kan signalera olika saker; maskulinitet, femininitet, modernitet, 
gammalmodighet etc. Man bör välja ett typsnitt som kan signalera det varumärket står för och dess 
identitet.  
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2.3.3 Färg 

Färg är en av de viktigaste visuella elementen och färg kan påverka konsumentens uppfattning av 
produkten (Keller et al, 2012). Färger talar till känslor och är därför en viktig del i det visuella 
uttrycket för ett företag (Bergström, 2015). I det visuella uppfattandet registrerar hjärnan färg 
tidigare än form och textuellt innehåll. När man väljer färg till en varumärkesidentitet måste man 
ha förståelse för färgteori och hur varumärket vill uppfattas (Wheeler, 2013).  
Bergström (2015) talar om funktionell och icke-funktionell färg. Icke-funktionell färg är dekorativ 
och fyller inget syfte och har därför ingen kommunikativ funktion. Funktionell färg är en viktig 
kommunikativ kraft och bör användas för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 
pedagogisera. Exempelvis lugnar blågröna färger medans röda och orangea färger aktiverar hjärnan.  
 
Vidare citerar Bergström (2015) konstnären Wassily Kandinskys uppfattning om färger. Kandinsky 
menar att grön är “passivt, rofyllt och representerar den idealistiska jämnvikten”.  
 
Att använda färg på förpackningar tjänar till att fånga konsumenters uppmärksamhet. Företag 
använder färg för att differentiera sig från sina konkurrenter därför att färg spelar en stor roll i 
potentiella kunders köpbeslut. Företag använder sig av olika färger för att sätta olika känslor på 
förpackningen, till exempel används svart ofta för kraft och styrka, blått för tillit, rött för energi och 
grönt för balans eller organiskt och fräscht. Konsumenter förväntar sig även en speciell 
färggsättning på produkter och därmed är det en viktig del i förpackningsdesignen (Keller, 2009).  
 
2.3.4 Värdeord 

Wheeler (2013) menar att utifrån det första steget i designprocessen, undersökning, kan 
varumärkets värdeord och dess positionering kartläggas.  Melymbrose (2016) skriver att värdeord är 
kärnan i varumärket varifrån allt annat, som t.ex. design och tonalitet, strålar. Författaren menar 
vidare att det är viktigt att vara konsekvent och att allt i varumärket, från färger och logotyp till 
sättet det uttrycks i text, bör representera värdeorden.  
 

2.4 Varumärkesassociationer 
Att skapa associationer till ett varumärke görs genom ett genomtänkt användande av grafiska 
element där de både talar för sig och tillsammans, för att ena och samtidigt stå ut (Wheeler, 2013) 
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Stuart och Durgee (1987) menar att en produkt inom en vanlig produktkategori ofta inte tjänar på 
att fokusera på vad varan faktiskt gör, utan snarare trycka på associationer kopplade till den, för det 
är där varumärket har en faktiskt möjlighet att differentiera sig. De använder Nestlé Iste som 
exempel där ett test visade att respondenterna associerade iste med ord som ”refreshment”, ”cool” 
och ”summer” och menar därför att det är dessa associationer Nestlé bör fokusera på i sin 
marknadsföring, istället för att den enbart är en törstläckare, som alla andra drycker.  
Vidare menar författarna att i ett nytt varumärke är det viktigt att välja namn och symbol som ska 
passa till dessa önskade associationer för att visuellt och konsekvent kunna visa upp dessa.  
 
Apéria (2001) skriver att en association är något som direkt eller indirekt länkas i konsumenternas 
medvetande och är en nyckeltillgång om positiva associationer förknippas med företaget eller 
varumärket. Författaren menar vidare att associationer skapar värde för företaget och konsumenten 
genom att:  
 

● Hjälpa konsumenten att förstå information 
● Differentiera varumärket 
● Ge konsumenten skäl att köpa  
● Skapa positiva känslor/attityder mot märket 
● Underlätta marknadsutvidgningar  

 
Falonius (2010) menar att “ett starkt varumärke är en produkt lyckas knyta köparnas positiva 
associationer till sig. Detta leder till att kunden upplever produkten som mer värd än motsvarande 
produkter”.  
 
 

2.5 Förpackningens betydelse i butik 
Hyllorna i butiken är den mest konkurrensbetonade platsen som finns. Att positionera sig emot de 
existerande varumärkena som finns inom det segmentet är mycket viktigt och att en 
sammanhängande och konsekvent användning leder till att enad och stark varumärkesnärvaro 
(Wheeler, 2013). Förpackning, menar Keller et al (2012) är ofta en av de starkaste associationerna 
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kunder har till ett varumärke. Eftersom innehållet inom vissa segment är detsamma spelar 
förpackningen och hur den ser ut på hyllan en viktig roll vid köptillfället.  
 
2.5.1 Hur förpackningar påverkar konsumenter i en köpsituation 

En undersökning gjordes av Zekiri & Hasani (2015) för att se vilka hur mycket olika faktorer 
påverkar en konsuments köpbeslut. Den presenterar bland annat siffror som att 79% av 
respondenterna instämde kraftigt på konstaterandet om att färg är viktig, 80% instämde kraftigt till 
att etikett på förpackningen är viktig och 84% instämde kraftigt  att förpackningsdesign är viktig. 
Undersökningen gjordes på 395 personer i spridda åldrar, utbildning och jobb.  
 
Slutsatser som drogs av den undersökande rapporten är att konsumenter värdesätter 
förpackningselement och att samtliga element påverkar dem mycket i deras köpbeslut. Färgen på 
förpackningen hjälper konsumenterna att differentiera sina favoritmärken och företagen kan 
använda färg för att fånga konsumenternas intresse. Etiketten uppskattas därför konsumenter vill 
ha information om produkten, om vart den kommer ifrån, vad den innehåller och hur man 
använder den etc. Den visar även att språket på förpackningen påverkar beslutsprocessen och att 
konsumenter uppskattar innovativ och smidig förpackningsdesign. 
 
Summer et al. (2009) skriver att förpackningen gör mer än att skydda produkten, den hjälper även 
att skapa en varumärkesbild och produktbild i konsumenternas medvetande. 
 
 

2.6  Köpbeteende 
Enligt Evans et al (2008) är förtroende av stor vikt i kundrelationer när det kommer till produkter 
som av sin natur är speciella. Det finns så många varumärken för konsumenterna att välja på och 
för att de ska svika sin lojalitet från deras vanliga varumärke vid måste de känna sig bekväma och ha 
förtroende för det nya varumärket. Författaren menar vidare att konsumenter har en tendens att 
identifiera sig med det varumärke eller den produkt de köper (självbildskongruens), och drar sig 
därmed från att konsumera varumärken de inte vill bli förknippade med.  
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2.7 Kondomer som “medicinsk” hygienartikel 
Clarkson et al (2004) skriver i sin rapport om ” Design for Patients Safety ” om hur effektivt 
designtänk kan främja att produkterna och dess kontexter blir lätta att förstå, lätta att använda, 
enkla och bekväma och kan underlätta för konsumenterna därmed undvika misstag. Författaren 
menar även att det finns en brist på förståelse av vikten av designtänkande när det kommer till att 
utforma medicinska förpackningar. Att tydligt kunna kommunicera den viktiga informationen 
leder till att användarna tydligt får kunskap om hur produkten används och hanteras och det i sig 

leder till mindre felhantering.  
 
Då en kondom bara fungerar om den är hanterad på rätt sätt, förvarad tryggt och inte är för 
gammal (1177.se, 2016) är det viktigt att information om detta synliggörs. Trots att det inte är en 
rent medicinsk produkt så finns ändå vissa medicinska informationsaspekter att ta in i beräkningen. 
Donaldson (2007) har, i rapporten ” Design for a Patients Safety- A guide to the graphic design och 
meditation packaging ”, en checklista med saker man bör tänka på när man formger en förpackning 
för en medicinsk produkt. Exempelvis skriver Donaldson att namn på varumärke och produkt 
absolut inte bör blandas ihop, att viktig information ska vara klart läsbar och tydlig. Text bör vidare 
inte sättas i mindre än 12 punkter och bör ej vara i en för dekorativ, tunn eller kondenserad font då 
det påverkar läsbarheten. Kontrast mellan text och bakgrund är viktigt och det är positivt att 
använda färg för att tydliggöra men man bör akta sig för allt för mycket färg då det kan skapa 
förvirring.  
 

 

2.8 Inkongruent kommunikation 
Törn (2010) diskuterar begreppet inkongruent kommunikation, att budskap som bryter mot 
konsumenternas associationer till varumärket bidrar till positiva attityder och ett större intresse för 
varumärket. Författaren menar att när förväntningarna, som man har som konsument, på en typisk 
kommunikation bryts ger det en större reaktion och mer uppmärksamhet än när det följer det 
förväntade. Inkongruens kan bestå av nyhetsvärde, kreativitet, humor, ironi eller kontrast. 
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3. Metod  
Figur 1 är en kronologisk översikt över det kommande metodkapitlet, som är en kvalitativ studie 
som undersöker ett fenomen och en situation och ämnar att besvara syftet. Forskning genom 
design-metoder är valda då de utnyttjar det innovativa i designarbete för att generera och utforska 
nya lösningar (Designfakulteten, 2016). 
 
Litteraturstudien kartlade vad som är känt inom b.l.a. varumärkesbyggande sedan tidigare och blev 
den teoretiska ramen. En inledande studie gjordes för att kartlägga vad målgruppen hade för 
associationer till existerande kondomvarumärken och vilka associationer som var önskvärda. 
Förstudien innehåller en trendspaning, en positioneringskarta, en elektronisk enkät och en 
designanalys för att ge underlag till designprocessen genom att titta mer noggrant på vad som finns 
på marknaden idag och vad som saknas, vad köpbeslut av kondomförpackningar grundar sig på och 
vad de populäraste förpackningarna enligt enkäten hade gemensamt. Baserat på detta togs i 
designprocessen tre värdeord och en design på en kondomvarumärkesförpackning fram genom 
brainstorming, mindmapping, moodboards och tumnagelbilder. Förpackningen värderades med 15 
respondenter ur målgruppen i både mötes-och enkätintervjuer.  
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Figur 1 Metodöversikt 

 

 

3.1 Litteratur 
Litteraturstudiens fokus låg på litteratur om hur man skapar ett nytt varumärke, hur mycket 
utseendet på en förpackning påverkar köpbeslutet, om kondomer som medicinska artiklar och hur 
man skapar och knyter önskvärda associationer hos målgruppen. Litteraturstudien ligger till grund 
för både inriktningen på rapporten och för designarbetet.  
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3.2 Inledande studie, elektronisk enkät 
Den inledande studien (bilaga 1) genomfördes via en websurvey för att undersöka vilka 
associationer som finns till kondomförpackningar idag (arbetsfråga 1) och vilka associationer som 
var önskvärda hos målgrupppen ungdomar (arbetsfråga 2). En websurvey innebär att man ber 
respondenterna att fylla i en onlineenkät och den har fördelen att man lätt kan sammanställa svaren 
i en databas och därmed slipper koda ett stort antal enkäter (Bryman, 2011).  Denna metod valdes 
därför att den snabbt når ut till många respondenter och författaren ansåg att den passade min 
målgrupp (15-23 år) väl. Enkäten delades i grupper med studenter på och ett 60-tal 
gymnasieungdomar facebook för att få en snabb spridning och fick in 135 svar (bilaga 2).   
Frågorna formulerades så respondenter utan designutbildning skulle förstå dem tydligt, så 
“branschspråk” undveks.  
 

3.3 Förstudie 
Förstudien innehöll en utförligare trendspaning, en positionering, en elektronisk enkät och en 
designanalys för att ge underlag till designprocessen i titta mer noggrant på vad som finns på hur 
kondomförpackningar ser ut idag (arbetsfråga 3) och vad som saknas, vad köpbeslut av 
kondomförpackningar grundar sig på och vad de populäraste förpackningarna hade gemensamt. 
Efter att ha fått uppfattning om hur utbudet på marknaden ser ut gjordes en positionering där 
parametrarna grundades på resultat från den inledande studien (bilaga 2). Designanalysen gav 
ytterligare underlag till designprocessen. 
 

3.4 Designprocess 
Målet med designprocessen var att ta fram varumärkets värdeord och därefter namn, logotyp och 
färg. Dessa varumärkeselement kändes mest relevanta för att ta fram ett utseende på en förpackning 
(2.3). Stegen i designprocessen inkluderar brainstorming, tankekarta, tumnagelbilder och 
moodboards. För att inte lägga  fokus på utformning av förpackningen (1.5) utan snarare på 
varumärkeselement valdes en form på förpackningen ut från början.  
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3.4.1 Brainstorming 

Designprocessen tog avstamp i en idegenerering, där metoden brainstorming är vald, detta för att 
öppna upp för alla sorters idéer. Den baserades på de önskade associationerna från den inledande 
studien (bilaga 2) och kunskapen från litteraturstudien som grund för att smalna av och rikta in, i 
övrigt fick tanken flyga fritt. Under en brainstorming, menar Bergström (2015) är det viktigt att 
“släppa greppet och lyfta blicken”, pröva sig fram, fantisera och testa gränser. Arvola (2015) skriver 
att en designer inte ska tro att den första idén alltid är den bästa, därför är det viktigt att arbeta 
divergent och generera många idéer som kan jämföras och värderas innan man bestämmer sig för 
sitt koncept. Framtagna idéer kan dessutom kombineras och därigenom generera nya idéer.  
 

Inför en brainstorming menar Aspelund (2006)  att det är viktigt att ha en agenda, vad man vill få 
fram med sin brainstorming. Aspelund ger “vad, varför och hur” som exempel på frågor man kan 
ställa sig. Inför brainstormingen skrevs därför agendan ner i denna, något reviderade, form: 
 

● Vad? Idéer på färg, värdeord, uttryck, typografi osv. 
● Varför?  För att börja forma ett uttryck. 
● “Kondommärket ska vara/ha..”  

 
Detta för att komma igång, ha en struktur och för att inte spreta ut för långt åt olika håll. Aspelund 
(2006) skriver att det är bra att sätta en fast tid på 20-30 minuter, denna brainstorming avgränsades 
därför till 30 minuter, vilket var ungefär lagom.  
 
Naturligt av en brainstorming uppkommer olika inriktningar, vilka kunde inordnas i tre kategorier, 
och sedan värderas mot de önskade associationerna från den inledande studien (bilaga 2). Ur 
värderingen brainstormingen bestämdes varumärkets värdeord som sedan låg till grund vid 
utformningen av varumärkeselementen.  
 

3.4.2 Tankekartor  

Tankekartor (eng. mind maps) är ett effektivt sätt att transportera information in och ut ur hjärnan 
(mindmapping.com, 2017). De tar form av ett nät med tankar, idéer, ord och bilder som alla utgår 
från en central idé (The Graphic Design School, 2014). I skapandet av en tankekarta får kreativitet 
och logik mötas, och är en kombination av att skriva ner och brainstorma samtidigt 
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(mindmapping.com, 2017).  
 
Vid skapandet av en tankekarta bestämmer man först det centrala ordet, konceptet eller problemet 
som kartan sedan ska byggas runt. De ord som tar plats runt om ska sedan kunna byggas vidare 
med associationer till orden så som idéer, nya koncept eller nya tankar (Mindmapping.com, 2017). 
Syftet med att göra tankekartor var främst att generera idéer för varumärkets namn. Associationer 
fick flyta fritt och tankar fördes snabbt från hjärna till papper. Likt brainstormingen så uteslöts inga 
alternativ i det här stadiet utan alla togs vidare för att värderas.  
 
3.4.3 Moodboards 

En moodboard är en samling av likriktade designexempel som organiseras för att visualisera en idé. 
Under insamlingen av material kan man också få vissa insikter till sin egen design, ifall man 
reflekterar över varför man väljer just det material man gör (Wimberly, 2015). Två moodboards 
skapades med syfte att utforska färgval och typografi.  
 
3.4.4 Tumnagelbilder 

Efter brainstorming, skapande av tankekarta och moodboards var nästa steg att börja utforska de 
idéer som uppkommit. Den vanligaste metoden för att utforska design är att visualisera den genom 
skissning (Aspelund, 2006).  Att skissa är ett effektivt sätt att snabbt utforska olika koncept och 
varianter på en design. Att skissa i ett par timmar kan resultera i en mängd olika möjliga lösningar. 
Hodge (2008) menar att det är ett nödvändigt steg i en designprocess och att man faktiskt sparar tid 
på det, eftersom det går snabbare att skissa för hand istället för att gå direkt in i datorn.  
 
Tumnagelbilder är små, snabba, ofullständiga skisser för att testa sina olika alternativ, utforska och 
skapa en känsla. De kan vara bra för att testa färgscheman, få en överblick över en layout och 
experimentera med form och komposition och är en viktig del i designprocessen som inte bör 
förbises menar Bear (2014). Vidare skriver författaren att det är viktigt att de görs snabbt och att de 
inte korrigeras.  
 
3.4.5 Skapande av design 

Designförslag applicerades på grundformen av kondomförpackningen (3.4) i Adobe InDesign. Det 
designförslag med mest potential togs vidare till värderingsprocessen.  
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3.5 Värdering 
För att värdera designen mot sin målgrupp och undersöka arbetsfråga 4 genomfördes en värdering. 
Lee (1993) diskuterar i vilken grad intervjuarens närvaro påverkar respondenterna i situationer där 
frågorna behandlar känsliga ämnen. Författaren menar att frånvaro av intervjuare kan göra att 
respondenterna känner sig mindre hotade av känsliga frågor, medans närvaro av intervjuare kan 
göra dem mer avslappnade och ha lättare att svara på frågorna. Tidsresurserna och detta motiverar 
att både en elektronisk enkät och mötesintervjuer användes i värderingen. 
 

Lee (1993) skriver att vid intervjuer om känsliga ämnen finns problematiken att det är jobbigt och 
svårt att berätta - erkänna - intima saker om sig själv. Känsliga ämnen kan vara saker som sex, 
alkoholvanor eller religion. Konfidentialitet, privathet och en icke-dömande attityd är extremt 
viktigt då detta inger förtroende.  “Känslighet” är något också som bör genomsyra alla steg i 
forskningen när det kommer till känsliga ämnen, såsom sexuella vanor (Lee, 1993).  
 
Det är vanligt att respondenter väljer att svara på ett sätt som de tror att de borde svara, eller på ett 
sätt som gör att frågeställaren ser dem på ett speciellt sätt (Lee, 1993). Social önskvärdhet är ett 
begrepp för att respondenterna vill skapa en positiv bild av sig själv och detta styr deras svar mot det 
som uppfattas önskvärt (Bryman, 2011). För att undvika detta bör forskaren hitta sätt att låta 
respondenten ge riktiga svar utan att bryta interaktionen eller skapa en pinsam stämning (Lee, 
1993). 
 
Semistrukturerad intervju är ett begrepp för en sorts intervju där frågorna är något allmänt 
formulerade och som intervjuare har man möjlighet att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). 
Den semistrukturerade formen valdes för att respondenterna skulle ha möjlighet att svara fritt till 
en viss del, utan att datan skulle bli övermäktig att sammanställa.  När det kommer till att göra 
intervjuer om känsliga ämnen som detta menar Lee (1993) att korta frågor att föredra framför långa, 
och öppna svar är bättre för den här typen av ämne än stängda . Öppna svar är bättre då många 
respondenter känner sig tryggare när de får använda ord som de känner sig bekväma med och när 
de kan få fram vad de faktiskt menar med sitt svar.  
 

21 



 

Lantz (2013) menar att en intervjuplan är viktigt att förbereda inför intervjun. En intervjuplan 
är en skriftlig förteckning av intervjuns frågeområden, och frågorna är ordnade så som de ska ställas 
på intervjun (bilaga 8). Lantz (2013) menar att det kan vara bra att spela in då det är svårt att skriva 
och lyssna samtidigt och därför spelades intervjuerna, med respondenternas tillstånd, in. 
Författaren menar dessutom att vissa frågor om respondenten bör ställas även om de inte är direkt 
kopplade till vad man vill ta reda på eftersom dessa kan användas som bakgrundsvariabler senare i 
analysen.  
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4. Inledande studie 
Den inledande studien var först tänkt att tjäna som en utforskande ingång till rapporten men då 
resultaten ansågs relevanta och rentav avgörande för studien lyftes den in i rapporten.   
 
Den kvantitativa inledande studien användes för att få insikt om vilka associationer respondenterna 
förknippar dagens kondomförpackningar med och vilka associationer som önskas till 
kondomförpackningar och frågorna utformades därefter.  
 

4.1 Genomförande 
En anonym enkät delades på facebook och fick 135 svar varav 98 kvinnor och 37 män, med 37 
respondenter vars ålder låg över den huvudsakliga målgruppen (15-23 år). 
 
Vid detta stadie hade tre teman på den existerande marknaden identifierats efter en kort 
trendspaning (Sensuell, Sportig och Tropisk ) och respondenterna ombads skriva vad de fick för 
associationer till dessa. Vidare fick de även välja vilka associationer de förknippar dagens 
kondomförpackningar med generellt och vilka associationer de önskar att känna från ett antal ord. 
Studien behandlade även frågor angående om respondenterna brukar köpa kondomer i butik och 
hur jobbigt de tycker att det är (bilaga 1).

 
Figur 2, Förpackningar som presenterades i den inledande studien 
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4.2. Resultat av inledande studie  
77 av 135 personer tyckte det var pinsamt eller jobbigt att köpa kondomer i butik. 50 personer tyckte 
att det inte var pinsamt och 9 personer tyckte det var kul. 91 personer skulle föredra att kondomer 
fanns placerade på hygienhyllan istället för i kassan eller en tobaksmaskin och 36 personer skulle 
föredra att de fanns i en tobaksmaskin framför i en hygienhylla eller i kassan.  
 
På frågan “Hur upplever du dagens kondomförpackningars utseende generellt? ” var  
Könsneutrala , Lite sunkiga och Uppmärksamhetsdragande  de associationer flest valde och därmed 
besvarades arbetsfråga 1.   

 
Figur 3, Svarsfördelning på frågan “Hur upplever du dagens kondomförpackningars utseende 
generellt? “ 
 
På frågan  “Vad vill du känna/uppleva av en kondomförpacknings utseende?” var  
F räscht, Könsneutralt  och Diskret  de associationer flest valde och här besvarades arbetsfråga 2.  
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Figur 4, Svarsfördelning på frågan “ Vad vill du känna/uppleva av en kondomförpacknings 
utseende?” 
 
En öppen fråga ställdes angående vad respondenterna tyckte om dagens kondomförpackningar 
generellt och detta är ett utdrag av svaren, resten återfinns i bilaga 2. 

-Tycker att dom är bra, fräscha 
-För neonfärgade 
-Sexistiska och är inte förtjust i användningen av ord som "näcken", "grande" etc. 
-De är väldigt odiskreta, hade varit mindre pinsamt att köpa om de mer såg ut som vilken 
hygienförpackning som helst. Kanske i ljusare färg 
-Vill bara belysa att jag tycker majoriteten av förpackningarna är sjukt maskulina. Blä 
-Bra storlek på förpackningarna. 
-De är väldig plastiga och tråkiga. 
- Känner inte så mycket som kan beskriva dem allmänt. 
 

Fullständiga data från den inledande studien återfinns i bilaga 2. 
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5. Förstudie  
Förstudien gjordes för att undersöka hur marknaden ser ut idag, vad som saknas och vad 
målgruppen värderar i ett kondomvarumärke. Förstudien består av fyra delar: trendspaning, 
positionering, enkätundersökning och en designanalys.  

 

5.1 Trendspaning 
Trendspaningen gjordes genom att gå igenom utbudet av kondomförpackningar som fanns att 
hitta på tre olika svenska websidor som sålde en uppsjö olika kondomvarumärken för att ta reda på 
hur marknaden för kondomförpackningar ser ut idag (arbetsfråga 3). Efter att ha gått igenom 
websidorna kunde ytterligare tematisering göras eftersom fyra tydliga teman kunde urskiljas och 
temat “Ljust” lades till till de existerande temana och “Tropisk” bytte namn till “Färgglad” 
eftersom det upplevdes som ett mer passande namn. Tematiseringen och namnen baserades på 
reaktioner i den inledande studien och författarens professionella åsikt.  
 
Många av produktbeskrivningarna har en maskulin ton och fokus ligger på männen, storleken och 
det “tuffa” ganska genomgående. De som går ifrån det grabbiga är oftare försiktiga och i 
könsstereotypa färger (ljusrosa, lila). Namnen är oftast abstrakta (exempel Durex, Lelo, Skyn)  eller 
anspelar på något sätt på sex (Love Light, Delay). Informationen som visas är ofta antalet 
kondomer, storleken på dem och om de har en speciell egenskap, t.ex. knottrig yta. 
 
Tema Sportig 
Detta tema påminner om något energipreparat, 
proteinpulver eller pulsmätare (kommentarer från  
den inledande studien, bilaga 2). Upplevs maskulint. 
 
Tema Färgglad  
Detta tema kallades först “Tropisk” då färgerna upplevdes 
som tropiska. Det hittades sen flera olika sorter som alla var 
färgglada och uppmärksamhetsdragande och den döptes 
därefter. Upplevs könsneutralt. 
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Tema Sensuell  
Detta tema har en mörk bas med guld eller silvertryck och 
uttrycktes av en respondent i den inledande studien som 
“säkert användes i 50 shades of Grey”. Upplevs maskulint. 
 
 
Tema Ljus  
Detta blev samlingsnamnet för de mer diskreta 
förpackningarna, som ofta hade en ljus grund med ett 
pastellig tryck eller helt enkelt ett försiktigare uttryck. 
Upplevs feminin. 
 

 

5.2 Positionering 
Efter trendspaningen gjordes en positionering som visualiserades i en positioneringskarta (figur 5).  
Positionering görs för att identifiera varumärkets differentiering mot andra märken och för att se 
vart det finns luckor i just det segmentet (2.2.1). Parametrarna valdes utifrån de tre ord som flest 
diskuterade i den inledande studien:fräsch, diskret, könsneutral (4.1) och valde att fokusera på 
diskret och könsneutral. De fyra teman som urskiljdes under trendspaningen placerades i 
positioneringskartan, tillsammans med den önskade positionen för det varumärke som ska 
designas. Positioneringskartan gav insikt i att det finns en lucka att fylla på den marknad som 
undersökts då de övriga varumärken inte låg nära den positioneringen. 
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Figur 5, Positioneringskarta  
 
 

5.3 Enkät: Hur påverkar utseendet på kondomförpackningen 

köpbeslutet?  
Som en del i förstudien skickades en enkät (bilaga 3) ut, med fokus på vad som påverkar, och hur 
mycket utseendet på kondomförpackningarna påverkar, köpbeslutet i butik. Respondenterna 
valdes ut genom att de är sexuellt aktiva ungdomar och ansågs därmed kunna bidra. Enkäten 
skickades till 21 ungdomar och den fick 15 svar (bilaga 4). Ålder, plats och kön samlades in.  
 
Respondenterna presenterades inför följande fiktiva situation:  
“Du ska gå in på en vanlig butik: Hemköp, Ica, Coop eller liknande. Du ska köpa 
kondomer till dig själv. Det är medelmycket folk i butiken. I denna butik plockar du 
kondomen själv och betalar sen i kassan. Den hänger alltså inte vid kassan eller är i 
“tobaksmaskinen” utan är i en vanlig hylla.” 
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Frågorna som ställdes var följande. Svarsalternativen redovisas i punktform, sorterade efter 
svarsfrekvensen hos respondenterna. 
 
 
1.Vad påverkar dig mest när du ska välja en kondomförpackning att köpa? Max 3.  

● Du har använt den förr (12 st) 
● Den känns inte läskig att lägga på rullbandet (9 st) 
● Du har hört om den förr (6 st) 
● Förpackningen känns diskret (2 st) 
● Förpackningen känns lyxig (2 st) 
● Övrigt (2 st) 
● Märket är, och känns dyrt (0 st) 
● Förpackningen känns lite sexig (0 st) 
● Märket är, och känns billigt (0 st) 

 
2.Hur mycket tycker du utseendet på en kondomförpackning påverkar ditt köpbeslut? (1-5) 

● 0 - påverkar inte alls  (2 st) 
● 1 (0 st)  
● 2 (5 st) 
● 3 (6 st)  
● 4 (2 st)  
● 5 - påverkar mest (0 st)  

 
3.Vilka är de tre viktigaste faktorerna på kondomförpackningen för dig? 

● Det är tydligt vad det är för sorts kondomer inuti (11 st) 
● Den känns fräsch (8 st) 
● Informationen om produkten är tydlig (7 st) 
● Förpackningen är diskret (5 st) 
● Färgen på förpackningen (4 st) 
● Tonaliteten i texten på förpackningen (3 st) 
● Det är inte tydligt att det är en kondomförpackning (2 st) 
● Logotypen på förpackningen (2 st) 
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● Den känns sexig (1 st) 
● Övriga (1 st) 

 
4.Vilken sorts förpackning skulle du vara mest bekväm med att köpa?  (de tre temana visades)  

● Ljus (8 st) 
● Färgglad (3 st) 
● Sensuell (3 st) 
● Sportig (0 st) 

 
5.Varför? 

● 5 stycken respondenter hade svar som med ordet “diskret ”.  
● Övriga ord som nämndes var Neutral, tilltalande, fräsch, seriöst, förpackningen är 

känd sedan tidigare, stilren, smälter in i butiken.  Samtliga svar finns i bilaga 4.  
 
Då temat “Ljus” var det populäraste hos respondenterna kändes det intressant och värt att utforska, 
därför gjordes en designanalys av det temat.  
 
 

5.4 Designanalys av temat “Ljus” 
En designanalys genomfördes genom att bryta ner förpackningarna i figur 6s element, se hur de 
används och vad som är likt och olikt. Då denna kategori var mest populär bland respondenterna 
bör denna analys ligga till grund för designprocessen.  
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Figur 6, Tema “Ljus”  
 
Logotyp: Ritex, Fair Squared och Pasante har alla sina logotyper i vit text med en blå bakgrund. 
Teckensnitten är generellt mjuka och inte så dekorativa. Amor sticker ut med sin serif-logotyp som 
dessutom är något dekorativ. Samtliga är placerade högt upp, oftast centrerad.  
Namn:  Pasante, Ritex och Lelo verkar inte betyda något och är lite abstrakta. Amor associeras 
direkt till kärlek eller passion och Fair Squared kopplas till “Fair and square” vilket betyder något i 
stil med “Rätt och riktigt”  
Färgval:  Samtliga använder sig av vitt, dock lite olika mycket. LELO HEX har enbart vitt och svart, 
Amor, Fair Squared och Ritex Aloe Vera använder vitt till bakgrunden och kompletterar med en 
färg. Förutom Amors ganska mörka bordeaux är det genomgående snälla och ljusa färger som 
används: rosa, klar ljusblå och grönt.  
Form:  De har alla en lik och ganska “vanlig” form där förpackningen är högre än vad den är bred 
och djup. LELO HEX är fyrkantig vilket är unikt bland de märken som undersökts.  
Symboler:  Amor och Fair Squared har en lite abstrakt bild av kondomer på sin framsida, där Amor 
har gjort ett blomliknande mönster av dem och Fair Squared har en pixlig svartvit kondom som blir 
mer dekorativ än kommunikativ. De andra tre, förutom LELO HEX, använder symboler som 
droppar, fjädrar och mjuka former som liknar vågor. De kommunicerar inget speciellt men ger 
eventuellt ett lugnande intryck. 
Könsneutralitet: De ger generellt ett feminint intryck, men både LELO HEX och Fair Squared 
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upplevs ganska könsneutrala i sitt uttryck.  
Text & typografi:   Texten är sparsam och ligger nära logotypen. Informationen som ges är vad det 
är för speciellt med kondomen och hur många de är. 
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6. Designprocess  
Initialt valdes en formen till förpackningen som kändes neutral och varken för lik eller olik den 
form man kan se hos kondomförpackningar idag. Det är en liggande låda med plats för tre 
kondomer på höjden och två kondomer på bredden, sammanlagt sex stycken kondomer.  

 
Figur 7, kondomförpackningens form.  
 

6.1 Brainstorming  
Till grund för brainstormingen låg kunskapen som hämtats från förstudie och inledande studie.  
 Brainstormingen genererade 27 lappar med spontant nedskrivna idéer.  I lapparna  kunde tre 
kategorier urskiljas, då tanken var att skapa tre olika varumärken och testa vilket som var bäst. 
Kategorierna kallades Enkelt och ljust, Färgglatt och Humoristiskt.  Orden från lapparna som 
passade till varje tema placerades in en tabell (bilaga 5) för att på så sätt sammanfatta vad varje tema 
ska fokusera på. De ord som ansågs passa i alla kategorier placerades i  “För alla”. 
 
Värderingen av orden gjordes från de önskade associationerna från förstudie och inledande studie 
tillsammans med kunskapen från litteraturstudien. Ord som anses stämma väl överens med de 
önskade associationerna  grönmarkerades , de som ansågs neutrala orangemarkerades  och de ord som 
inte stämde överens med associationerna  rödmarkerades . Färgkodningen i tabellen gjordes för att få 
en översikt och för att varje ord skulle värderas utifrån sin relevans. De ord som blev grönmarkerade 
togs vidare till utformningen av varumärkeselementen. 
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6.2 Värdeord  
Värdeorden och deras betydelse kom naturligt fram av denna process. De grönmarkerade orden i 
“för alla” kom att beskriva hur varumärket ska vara i grunden så de sammanfattades och blev 
varumärkets värdeord. De ringar in vad varumärket ska stå för och kommunicera i det visuella och 
textuella (2.3.4) och ligger till grund för designbeslut och beslut om tonalitet i text och namn.  
 
Seriöst - Det ska inte kommunicera några skeva uppfattningar om sex. Det ska inte kommunicera 
några skeva uppfattningar om kön. Det ska ha tydlig information och kännas transparent.  
Uppmuntrande  - Det ska inte ha ett dömande eller alltför vuxet uttryck. Det ska inte heller eller 
skambelägga någon. Det ska ge positiva associationer.  
Enkelt -  Kommunikationen ska vara enkel och tydlig. Inte plottrig eller svår att förstå. Uttrycket 
kommer jobba för att vara enkelt och därmed fräscht och diskret.  
 

6.3 Tankekartor  
Metoden tankekartor användes för att generera förslag på namn på varumärket. För att få fram flera 
olika sorters namn sattes “svenskt, engelskt, abstrakt, kondomrelaterat, icke kondomrelaterat” som 
första-nivås rubriker.  
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Figur 8, Tankekarta  
 
Från tankekartan som fokuserade på namnet till varumärket kom ett antal namnförslag fram.  

 
Figur 9, Namnförslag genererade från tankekarta 
 
Några namnförslag togs bort i processen då de inte upplevdes att fylla något av kraven för 
varumärkeselement (2.3). Övriga förslag fördes in i en tabell (bilaga 5) och poänggavs med -,0, +. De 
förslag som gavs minus ansågs det gå emot värdeorden, de förslag som gavs noll ansågs varken gå 
emot eller uppfylla och de förslag som gavs plus ansågs uppfylla värdeorden.  
 
Det namn som fick flest plus var förslaget “NAJS ”. Det är inte skrämmande eller allt för 
uppmanande (4.3.2). Enligt Stuart och Durgee (1987) är det  i ett nytt varumärke viktigt att välja 
namn och symbol som ska passa till dessa önskade associationer för att visuellt och konsekvent 
kunna visa upp dessa (2.4). Detta namn överensstämde med värdeorden och därigenom med de 
önskade associationerna. Keller et al (2012) menar att namn är ett mycket viktigt 
varumärkeselement då det ofta fångar det centrala temat eller associationerna på ett snabbt sätt. Ett 
namn som sticker ut och går snabbt att koppla till varumärket stärker varumärket och fastnar 
lättare i konsumenternas medvetande. Namnet NAJS är inte i sig utstickande men i kontexten där 
de flesta existerande varumärken heter något antingen abstrakt eller kopplat till sex (4.2.1) 
differentierar det sig. Det centrala temat för varumärket är att det ska vara neutralt, diskret och 
avslappnat och det anses av författaren representeras av namnet NAJS. 
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6.4 Moodboards 
Två moodboards togs fram, en med fokus på färg och en med fokus på typografi. Till 
moodboarden med färg söktes det efter neutrala och lugnande nyanser av gröntblått, som anses 
lugnande (2.3.3) och produkter med det uttryck som önskades. 

 
Figur 10, Moodboard för färgval 
 
Moodboarden med typografi sökte ett uttryck med enkla och lättläsliga typsnitt som inte 
signalerade varken femininitet eller maskulinitet (2.3.2) och som skulle passa till namn-logotypen. 
Olika skärningar och kombinationer av teckensnitt undersöktes också.  
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Figur 11, Moodboard för typografival 
 

6.5 Tumnagelbilder 
Då brainstorming-stadiet fått fram idéer på uttryck och ett namn på varumärket började dessa att 
skissas på för hand. Tumnagelbilder för färgval, med inspiration från moodboarden för färg, 
gjordes i datorn då det var enklare än att göra för hand. Tumnagelbilds-skissandet ledde till en 
uppsjö idéer på förpackningens design och logotyp.  
Nedan finns ett urval, samtliga tumnagelbilder finns i bilaga 6.  
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Figur 12, Tumnagelbilder för logotyp och layout.  

 
Figur 13, Thumbnailskisser för färgval.  
 

6.6 Färdigställande av design 
Skisserna togs vidare in i Adobe InDesign och började undersöka logotyputformning och layout av 
information på förpackningen vidare. Fokus låg främst på att hitta passande typsnitt, rätt nyans av 
grön, rätt balans av vitt och grönt och att få fram informationen på ett tydligt men ändå diskret 
sätt. Informationen som valdes ut att synas på framsidan var den som ansågs vara viktigast och den 
som ofta stod med på existerande kondomförpackningar (4.2.1). Donaldson (2007) skriver att 
varumärke och produkt bör inte blandas ihop, att viktig information ska vara klart läsbar och tydlig 
och kontrast mellan text och bakgrund när handlar om medicinska förpackningar (2.7). Detta har 
tagits i övervägande i utformandet av designen. 
Olika versioner togs fram, se nedan.  
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Figur 14, skisser på förpackning 
 
Färg 
I designanalysen (5.4) syntes en tydlig trend med en vit bakgrund och en något försiktig accentfärg. 
Den vita bakgrunden valdes därför istället för en färgad bakgrund. De flesta accentfärger i tema 
Ljus hade en feminin kodning som ljusrosa och lila (5.4). Det ville jag gå ifrån och valde därför en 
ljus, blågrön färg (cmyk: 47,0,47,0) som ansågs vara könsneutral i den mening att den inte är starkt 
kodad till något speciellt kön. Grönt är passivt och rofyllt och blågröna färger lugnar (2.3.4).  
 
Logotyp 
M’Rad (2005) menar att man bör välja ett typsnitt till sin logotyp som kan signalera det varumärket 
står för och dess identitet och att framgångsrika varumärken ofta använder enkla och lättläsliga 
typsnitt (2.3.2). Namnet “Najs” sattes i ett sans-serif med mjuka former men med ett något 
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utskickande “J” för att ge  personlighet till ordbilden och differentiera. M’Rad (2005) menar även 
att  man bör tänka efter vid val av typsnitt eftersom det kan signalera olika saker; maskulinitet, 
femininitet, modernitet, gammalmodighet (2.3.2). Typsnittet COCOGOOSE valdes då det kändes 
ungdomligt, ofarligt och lätt att tycka om.  
 
Tonalitet 
Då undersökningen av Zekiri & Hasani (2015) visade på att språket på förpackningen påverkar 
beslutsprocessen (2.4.1) valdes en avslappnad, uppmuntrande tonalitet i texten för att tala till 
målgruppen, en dömande eller allt för vuxen tonalitet undveks (6.2) och innehållet i texten försökte  
formuleras i en balans av seriöst och avslappnat.  
 
Symbol & information 
Bilder eller illustrationer som kopplas ihop med formen på kondomen undveks eftersom det kom 
fram i den inledande studien att det inte uppskattas. Informationen på framsidan begränsades till 
ren produktinformation, som man behöver veta när man väljer sin kondom. En mjuk form av 
pratbubblor valdes som element för att visa information snabbt. Storleken valdes att inte skriva ut i 
“liten, medium, stor” utan visualiseras av tre prickar varav två är ifyllda och därmed signalerar att 
det är en medelstor kondom, detta för att undvika värderingen som ofta ligger i 
storleksbenämningar.  
 
Ordet “kondomer” står på framsidan för att tydliggöra vad det är för slags produkt men det tar inte 
mycket plats hierarkiskt då det är satt i ett tunt teckensnitt med lägre punktstorlek än ordet 
“NAJS”.  
 
Förpackningens helhet 
Ofta när ett varumärke skapas är målet att differentiera sig mot de existerande konkurrenterna och 
skapa sig en stark varumärkesnärvaro genom att sticka ut och synas mer (2.4). I detta fall strävade 
förpackningen efter att differentiera sig mot existerande varumärken men inte att sticka ut på 
hyllan i sig. Målet är inte att vara uppmärksamhetsdragande utan differentiera genom att vara 
diskret. Förpackningen överst till vänster (figur 10) ansågs stämma överens med insikter från 
litteraturstudie, förstudie och den inledande studien, samt uppfylla de värdeord (6.2) som tagits 
fram. Den versionen togs därför vidare till värdering. En baksida skapades med en kort text om 
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varumärket där tonaliteten på texten sattes med värdeorden som grund.  
 

 
Figur 15, resultat av designprocess.  
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7. Värdering  
Nedan presenteras resultatet från värderingen: mötesintervjuer och enkätintervjuer. De två 
metoderna gav liknande utfall men har delats upp eftersom intervjusituationerna var så pass olika 
och gav olika grad av stängda/öppna svar.  
 
Studien hade två fokusområden: vilka  associationer  som kopplas till förpackningen och hur den 
skulle vara att köpa i butik . Fokusområdena hade två frågor var och resultatet har delats upp 
därefter. Frågorna utformades kring vad en får för associationer av förpackningen, hur väl 
förpackningen ansågs stämma överens med dess värdeord, hur den skulle passa in på hygienhyllan i 
en butik (vilket uttrycktes önskvärt av respondenterna i förstudien) och hur jobbig den skulle 
kännas att köpa i butik. Det bestämdes att om den större delen av respondenterna fick ett positivt 
intryck och skulle kunna tänka sig att köpa den utan att skämmas allt för mycket, samt att 
förpackningen ansågs stämma överens med varumärkets värdeord har designen uppnått önskade 
kriterier.  
 
I värderingen har 15 ungdomar i åldrarna 15-20 intervjuats. Sex stycken kvalitativa, 
semi-strukturerade intervjuer med en person i taget genomfördes med förberedda frågor och detta 
kompletterades med en elektronisk enkät med åtta respondenter. En jämn könsfördelning 
eftersträvades men det blev en liten majoritet med 9 respondenter som var tjejer och sex stycken 
som var killar. Urvalet av respondenter gjordes genom bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 
Intervjuplanen (bilaga 8) utformades med grund i boken Intervjumetodik av Anna Lantz (2013). 
Bakgrundsvariabler samlades in för att kunna ge svaren olika tyngd ifall de skiljde sig mycket ifrån 
varandra. Dessa var kön, ålder, partnersskap, om de använder kondom, om de köpt kondom någon 
gång och hur de tyckte att det kändes.  
 
Värderingens fokus låg på att undersöka om förpackningens utformning stämmer överens med de 
framtagna värdeorden för varumärket och om produkten anses kännas mindre jobbig att köpa i 
butik än existerande kondomvarumärken. Det gjordes genom två frågor däröppna svar ombads, 
och två stängda frågor där respondenterna fick ge svar i form av siffror. Detta för få en bredare 
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uppfattning än vad enbart siffror ger och samtidigt kunna samla data i en form som går att 
sammanställa och analysera.  
 
För att mäta om designen anses stämma överens med värdeorden fick respondenterna ge poäng 
mellan  1-4 på ett antal ord. Orden valdes då de ingick i beskrivningen av värdeorden, för att 
undvika att presentera värdeorden(bilaga 9). 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt.  1-4 var 
medvetet satt för att man inte skulle kunna svara helt neutralt. Om orden fick i genomsnitt över 3 i 
poäng kunde det konstateras att förpackningen uppfyller värdeorden. Om majoriteten av orden 
fick mindre än 3 i genomsnittligt värde kan förpackningen inte anses stämma väl med värdeorden. 
 
För att undersöka hur förpackningen skulle kännas att köpa i butik användes även där ett värde 
(bilaga 10). Respondenterna fick tilldela känslan att köpa förpackningen i butik jämfört med redan 
existerande förpackningarna en siffra med följande värden. 
 

1=  Jobbigare än att köpa någon annan sorts kondom som redan finns 
2=Lika jobbig som att köpa någon annan sorts kondom som redan finns 
3= Mindre jobbig än att köpa någon annan sorts kondom som redan finns 
 

Om majoriteten av respondenterna valde siffran 3 kunde den delen av syftet anses uppnådd. Om 
flest respondenter skulle välja 2 eller 1 kan den delen ej anses uppnådd. 
 
 

7.1 Mötesintervjuer 
Mötesintervjuerna ägde rum en i taget på skolgården utanför ungdomarnas gymnasieskola, detta 
för att avdramatisera intervjuformen. Intervjuerna tog mellan fem och tio minuter och spelades in 
för att svaren ordagrant skulle kunna granskas och intervjuaren inte skulle behöva anteckna under 
intervjuns gång. Inför intervjun uppmuntrades respondenterna att tänka fritt, ta sin tid och svara 
ärligt , detta för att undvika social önskvärdhet (3.5).  
 
Vid intervjun användes en pappersprototyp av förpackningen som, förutom kvalitet på papper och 
skärning, representerade precis hur förpackningen var tänkt att se ut.  
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Figur 16, Foton på pappersprototypen som användes vid mötesintervjuer 
 
 
7.1.1 Associationer 

7.1.1.1 Fria associationer 

När respondenterna fick se förpackningen och ombads att tänka högt och säga vad de kom att 
tänka på var det detta som uttrycktes:  
 

Tablettaskar, strepsilstabletter, apoteksprodukter, “clean” , trevlig, avslappnad, 
rekommenderad, rolig, najs, cool, fräsch.  

 
En av respondenterna skrattade åt namnet och tyckte det var positivt. “Det hade varit lite kul att 
säga till kompisen att ”aah jag har najs kondomer” liksom sådär haha.”   vilket kan kopplas till 
Inkongruent kommunikation (2.8). Inkongruent kommunikation handlar om att budskap som 
bryter mot konsumenternas associationer till varumärket bidrar till positiva attityder och ett större 
intresse för varumärket. Det kan även kopplas till självbildskongruens (2.6), att respondenten inte 
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har ett problem med att identifiera sig med produkten. Flera respondenter nämnde även att 
förpackningen var annorlunda mot det som fanns och att det var en anledning till varför de gillade 
den. Detta tyder på att den har lyckats till viss mån att förvåna och få en positiv association tack 
vare det.  

 

7.1.1.2 Hur väl värdeorden stämmer in på förpackningen 

Respondenterna fick ge poäng på hur väl de ansåg att de sju orden nedan stämmer med 
förpackningen. 1 var “stämmer inte alls”,  4 var “stämmer helt”och  2 och 3 var mellansteg. Dessa 
har sammanställts i en tabell för att lättare få översikt. Den sammanlagda poängen per ord har 
delats på antalet respondenter för att få ett medelvärde.  
 
Tabell 1, resultat av associationstestet från mötesintervjuer.  

Ord  Poäng            Summa/ 
Genomsnitt 

Diskret   3  4  3  4  3  3  23/  3,83 

Fräsch  4  4  3  4  4  4  23/  3,83 

Positiv  4  4  4  4  4  4  24/ 4 

Tydlig 
information 

3  3  4  3  3  4  20/ 3,33 

Könsneutral  4  4  3  4  4  4  23/  3,83 

Enkel att förstå  4  4  2  4  4  4  22/ 3,55 

Uppmuntrande  4  4  3  4  4  4  23/  3,83 
 

45 



 

7.1.2 Butik 

7.1.2.1 Hur jobbig den skulle kännas att köpa i butik 

Av sex respondenter svarade 5 att den skulle kännas mindre jobbig att köpa än de 
kondomvarumärken som finns på marknaden idag. En svarade att det skulle kännas lika jobbigt 
med motiveringen att det fortfarande är kondomer och personen i kassan vet om det, så det skulle 
kännas lika jobbigt.  

 

7.1.2.2 Hur bra den skulle passa in i hygienhyllan  

Samtliga respondenter ansåg att den skulle passa in på hygienhyllan i en butik. Dock låg det delat 
fokus på själva förpackningen och på hur det är generellt med kondomernas placering i butik, och 
det lät som att många tyckte att alla kondomer borde finnas där någonstans. Det var bara tre som 
kopplade förpackningens faktiska utseende till att den skulle passa in på hygienavdelningen i en 
affär.  
 
 

7.2  Enkätintervjuer 
Enkäten utformades likadant som mötes-intervjuernas intervjuplan men digitalt (bilaga 10). 
Sex ungdomar mellan 16-18 år och två 20-åringar, tre killar och sex tjejer kontaktades och ombads 
svara på enkäten. De fick lite bakgrundsinformation om rapporten i sig men fick inte veta vad syftet 
med enkäten var, detta för att inte rikta deras svar. Respondenterna presenterades för samma frågor 
som mötesintervju-respondenterna och fick istället för pappersprototypen se en digital mockup på 
förpackningens fram-och baksida.  
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Figur 17, digital mockup som visades i online-enkäten.  
 
 
Enkäten delades upp i olika avsnitt för att undvika att respondenterna skulle kunna gissa sig till vad 
de borde svara genom att kolla på kommande frågor (bilaga 10).  
 
7.2.1 Associationer 

7.2.1.1 Fria associationer 

I formuläret fanns en öppen text-ruta där respondenterna ombads samma sak som i 
mötesintervjuerna; att skriva vad de tänkte på när de såg förpackningen. Nedan finns ett utdrag av 
svaren, resten återfinns i bilaga 11.  

 
“Den känns seriös men ändå ungdomlig, den sticker inte ut för mycket från andra varor så 
skulle man köpa den drar de inte för mycket uppmärksamhet som jag kan tänka är skönt i 
butiken. Gillar texten på baksidan, för de ska ju vara Nice och det lättar lite på stämningen 
omkring kondomanvändandet som för många är ett jobbigt samtalsämne! “ 
 
“Trevligt! Väldigt ungdomligt och inbjudande!” 
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“Diskret och clean inte för utstående” 
 
“När jag ser denna förpackning tänker jag framförallt på hur självklart det känns att 
använda kondom. Och hur vanligt det faktiskt är att ha sex!” 
 
“As bra!! Väldigt avslappnat” 
 
“Förpackningen är bra och diskret för de människor som tycker att det är jobbigt att köpa 
kondomer. Jättefin!”   
 

 
Ett starkt varumärke är en produkt som lyckas knyta köparnas positiva associationer till sig (2.5). 
Respondenterna befann sig inte i en riktig köpsituation och var därmed inga riktiga köpare men 
samtliga respondenter hade en positiv reaktion och verkade koppla den till positiva associationer. 

 

7.2.1.2 Hur väl värdeorden stämmer in på förpackningen 

 
Tabell 2, resultat av associationstestet från formulär.  

Ord  Poä
ng 

                Summa/ 
genomsnitt 

Diskret  2  3  3  4  4  4  4  4  4  32/  3,55 

Fräsch  3  4  3  4  4  4  4  4  4  34/ 3,77 

Positiv  4  4  3  4  4  4  4  4  4  35/  3,88 

Tydlig 
information 

4  4  4  4  4  4  4  4  3  35/  3,99 

Könsneutral  4  4  4  4  4  4  4  4  4  36/  4 

Enkel att förstå  4  3  3  4  4  4  4  4  4  34/ 3,77 

Uppmuntrande  4  3  1  4  4  4  4  4  3  31/  3,44 
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Kopolovic (2005) menar att man som spridare har en en del makt att välja vilka associationer som 
ska kopplas till varumärket (2.2) vilket verkar stämma överens med detta resultat. De associationer 
som författaren önskade att respondenterna skulle koppla till förpackningen visade sig stämma 
relativt väl överens med vad respondenterna tyckte.  
 
 
 
7.2.2 Köpa i butik 

7.2.2.1 Hur jobbig den skulle kännas att köpa i butik 

8 av respondenterna svarade att den skulle kännas mindre jobbig än existerande varumärken att 
köpa, 2 respondenter svarade att den skulle kännas lika jobbig som existerande varumärken att 
köpa.  
 

 
Figur 18, Hur jobbig den skulle kännas att köpa i butik 
 
Många nämnde i inledande studiens enkät (4.2) att de väljer märken de känner igen och Evans et al 
(2008) menar att konsumenterna måste känna sig bekväma och ha förtroende för att svika sin 
lojalitet från sitt vanliga märke (2.6) . Eftersom 13 av 15 respondenterna sammanlagt skulle föredra 
att köpa den framtagna förpackningen över andra existerande kondomvarumärken besvaras 
arbetsfråga 4 och man kan anta att förpackningen har lyckats skapa ett förtroende och en 
bekvämlighet. 
 

49 



 

7.2.2.2 Hur bra den skulle passa in i hygienhyllan  

9 av 9 respondenter ansåg att den skulle passa in i hygienhyllan i en butik bland t.ex. bomullstussar 
och tamponger. 
 

 
Figur 19, Hur bra den skulle passa in i hygienhyllan.  
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8. Slutsats  
 

 
 
Syftet med studien var att undersöka hur ett kondomvarumärke kan se ut för att skapa positiva 
associationer och kännas mindre jobbig att köpa i butik för ungdomar än existerande varumärken.  
Slutsatsen är att en kombination av användning av lugnande färger utan en stark könskodning, en 
avslappnad tonalitet i text, mjuka former i symboler och logotyp satt i ett ungdomligt typsnitt är ett 
sätt för kondomvarumärken att skapa positiva associationer och kännas mindre jobbig att köpa i 
butik för ungdomar än existerande märken. En ljus bakgrund kan vara att föredra, med tydlig 
information. Flera respondenter uttryckte att det inte såg ut som en kondomförpackning vid första 
ögonkastet. Detta benämndes som något positivt vilket visar att frångå hur kondomförpackningar 
på marknaden idag ser ut kan ge en positiv reaktion 
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9. Diskussion  
 

9.1 Teoretiskt ramverk 
Litteratursökningen önskade att ge svar på hur man knyter önskvärda associationer i byggandet av 
ett varumärke, vad som är viktigt när man väljer varumärkeselement, förpackningens betydelse för 
köpbeslut, ungdomars kondomanvändande och hur man bör kommunicera känsliga ämnen och 
produkter till ungdomar. Det finns mycket känt sedan tidigare kring att skapa och bygga 
varumärken och för att skapa underbyggnad valdes teorier från flera olika författare för att få en 
bredare uppfattning. Hur man bör tänka när man tar fram varumärken för ungdomar som är 
kopplade till intima ämnen hittades däremot inga teorier om och det fick därför baseras i egna 
undersökningar. Det finns inte heller uppdaterade siffror för hur kondomanvändandet bland 
ungdomar i Sverige ser ut idag utan de rapporteringar jag kunde hitta var från ca 2015. Ytterligare 
forskning om vad ungdomar tycker är jobbigt med att köpa kondomer i butik hade varit önskvärt. 
Genom ökad forskning inom ämnet kan mer kunskap om hur ungdomar reagerar mot 
kondomförpackningar erhållas och kondomförpackningar kunde då få riktlinjer för utformning 
som gör att de känns positiva.  

 

9.2 Metod 
Generellt har studiens metod fungerat väl i processen att ta fram ett nytt varumärke. Stegen i 
designprocessen gav önskat resultat och efter varje steg klarnade bilden för hur slutresultatet 
kommer bli. Efter trendspaning  genomförts reviderades metoden för förstudie något och en 
designanalys lades till vilket gav en bra grund till designprocessen och stärkte trendspaningens 
relevans. Boken “Doing Research on Sensitive Topics” låg till bra grund för att planera enkäter och 
intervjuer då den talade om intervjusituationer för känsliga ämnen, som sex till exempel.  
Förstudien fick in många svar (135) på kort tid och det var gynnsamt att få in den stora mängden 
data så tidigt i processen. Dock, då onlineenkäter medför en viss grad av osäkerhet då man inte vet 
vilka som svarar på den ansågs inte resultatet helt tillförlitlig utan tolkades mer som en tendens. 
Osäkerhetsfaktorn hade kunnat undvikas genom att skicka enkäten till en utvald grupp och då få 
större säkerhet kring respondenterna. Då 77 av 135 personer tyckte det var pinsamt eller jobbigt att 
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köpa kondomer i butik legitimerades det problem som uppfattats i den läsning som gjordes i 
uppstarten av denna rapport 
Den inledande studiens enkät skickades till ett urval på 21 ungdomar men erhöll bara 15 svar vilket 
var lägre än önskvärt. Resultatet valdes ändå att användas då svaren var relativt entydiga.  

 

9.3 Genomförande 
Studien hade i sin helhet och flöde tjänat på att trendspaningen hade genomförts inför den 
inledande studien eftersom jag då hade haft ett bredare perspektiv på hur marknaden ser ut från 
början. En snabb trendspaning gjordes inför den inledande studien men då temat “Ljus” inte 
upptäcktes i den så var den inte ingående nog.  
 
I enkäten i förstudien fick respondenterna svara på vad som var viktigast vid köpbeslut av 
kondomer i butik och ett alternativ var “känner igen märket sedan tidigare” vilket många valde. 
Hade den studien gjorts om hade jag valt att inte ha med det alternativet eftersom det inte är 
relevant i skapandet av ett nytt varumärke och eftersom många valde det alternativet gick 
informationen de kunde gett genom att ha svarat något annat bort. Vidare missade jag att markera 
“obligatorisk” på alla frågor när jag skapade formuläret till den inledande studien, så alla frågor har 
inte fått lika många svar, vilket ställde till det lite när svaren skulle sammanställas eftersom det då 
inte ger en riktigt rättvis bild.  
 
Flera av de fristående svaren i enkäten i den inledande studien tog upp att de skulle vilja att 
kondomförpackningen smälter in i miljön i butiken. Det hade varit intressant att undersöka vilka 
element hos neutrala produkter som inte anses pinsamma att köpa, t.ex. tvål, ser ut för att dessa 
eventuellt kunnat appliceras. 
 

Tanken var först att skapa tre olika varumärken ur de ord som framkom ur brainstormingen, 
eftersom vissa drog åt det mer humoristiska hållet och vissa drog åt det mer färgglada hållet och 
vissa mot det enkla. Jag bestämde mig för att hålla mig till det “enkla” hållet som de flesta lappar 
pekade åt. Det passade bäst in på önskade associationer, dessutom var tidsbristen en faktor i det 
beslutet. Om mer tid funnits hade det varit intressant att ta fram olika alternativ och låtit 
värderingen visa vilket som hade varit mest populärt. Dock så gjorde detta att värderingen kunde 
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fokusera på vad respondenterna faktiskt tyckte om förpackningen, istället för att hamna med 
massor av parametrar som kunde påverkat deras val av olika förpackningar.  
 

Målgruppen är något som har varit lite otydligt under hela processen ett tydligare beslut borde 
gjorts angående målgruppen från början. Tanken var att den primära målgruppen var ungdomar 
runt 20 år med fokus på de som var yngre än så, men eftersom ungdomar över 20 också kändes 
relevant blev respondenter upp till 23 år tillfrågade till en början. Att författaren i förstudien och 
inledande studie främst var i kontakt med ungdomar i universitetsålder gjorde att den yngre delen 
av målgruppens åsikter kring de kondomvarumärken som finns idag inte kom fram vid det stadiet. 
Detta försökte undvikas då den inledande studien såg till att spridas till ett 60-tal gymnasieelever, 
men det var fortfarande många fler som var över 20 år som svarade. Hade ungdomar under 20 år 
intervjuats i förstudien hade kanske fokus hamnat på andra saker senare under designprocessen och 
designen blivit mer anpassad för en yngre målgrupp.Vissa enkätrespondenter visade sig dessutom 
vara äldre än 23 och det gjorde att jag fick ställa mig frågan om deras åsikter var icke-relevanta bara 
för att de var utanför den primära målgruppen eller inte.  
 

 

9.4 Värdering 

Det viktigaste kring värderingen som bör nämnas är att eftersom det bara är 15 ungdomars åsikter 
som har ingått i värderingen kan man inte säga att resultatet från studien är representativt för alla 
ungdomar, utan är bara dessa 15 personers åsikter. Dock, eftersom svaren var väldigt likriktade och 
respondenterna var representanter ur den tilltänkta målgruppen utan designutbildning eller 
förkunskap i ämnet kunde resultatet ändå tolkas som en stark tendens. För att underbygga 
resultatet skulle en större värdering behöva genomföras med fler respondenter med varierande 
demografi.  
 
Social önskvärdhet (3.5) kan ha påverkat resultatet, speciellt på mötesintervjuerna. Dessutom kunde 
respondenterna eventuellt hållt inne på vissa tankar då det kan ha framgått (icke uttalat) att jag som 
intervjuare också hade designat förpackningen. Jag kände inte respondenterna inte själv men då min 
yngre syster går på gymnasiet och jag fick kontakt med informanterna genom det vilket kan ha 
påverkat deras inställning.  
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 En fördel med mötes-intervjuerna var dock att man som intervjuledare hade större chans att ställa 
följdfrågor, lyssna in tonfall och få en bättre uppfattning av respondenternas spontana reaktion.  
 
En fråga i värderings-intervjuerna var lite för brett ställd med tanke på målgruppens förkunskap att 
tolka design. De ombads att säga vad de fick för associationer till förpackningen när de såg den och 
många började då kommentera på dess utseende, snarare än ord som kunde kopplas till uttrycket i 
förpackningen i sig, vilket var det önskvärda. Det var positivt att få höra deras spontana tankar så 
det fanns ett värde i att den frågan var lite för öppen, men för att få fram den data som önskades 
skulle den kanske ha formulerats annorlunda. Dessutom skulle hypotetiska frågor som “hur skulle 
du resonera om du såg denna förpackning på hygienhyllan i butik” undvikits eftersom det enbart 
ger ett hypotetiskt svar.  
 
Många av de fristående svaren i förstudiens enkät (bilaga 4) handlade om att de vill att en 
förpackning ska kännas säker, diskret och smälta in i miljön i butiken (4.2.3.1). Hur säker den 
kändes undersöktes inte i värderingen och det kan därmed inte sägas hur säker den uppfattas. Dock 
menade en av respondenterna att den kändes som en apotekprodukt i och med att den såg 
”rekommenderad” ut vilket skulle kunna tolkas som att den kändes pålitlig eller säker.  
 
Utifrån värderingsstudien kunde det konstateras att designen är lyckad och uppfyller kriterierna 
som ställts. Dock kan det argumenteras för att en annan del av målgruppen inte hade svarat 
likadant. Det finns inget heller som säger att detta är enda sättet en kondomförpackning kan se ut 
för att ge positiva associationer och kännas mindre jobbig att köpa i butik, utan detta är bara ett 
exempel av kombinationer av varumärkeselement utifrån den teoretiska ramen, inledande studie 
och förstudie.  
 

9.5 Analys 

När resultatet från värderingen sammanställdes och analyserades kan författarens egen tidigare 
förkunskap och bakgrund påverkat tolkningen av svaren. Detta försökte undvikas då intervjuerna 
transkriberades och resultaten användes därifrån. Dessutom var svaren två av de fyra frågorna i 
siffror, vilket kan ses som mer säkert då det inte är lika lätt att tolka siffervärden på ett visst sätt. 
Resultaten från värderingen var så pass tydliga så att även om felmarginaler kunde uppstått under 
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tolkningen anses inte dessa påverka resultatet på ett betydande sätt. Då den teoretiska ramen har 
legat till grund för designbesluten kan det bekräftas att de teorierna som valts till studien är 
användbara i skapandet av ett varumärke och värderingens resultat visar på att de har varit relevanta 
och använts på ett bra sätt.  
 

9.6 Slutsats 
Den slutsats som konstaterades är en slutsats som grundas på värderingens resultat. I detta fall 
visade den på att de teorier och resultat av undersökningar tillsammans med studiens 
tillvägagångssätt som valts stämde överens med informanterna i värderingens respons. Då 
författaren har en designutbildning och har mest troligt tagit intryck undermedvetet genom 
designprocessen kan inte det tillvägagångssätt som redovisas i denna studie antas ge samma resultat 
om någon annan skulle genomfört det. När det kommer till design kommer resultaten se olika ut 
beroende på bakgrunden för den som genomför den ser ut. Sättet teorierna valdes ut och tolkades 
av författaren har också påverkat resultatet i den mån att det var författaren själv som valde vart 
fokus skulle ligga. Resultatet skulle därför inte bli detsamma i sitt uttryck om studien genomfördes 
av någon annan, men då insikten om hur varumärkeselementen skulle utformas baserades i både 
teori och respons från målgruppen kan det ändå antas att resultatet hade blivit riktat åt samma håll.  
 

9.7 Källkritik 
De källor som berättade om hur statistiken för kondomanvändning  i Sverige ser ut var artiklar från 
ett par år tillbaka och ger därför ingen uppdaterad bild på hur det ser ut idag, utan man får snarare 
tolka att det kan vara likt idag.  
Då ingen forskning om hur man bör kommunicera känsliga ämnen till ungdomar är inte designen 
som skapats baserat på något sånt, utan enbart vaarumärkesbyggande i klassisk mening och med 
förstudiens resultat applicerat. Hade källor och vetenskap hittats om hur man ska tänka kring 
kondomvarumärken eller allmän kommunikation om intima frågor till just ungdomar hade kanske 
studiens kunskapsbidrag sett något annorlunda ut.  
De källor som har använts har hittat genom litteratursökning på universitetets bibliotek, 
kombinerat med webbsökningar för att hitta mer specifika artiklar, så som läkartidningar. De källor 
som har hämtats från websidor har strävats efter att vara så uppdaterade, pålitliga och nya som 
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möjligt. Vid litteratursökningen på biblioteket användes flera olika böcker som handlade om 
varumärken för att få en bred bild och inte enbart en ensam författares åsikter om ämnet.  
 

9.8 Rekommendationer för vidare studier 
Intressant för vidare studier vore att undersöka vad det är med förpackningen som gör att den 
känns mindre jobbig att köpa i butik genom att bryta ner varumärkeselementen och testa dem var 
och en och se vilken som hade störst påverkan på respondenterna. 
 
Det hade varit intressant att göra fler varianter av förpackningen med olika fokus och se vad som är 
mest attraktivt. Attraheras ungdomar av den avslappnade tonaliteten? Eller skulle de uppskatta 
humor mer? Är det kanske en helt annan färg som skulle vara ultimat på en kondomförpackning 
riktad till ungdomar? En mer utförlig värdering skulle kunna göras för att ta reda på detta, och 
dessutom intervjuer med ett större antal ungdomar och se hur mycket resultatet skulle skilja sig. 
 
Givande för vidare forskning hade varit att intervjua personer som arbetar med sälj-och 
marknadsföring av kondomförpackningar för att undersöka deras syn på betydelsen av och 
utformandet av utseendet på förpackningarna. Det kan finnas parametrar som inte har tagits 
hänsyn till i studien som i den sortens intervju skulle kunna uppkomma. Vidare hade värdering 
med experter på kondomer och ungdomars användning kunnat gett ytterligare insikt i vad som kan 
påverka dem positivt.  
 
Intressant för att underbygga resultatet vore även att undersöka vad det är i en köpsituation som 
ungdomar tycker är jobbigt. Att göra tester i en verklig miljö, där köpbeslutet testas mer än bara 
hypotetiskt hade även det kunnat gett nya insikter. En empirisk studie där författaren tar rollen 
som åskådare och låter intervjupersonernas handling tala hade kanske visat tydligare på hur mycket 
designen kan påverka köpbeslutet.  
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Bilaga 1. Inledande studie, frågor 
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Bilaga 2. Inledande studie, svar 
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Bilaga 3. Förstudie Enkät, frågor 
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Bilaga 4. Förstudie enkät, svar 
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Bilaga 5. Resultat och värdering av brainstorming 
Teman:  

Enkelt och ljust   Färgglatt   Humoristiskt  För alla 

Fräscht, ljust, 
whitespace 

Grönt som grund + 
sekundärfärg?  

Inte för barnsligt, inte 
för vuxet 

Lite annorlunda form 
än vanliga 
kondomförpackningar?  

Fräscha färger  Färgkoda olika sorters 
kondomer  

Fyndig marknadsföring. 
“Ett säkert kort” så får 
man ett kort med en 
kondom i eller 
liknande. 

En kondom för alla 

Viktigast info kort på 
framsida och mer text 
på baksida 

Färgglatt ändå  Quirky typografi, 
enkelt teckensnitt 

Inga onödiga/konstiga 
tecken som te.x en 
delfin 

Grönt som grund + 
sekundärfärg?  

Leka med placering 
men ändå vara tydligt 

Leka med placering 
men ändå vara tydligt 

Inte för kliniskt eller 
sjukhusaktigt  

Nåt enkelt grafiskt 
element 
-Ring 
- Cirkel 
- Kuber 
- Abstrakt 

Vit text på färgad 
bakgrund 

Ej kännas läskigt! Inte 
anspela för mkt på sex 

Visa tonaliteten i 
namnet 

Inte skriva på näsan 
men ändå vara tydligt 

Namnlogga som är 
enkel att minnas men 
ändå diskret 

Kan anspela lite på 
samlag men väldigt 
finkänsligt och 
humoristiskt 

Uppmuntrande 

Inte för oseriös tonalitet  Enkelt, rakt på utan att 
skuldbelägga 

(namn) Ha någon 
betydelse som inte 
uppenbart är kopplat 
till sex men kan ändå 

Enkelt 
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kopplas.  

Vit text på färgad 
bakgrund 

    Fräscht 

Namnlogga som är 
enkel att minnas men 
ändå diskret 

    Ofarligt 

Enkelt, rakt på utan att 
skuldbelägga 

    Neutral, inte visa på 
skeva uppfattningar om 
sex  

Nåt slags tecken för 
storlek/knottrighet, 
som på tamponger. 

    Seriöst 

Rundad sans-serif      Könsneutralt 

      Ej kännas läskigt! Inte 
anspela för mkt på sex 

      Ändå tydligt att det 
innehåller kondomer  

      Ska kännas som ett lätt 
och bra val 

 

 

 

Bilaga 6. Tumnagelbilder 
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Tumnagelbilder för logotyp och layout

 
 
Tumnagelbilder för färg 
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Bilaga 7. Tabell med namnförslag och dess poäng.  
Namnförslag  Seriöst 

Det ska inte 
kommunicera 
några skeva 
uppfattningar 
om sex. Det 
ska inte 
kommunicera 
några skeva 
uppfattningar 
om kön. Det 
ska ha tydlig 
information 
och kännas 
transparent.  
 

Uppmuntrande 
Det ska inte 
skriva någon på 
näsan eller 
skambelägga 
någon. Det ska 
ge positiva 
associationer 
och inte anspela 
för mycket på 
sex.  
 

Enkelt 
 
Kommunikatio
nen ska vara 
enkel och 
tydlig. Inte 
plottrig eller 
svår att förstå. 
Uttrycket 
kommer jobba 
för att vara 
enkelt och 
därmed fräscht 
och diskret.  
 

Summa  Kommentar 

Horisontaltango  -  +  -  -1   

Kodis  0  0  -  -1   

Älgskog  0  0  -  -1   

(S)kön  -  +  +  1   

Bra Idé  +  -  +  1   

Varför inte?   0  -  +  0   
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Säkrad  +  0  -  0   

Säker  +  0  +  2   

Rimlig  +  -  +  1   

Gött  -  +  0  0   

Najs  +  +  +  3   

Fri  0  0  +  1   

Fräsch  -  -  +  -1   

Smart  +  -  +  1   

För alla  +  +  0  2  Spara till något 
annat?  

One  -  0  +  0   

Fresch  -  -  +  -1   

Free  0  0  +  1   

Clean  -  -  +  -1   

Chill  0  0  0  0   

Care  +  0  +  2  lite för kliniskt, 
vuxet?  

Löwe  -  -  -  -3   

Night & Day  -  0  0  -1   

50/50  +  +  0  2   

5+1  0  0  -  -1   
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Bilaga 8. Intervjuplan 
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Bilaga 9. Papper för associationer 
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Bilaga 10. Enkät för värdering, frågor 
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Bilaga 11. Enkät för värdering, svar 
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