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SAMMANFATTNING

Studien syftar till att undersöka hur färgen rosa 

uppfattas ur ett genusperspektiv samt hur fär-

gen med ansatsen kritisk design kan användas på 

schampoförpackningar för män för att bryta ex-

isterande könsnormer. Metoden forskning genom 

design används och baserat på denna har en ska-

la av schampoförpackningar som använder sig av 

rosa i olika grader tagits fram. En förberedande 

studie genomfördes i form av en kvantitativ en-

kätundersökning för att få en inblick i hur rosa 

uppfattas idag och resultatet visade att det inns 
en problematik kring hur rosa används relaterat 

till genus. Baserat på detta genomfördes sedan en 

förstudie där teorier gällande normer, färg och 

förpackningsdesign studerades parallellt med att 

intervjuer och observationsstudier genomfördes. 

Syftet var att samla in information till grund för 

och som kan användas vid designprocessen. Un-

der designprocessen togs olika förslag på design 

av schampoförpackningar för män där rosa och 

andra feminint kodade element hade applicerats 

fram. En skala bestående av sju förpackningar 

med ökande grad av rosa togs fram. Denna skala 

värderades sedan med en kvantitativ enkätunder-

sökning med 127 deltagande och kompletteran-

de kvalitativa intervjuer med nio personer. Data 

från dessa undersökningar analyserades sedan. 

Resultatet visar på att rosa fortfarande är starkt 

feminint könskodat men att det inns en vilja hos 
både män och kvinnor att bryta denna. Det inns 
tydliga skillnader mellan schampoförpackningar 

riktade till män och kvinnor. Resultatet visade 

också att rosa kan användas inom förpacknings-

design för män och att färgen kan användas i hö-

gre grad om den kombineras med andra förpack-

ningselement som är mer maskulint kodade.

ABSTRACT

The study aims to investigate how the colour pink 

is perceived from a gender perspective and how 

critical design can be used to break existing gender 

norms. Research by design is used as an approach 

and based upon that a scale of  shampoo packages 

that were using pink in diferent degrees was 
developed. A preparatory study was conducted in 

the form of  a quantitative survey to get an insight 

into how pink is perceived today and the result 

showed that there is a problem about how pink 

is used related to gender. Based on this, a pre-

study was conducted in which theories regarding 

norms, colour and packaging design were studied 

in parallel with the conduct of  interviews and 

observational studies. The purpose was to gather 

information which can be used as a basis in the 

design process. During the design process, various 

design suggestions were made for male shampoo 

packages where pink and other feminine coded 

elements had been applied. A scale consisting 

of  seven bottles of  increasing degrees of  pink 

was presented. This scale was then evaluated 

with a quantitative survey of  127 participants 

and complementary qualitative interviews with 

nine people. The data from these studies were 

then analyzed. The result shows that pink still is 

considered feminine but that there is a will in both 

men and women to change this. There are clear 

diferences between shampoo packaging aimed 
at men and women. The result also showed that 

pink can be used in packaging design for men and 

that the color can be used to a greater extent if  

combined with other packaging elements that are 

coded more towards men.

Key words
Pink, gender, packaging design, critical design
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Rosa, genus, förpackningsdesign, kritisk design
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1.0 INLEDNING

Stark. Svag. Tjejig. Ful. Vacker. Kärt barn har många namn brukar man ju säga. Och ingen färg har nog 

så många namn eller är så omdiskuterad, älskad och hatad som just rosa.

 

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok Rosa - den farliga färgen (2011) om färgen rosa och den attityd som 

inns i samhället kring den. Ambjörnsson skriver att färgen har en lång och komplex historia full av gupp 
och kurvor. Förr i tiden förknippades exempelvis färgen rosa huvudsakligen med maskulinitet i och med 

dess koppling till rött vilket ansågs vara en typisk manlig färg. Sedan 1940-talet har rosa dock kommit att 

förknippas mer och mer med kvinnor och femininitet och färgen är idag starkt könskodad mot kvinnor. 

Idag är färgen så pass starkt kopplad till just kvinnor och kvinnlighet att den ofta används som ett uttryck 

för detta. Tidningar, kampanjer och marknadsföring riktad mot kvinnor använder sig ofta av rosa vilket 

förstärker relationen mellan dem. Koppling är så pass stark att samhället i princip ser den som naturlig, 

menar Ambjörnsson (2011).

 

På grund av detta undviker man ofta att använda färgen i situationer som inte riktar sig enbart till en 

kvinnlig målgrupp vilket gör att färgens könskodning blir starkare och existerande könsnormer förstärks. 

Detta fenomen syns tydligt i så kallad ”gendered marketing” (könskodad marknadsföring). Könskodad 

marknadsföring är när man marknadsför produkter till en speciik kön, exempelvis enbart till kvinnor 
eller enbart till män. Ofta marknadsför man också till synes likvärdiga produkter (eller produkter som 

skulle kunna vara likvärdiga) olika till män och kvinnor. Det kan också innebära att man delar upp en 

produkt i två kategorier trots att detta inte behövs. Ett nutida exempel på detta var när företaget Bic 

släppte en penna designad för kvinnor. Den var rosa, mindre för att passa kvinnliga händer och dubbelt 

så dyr som en vanlig penna (Daily Mail, 2016). Detta väckte en kritikerstorm och många frågade sig vad 

könskodad marknadsföring egentligen gör med vårt samhälle.

 

Denna studie kommer att behandla könskodad marknadsföring, färgen rosa och hur den uppfattas ur 

ett genusperspektiv samt hur den med ansatsen kritisk design kan användas för att bryta existerande 

könsnormer och uppmärksamma omvärlden på den problematik som inns kring genus och färg vid 
marknadsföring med fokus på just färgen rosa.

1.1 Syfte

Syftet med kandidatuppsatsen är undersöka hur 

färgen rosa uppfattas ur ett genusperspektiv med 

fokus på könskodad marknadsföring och under-

söka hur denna färg med ansatsen kritisk design 

kan användas inom förpackningsdesign, speciikt 
gällande schampoförpackningar för män, för att 

bryta existerande könsnormer.

1.2 Frågeställningar

1. Hur uppfattas färgen rosa sett ur ett genus-

perspektiv idag?

2. Hur skiljer sig förpackningar för manliga och  

kvinnliga produkter åt?

3. Hur kan man arbeta kritiskt med färgen 

rosa inom förpackningsdesign med fokus på 

schampoförpackningar för män för att utma-

na och bryta existerande könsnormer?
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1.3 Avgränsningar
1.3.1 Rosa

Fokus kommer att ligga på färgen rosa då den har 

en tydlig könskodning med en stark laddning och 

därför är mest intressant för studien att undersö-

ka. Olika nyanser av rosa kommer att diskuteras, 

problematiseras och appliceras på designen ba-

serat på vad som framkommer under projektets 

gång.

1.3.2 Binär könsuppfattning
Projektet kommer att utgå från en så kallad bi-

när könsuppfattning vilket innebär att det inns 
två kön att utgå ifrån, alltså de biologiska könen 

man och kvinna. Detta görs för att visa hur färgen 

rosa är kopplad, kodad och marknadsförs till de 

binära könen samt hur man kan arbeta kritisk för 

att utmana detta.

1.3.3 Förpackningar
Den kritiska designen under projektet och projek-

tet i stort kommer att inrikta sig på förpackningar 

i huvudsak och hur dessa utformas med fokus på 

färg (och då speciellt färgen rosa) och könskodad 

marknadsföring. Detta i och med att det är nöd-

vändigt för studiens syfte att kunna visa på hur 

det ser ut idag för att kunna applicera en norm-

kritisk design. Speciellt fokus kommer att ligga på 

schampoförpackningar.

1.3.4 Kritisk design
Färgen rosa har en laddad symbolik och att fär-

gen förknippas starkt med kvinnlighet och femini-

nitet. Projektet syftar till att försöka bryta denna 

norm genom applicerad normkritik. Ansatsen 

kritisk design kommer därmed att användas i 

projektet för att öka möjligheten att uppfylla dess 

syfte.
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1.4 Begrepp

Binär könsuppfattning
En uppfattning som innebär att det inns två kön. 
Med detta menas vanligtvis de biologiska könen 

man och kvinna (Genus.se, 2017a).

Design
En annan term för formgivning vilket innebär 

gestaltningen av hantverkligt eller industriellt 

framställda produkter och miljöer (NE, 2017a). 

En inriktning inom detta är graisk design (gra-

isk formgivning) vilket syftar till att sätta ihop en 
estetiskt tilltalande helhet av exempelvis en för-

packning eller trycksak (NE, 2017b).

 

Genus 
Syftar till de socialt eller kulturellt konstruerade 

könen och utgörs av vad som anses vara typiskt 

manligt och kvinnligt. Till skillnad från biologiskt 

kön utgörs genus av samhällets förväntningar 

kring hur män och kvinnor bör bete sig eller vara 

och inte av vilka könsceller eller könsorgan en 

person har.

Kön
Även kallat biologiskt kön. Syftar till det könscel-
ler och könsorgan en människa föds med (NE, 
2017c).

Könskodning 
När något, exempelvis en färg eller produkt, är 
kodad och riktad mot ett speciellt kön (Pilcher & 
Whelehan, 2004).

Mättade färger
Färgton med hög klarhet. Med detta innebär 
att lyskraften och klarheten är så pass starka att 
de inte kan ökas genom att addera mer pigment 
(NE, 2017d).

 

Norm
En norm är idéer och oskrivna regler i ett sam-
hälle kring vad som är normalt eller ej. Den som 
ingår i normen störs vanligtvis inte av den utan 
det är istället ofta den som står utanför normen 
som påverkas mest (Lövkrona, 2016).

 

Normkritik
Samlingsbegrepp för metoder som används för 
att kritisera och/eller uppmärksamma existeran-
de normer i samhället med syfte att skifta fokus 
från dem som avviker från normen till själva 
normen i sig (Genus.se, 2017b).

Omättade färger
En färgton som inte kan ses som helt klar eller 
ren i och med att den innehåller en viss mängd 
svart, vitt eller grått. Motsatsen till en mättad 
färg (NE, 2017d).
 

Rosa
En ljusröd färg som i dagens samhälle är starkt 
könskodad mot kvinnor och femininitet (NE, 
2017e).
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2.1 Kritisk design
Projektet syftar till undersöka färgen rosa och hur den kan användas för att bryta existerande könsnor-

mer. Därför kommer projektet att använda sig av ansatsen kritisk design med fokus på normkritisk design 

för att utforska och besvara syftet och dess frågeställningar.

 

Kritisk design är en form av konstruktiv designforskning vilket är en form av forskning där fysisk design 

är en av de centrala aktiviteter som bedrivs i forskningen (Bardzell, Bardzell, Forlizzi, Zimmerman och 

Antanitis, 2012). Kritisk design syftar till att störa eller överskrida existerande sociala och kulturella 

normer. Medan klassisk design kan ses som ett sätt att enbart ”putsa ytan” och gömma dessa normer 

försöker kritisk design istället lyfta upp normerna genom att använda ett provocerande förhållningssätt. 

På det sättet kan det främja individen till att berika eller expandera sitt synsätt, menar Bardzell et al. 

(2012) som vidare hänvisar vidare till designhistorikerna Cockburn och Ormrod (1993) och Buchanan 

(1989). De menar att sociala normer, vilka ibland är orättvisa eller oönskade, ofta ingår som en del av 

designade produkter. I och med att dessa normer är en del av produkterna innebär detta att de förstärks 

och därmed även förankras i samhället (Bardzell et al., 2012). 

 

De som arbetar med eller förespråkar kritisk design har, för att stödja sitt förhållningssätt, allt mer vänt 

sig till kritisk teori för att stödja designen med mer teoretiska aspekter. Detta kan vara problematiskt men 

i och med att kritisk design kan anses vara ett relativt outforskat område (det inns exempelvis inga tydli-
ga mallar kring hur man bör lägga upp ett kritiskt designarbete) så är det ändå en bra metod att använda 

sig av för att förankra arbetet i en mer teoretisk grund (Bardzell et al., 2012). 

 

Vid designprojekt som är av en mer konceptuell karaktär så är det viktigt att kunna använda den som 

ett verktyg för att påvisa och framföra kritik. Denna typ av konceptuell design bör fylla ett syfte och vara 

användbar. Kritisk design har därmed många användningsområden och möjligheter, bland annat att 

visa på alternativa lösningar för design, menar Dunne & Raby (2013).

 

2.2 Normer
Metodansatsen kritisk design syftar till stor del om att kritisera normer. För att kunna diskutera de för-

väntningar som inns i samhället och hur färgen rosa utvecklats och fått den starka koppling till kvinnor 
och femininitet som idag är gällande behöver granska normer och hur dessa fungerar. I och med meto-

dansatsens koppling till normer ska normkritik också undersökas.

 

En norm är idéer och oskrivna regler i ett samhälle kring vad som är normalt eller ej. Hur vi uppfattar 

och identiierar oss själva påverkas av normer och att vi grupperar personer enligt kategorier och/eller 
etiketter. Normer upplevs som ett naturligt fenomen i och med att det har förstärkts och upprepats under 

2.0 TEORETISK RAM

Detta kapitel ämnar undersöka och ge en tydligare bild av hur de olika delarna och teorierna i rappor-

ten är kopplade till varandra. Detta för att ge ett akademiskt sammanhang till innehållet och göra det 

enklare att förstå.
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en lång tid. Genom att vara en del av normen bekräftar man den medan de som står utanför den kan 

bestrafas, osynliggöras eller klassas som mindre värda (Lövkrona, 2016). 
 

Det inns tre orsaker till att människor följer normer: internalisering , social identitet, och rationella val. 
Samtliga av dessa tre fenomen förekommer i samhället och det är viktigt att beakta dessa för att förstå 

utvecklingen. Normer existerar i sociala miljöer (exempelvis samhällen) som en typ av vanligt förekom-

mande beteendeformer, synsätt och regler (Morris, M. W., Hong, Y., Chiu, C., & Liu, Z., 2015). 

Vanliga exempel på normer i dagens samhälle är bland annat heteronormen, vithetsnormen och två-

könsnormen (se binärt/linjärt kön i begreppslistan, 1.4), (Genus.se, 2017b).   

2.2.1 Normkritik
När man diskuterar normer berörs även ämnet normkritik . Detta är ett samlingsbegrepp för olika 

metoder som används för att uppmärksamma existerande normer. Detta görs för att ta bort fokus från 

avvikare från normen och istället lägga fokus på normen i sig. Normkritik som begrepp slog igenom i 

Sverige under 2000-talet men grundas ursprungligen i bland annat feminismen och queeraktivismen 

(Genus.se, 2017b).

 

Normkritisk pedagogik är en form av normkritik där existerande normer ifrågasätts. Nnormen ses där 

som orsaken till problemet istället för att beskylla och diskriminera den “avvikande”. Målet med denna 

pedagogik är att skapa ett samhälle och socialt klimat fritt från normer, (Genus.se, 2017b). Att arbeta mot 

normerna i sig snarare än att arbeta mot den som står utanför normerna är något som också tas upp av 

Jamstall.nu (2017a). De menar att genom normkritik kan normer förändras och synliggöra i samhället 

snarare än att individerna ska anpassa sig efter den existerande normen. Genom att ifrågasätta vad som 

anses vara normalt kan innebörden förändras och normen bli mindre betydelsefull i samhället (Jamstall.

nu, 2017a). 

 

Normkritik anses ofta ta ställning mot etablerade fenomen som exempelvis heteronormen och rasism 

men tar ofta ställning för fenomen som jämställdhet och feminism. Ett normkritiskt arbete syftar till att 

bryta de skadliga normer som inns i samhället. Om dessa bryts innebär det att samhället är mer fritt och 
att människor kan välja själva hur de förhåller sig till samhällets normer (Vinthagen & Zavalia, 2014).

2.2.2 Könsroller
En könsroll är ett samlingsbegrepp som syftar till de kulturella och sociala skillnader som inns mellan de 
binära könen och synen på hur de bör vara. Inom begreppet könsroll ingår skillnader inom beteende, 

normer, makt och värderingar. Könsroller skiljer sig från de biologiska (binära) könen i och med att det 

är en social konstruktion som bygger på egenskaper och fördomar kopplade till de binära könen och de 

biologiska skillnaderna som inns mellan dessa. Föreställningar som kopplas samman med könsroller 
kan bland annat vara att män förväntas vara starka och aktiva medan kvinnor förväntas vara svaga och 

passiva (Nationalencyklopedin, 2017f).

 

Estetik, form och färg har också en tydlig koppling till lera av de könsroller som inns i dagens samhälle. 
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Rosa har exempelvis en stark könskodning mot kvinnor och femininitet medan blått är kopplat till män 

och maskulinitet (Ambjörnsson, 2011). Läs mer om detta i del 2.4. 

2.2.3 Avståndstagande
Det inns även skillnader kring de val som män och kvinnor gör angående könskodade produkter. Män 
är generellt mindre benägna att använda sådant som förknippas med det andra könet och tar rentav 

avstånd från produkter och egenskaper som kopplas till det kvinnliga könet (Karniol, 2011). Avstånds-

tagandet startar ofta i tidig ålder. Män visar redan vid 2,5 års ålder ett aktivt avståndstagande från rosa 

objekt medan kvinnor i samma ålder ofta väljer rosa framför objekt med andra färger (LoBue & DeLo-

ache, 2011). 

Avståndstagandet kring rosa och rosa produkter tas även upp av Ambjörnsson (2011) som menar att 

mäns avståndstagande från rosa kan kopplas till en rädsla att bli “besmittad” med färgen och den lägre 

statusen samt kvinnlighet som den kopplas till (Ambjörnsson, 2011).

2.3 Genus
För att granska hur färgen rosa är kopplad till män och kvinnor behöver projektet undersöka genus och 

deiniera detta för att kunna gå vidare i processen med en stark och hållbar teoretisk grund.
 

Genus är inte kopplat till det biologiska könet utan är istället kopplay till de delar av könsidentiteten som 

är konstruerade av samhället. Detta innebär allt det som skapar vårt sociala kön (genus), exempelvis 

idéer och handlingar. Genus delar in befolkningen i kategorierna män och kvinnor och kopplar samman 

dessa med de sociala, psykologiska och beteendemässiga konstruktioner som inns i samhället. Genus 
utvecklas kontinuerligt och förändras därmed ständigt (Jamstall.nu, 2017b). 

 

Erkännandet av genus som fenomen över stora delar världen som en viktig händelse som utvecklats 

snabbt och som har spelat en stor roll inom både politik och den akademiska världen. Under de senaste 

40 åren har en ny form av akademiskt tänkande växa fram (genusstudier) vilket påverkat forskarvärlden 

(Evans & Williams, 2013).

2.3.1 Genusordning & genussystem
Genusordning (eng. gender order), även kallat genussystem, är ett begrepp som syftar på den sociala 

struktur som inns kring kön. Denna upprätthåller maktrelationer mellan män och kvinnor. Exempel på 
vad som ingår i en genusordning är systematiskt segregering mellan könen men också avsaknad av ett 

visst kön inom olika nivåer i samhället, exempelvis inom arbetsmarknaden eller samhälleliga maktområ-

den (Nationalencyklopedin, 2017g). 

 

Genusordningen kan ses som en social “bottensats” av hierarki som ingår i den mänskliga kulturen och 

som är svårt att ändra på i och med att det ofta upplevs som en naturlig del av samhället (Hirdman, 2003) 

något som också tas upp av Connell & Pearse i deras bok Om Genus (2015). De menar att även om män 

ofta tjänar på ojämlikheterna i genusordningen så innebär det inte att männen inte också lider av den. 



15

Män som avviker från genusordningen och samhällets normer riskerar att utsättas för såväl fysiskt våld 

som att frysas ut av samhället. Även män som anpassar sig efter den gällande genusordningen riskerar 

att påverkas negativt. Män råkar exempelvis oftare ut för arbetsplatsolyckor, dör oftare av våldsbrott och 

missbrukar alkohol i högre grad än kvinnor gör. Samtliga av dessa kan kopplas ihop med samhällets 

normer och den existerande genusordningen (Connell & Pearse, 2015).

2.3.2 Könskodning
Könskodning (eng. gendered) ett begrepp som används för att beskriva att något kodat enligt ett speciellt 

kön. I en binär genusordning där det inns manligt och kvinnligt innebär detta att en produkt eller sak 
kan vara kodad som maskulin eller feminin. Ett vanligt exempel på detta är färger som kan ha en tydlig 

könskodning (Whelehan & Pilcher, 2004). Se del 2.4.1 för mer information kring könsroller och färg.

2.4 Färg
Ett tydligt exempel på könskodning inom samhället just färg. För att ta redan på dagens inställning kring 

färg i allmänhet och mer speciikt färgen rosa samt vilka preferenser som inns gällande män och kvinnor 
när det kommer till färg är det nödvändigt att undersöka ämnet färg i litteraturstudien.

 

Färg i allmänhet är ett ämne som länge fascinerat människan. Den har en dekorativ sida men också en 

djupare koppling till människans inre natur. En del färgforskning föreslår att människans val och prefe-

renser av färger har en lång historisk koppling och därmed borde ses som naturliga (Ambjörnsson, 2011). 

Ambjörnsson (2011) hänvisar till en studie som visade på att kvinnor föredrar rött och rosa och att män 

gillar blått. Detta skulle enligt studien kunna härledas lera tusen år tillbaka i historien då kvinnornas 
främsta uppgift  i samhället var att samla röda bär på buskar medan männen jagade.

 

Samtidigt är uppfattningarna kring färg ständigt föränderliga. I dagens samhälle ses rosa som en kvinn-

ligt kodad färg men för mindre än 100 år sedan var den istället manligt kodad och sågs som en typiskt 

manlig färg (Ambjörnsson, 2011).

2.4.1 Könskodad färg
I dagens samhälle är många färger könskodade och många av de könade preferenserna skapas redan i 

tidig ålder för att sedan förstärkas under uppväxten via de normer som inns i samhället. Detta kan bland 
annat ses på de kläder som bärs. Kvinnors kläder går ofta i varma färger medan mäns kläder ofta går i 

kallare och mörkare färger. Det är också mer accepterat att kvinnor använder sig av ett bredare färgspek-

trum än män. Att en licka kommer i blått och grönt är accepterat av samhället och ses inte som något 
utmärkande medan en pojke i rosa eller lila väcker mer uppseende då det går utanför normen (Henkel 

& Tomicici, 2009). 

 

Denna uppdelning blev tydlig under 1800-talet men som hade då redan pågått under en längre tid. 

Tidigare var rollerna ombytta. Under 1600- och 1700-talet var färg och pråliga detaljer ett tecken på 

välstånd och makt. I Venedig reglerades det till och med i lagen vilka som ick använda vilka färger, ex-

empelvis ick blått och rött ick enbart bäras av bördsaristokratin. Under 1800-talet blev det allt vanligare 
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för män att klä sig i mörkare färger. Denna förskjutning av den manliga färgskalan kan ses som en yttring 

av samhällets förändringar. I och med att kraven på den styrande blev större ökade också behovet av att 

legitimera sin maktposition och skapa förtroende hos befolkningen (Ambjörnsson, 2011). 

 

Denna förändring ledde också till att modet och färgerna delades upp i kategorierna manligt och kvinn-

ligt. Mörka, kalla och mättade färger kopplades till mannen medan kvinnorna behöll de ljusa, varma och 

omättade färgerna (Ambjörnsson, 2011). Ambjörnsson citerar Sparke (1995) som menar att de manligt 

kodade färgerna och attributen sedan under 1900-talet kom att förknippas med den framväxande mo-

dernismen. Det förknippades med modernitet, funktionalism och god smak. Detta innebar att de kvinn-

ligt kodade färgerna och färgattributen, inklusive färgen rosa, kom att ses som något fult och omodernt, 

något som alltså kan ses än idag (Ambjörnsson, 2011).

2.4.2 Rosa
NE deinierar rosa som ett adjektiv utan böjning som betyder ”ljust röd” och som härstammar från ordet 
ros. (NE, Rosa. 2017). Rosa är en tydligt könskodad färg i dagens samhälle, den är mycket laddad och 

bär på ett mycket speciellt budskap (Ambjörnsson, 2011). 

 

Engelskans motsvarande ord till rosa (eng. pink) är med dagens betydelse ett relativt nytt ord i det engel-

ska språket. Tidigare hade ord bland annat betydelsen: en ung lax, en slags iskebåt och ett upprivet sår 
som uppkommit efter fäktning. Ordet pink blev synonymt med färgen rosa först vid 1840-talet i England 

(Paoletti, 2012).

 

Färgen rosa har en lång och komplex historia. Förr i tiden förknippades färgen rosa huvudsakligen med 

maskulinitet i och med dess koppling till rött vilket ansågs vara en typisk manlig färg som spelade på blod 

och styrka. Sedan 1940-talet har rosa dock kommit att förknippas mer och mer med kvinnor och femini-

nitet och färgen är idag starkt könskodad mot kvinnor. Idag är färgen så pass starkt kopplad till kvinnor 

och kvinnlighet att den ofta används som ett uttryck för detta. Tidningar, kampanjer och marknadsföring 

riktad mot kvinnor använder sig ofta av rosa vilket i sin tur förstärker relationen mellan dem. Samhället 

ser i princip denna koppling som naturlig i och med dess styrka (Ambjörnsson, 2011).

 

Att rosa under början av 1900-talet inte förknippades med kvinnor utan istället var en manlig färg är 

någonting som även tas upp av Paoletti (2012). Innan 1900 hade de lesta barn vita kläder då kläderna 
behövde tvättas ofta och det inte fanns tillräckligt bra färgningsmetoder för att göra barnkläder som höll 

för detta. Efter 1940-talet blev rosa kläder för pojkar allt ovanligare medan det för lickor numera mer 
eller mindre är norm (Paoletti, 2012). Idag är färgen så starkt könskodad att det märks redan i unga år. 

Man kan se preferenser gällande färger hos barn så unga som mellan två och tre år gamla. Efter den 

tredje födelsedagen är preferenserna ofta tydliga (Wong et al., 2015)

 

2.5 Förpackningsdesign
Teori kring hur man kan och bör utforma en förpackning är väsentligt för att kunna uppfylla projek-

tets syfte kring att undersöka hur rosa kan användas inom förpackningsdesign för att bryta existerande 

könsnormer. Därför kommer teori om detta tas upp i följande delkapitel. 
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Det huvudsakliga syftet med förpackningsdesign är att skapa ett skal som kan innehålla, skydda, trans-

portera, dela ut, förvara, identiiera och särskilja en produkt från bland andra konkurrerande produkter 
på en marknadsplats, exempelvis i hyllan på en afär. Genom att sammanföra form, struktur, material, 
färg, bilder, typograi och information med design som syftar till att locka köpare kan en framgångsrik 
förpackningsdesign skapas (Klimchuk, M. R., & Krasovec, S. A., 2012).

 

Förpackningsdesign kan spegla ett samhälles värderingar och uppbyggnad. Afärer besöks av människor 
med varierande bakgrunder och produkterna behöver därför kunna vända sig till och kommunicera 

med ett stor segment av människor. Därför kan aspekter som antropologi, sociologi, lingvistik och etno-

grai hjälpa till att skapa en framgångsrik förpackningsdesign (Klimchuk et. al., 2012).
 

En framgångsrik förpackningsdesign ser till kundens behov och personlighet. Psykograiska faktorer kan 
hjälpa designers att visualisera och förstå kunden vilket skapar en känslomässig koppling mellan dem 

och förpackningen. Det är även viktigt att se till demograiska faktorer som bestämmer storlek, kostnad, 
funktionalitet, design- och informationskraven för förpackningen (Roncarelli, S., & Ellicott, C., 2010).

2.5.1 Färg & form
Färg är ett av det viktigaste elementen inom förpackningsdesign. I och med att människor associerar 

färger med olika aspekter, så som känslor och minnen, är det ett tacksamt element att använda för att 

kommunicera ett budskap. Även om individer i samma sociala miljö delar många värderingar och upp-

fattning gällande färg så påverkar individens bakgrund också hur färger uppfattas. Färgers betydelse och 

preferenserna kring dem är mycket föränderliga. Dock är det väldigt viktigt inom förpackningsbranschen 

att de produkter som tas fram är moderna och i framkant när det kommer till färgvalet (Kimchuck et. 

al., 2012).

 

Enligt Mohebbi (2014) så är cirka 62 till 90 procent av en persons värdering av en produkt baserad på 

enbart förpackningens färg. Färg kan ha dramatiska efekter på konsumentens beteende, tankar och 
känslor (Mohebbi, 2014). Färg har en mycket stor påverkan på konsumenten och färg på förpackningar 

måste användas på ett sådant sätt att det förhöjer och förtydligar övriga förpackningselements budskap. 

Gürsoy trycker vidare på vikten att färgen speglar målgruppen och produkten (Gürsoy, 2015).

 

Förpackningen speglar målgruppen och dess psykograiska faktorer. I undersökningen som genomfördes 
av Ritnamkam & Sahachaisaeree (2012) jämfördes olika former och färger på förpackningar och för-

packningarnas element och preferenser för män och kvinnor inom åldern 19-23 kartlades. Resultaten 

av undersökningen visade att män föredrog långa, runda och kantiga förpackningar tillsammans med 

mättade färger (svart) och kalla färger (blått) medan de övriga elementen på förpackningen helst skulle 

vara diagonala och fyrkantiga. Kvinnor föredrog däremot friare, runda former tillsammans med varma 

färger (rosa) och ljusa färger (vitt). Gällande de övriga elementen på förpackningen så föredrog kvinnor 

när de hade symmetriska, asymmetriska och kurviga former (Ritnamkam & Sahachaisaeree, 2012). 

 

Om vad som sker vid avvikande från den typiska designen och formen skriver Celhay & Trinquecoste 

(2015). De menar att användningen av en atypisk design kan ha lera fördelar, speciellt på lång sikt. 
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Även om “traditionell” design säljer bättre kortsiktigt så föredrar konsumenterna den atypiska designen i 

längden. Författarna menar vidare att en del segment är betydlig mer öppna till atypisk design än andra 

Dessa segment kan bland annat vara extra kunniga konsumenter (experter inom sitt område), konsu-

menter med förmåga att vara innovativa och unga konsumenter med hög utbildningsnivå (Celhay & 

Trinquecoste, 2015).

2.5.2 Typografi & copy
Typograin är den primära kommunikationskanalen på en förpackning. Där synliggörs produktens 
namn, funktion och annan viktig information som konsumenten behöver veta för att kunna göra ett 

köpbeslut (Klimchuk et. al, 2012).

 

Färg och typograi är viktiga element i förpackningsdesign och att de går inte att skilja åt. God typograi 
på en förpackning innebär att den inte stör förpackningens budskap och helhetsbilden av den. Typograi 
bör alltså vara i harmoni med övriga element. I och med att förpackningen skapar en identitet för pro-

dukten bör den ha element (exempelvis copy) som speglar produkten och konsumenten på ett bra sätt för 

att kunna övertyga konsumenten att köpa produkten (Gürsoy, 2015).

2.6 Könskodade produkter
För att genomföra en design med ansatsen kritisk design kring könskodade produkter behöver en upp-

fattning kring vad begreppet innebär skapas. Därför kommer könskodade produkter (eng. gendered 

products) granskas i litteraturstudien. 

 

Howard (2010) citerar i sin artikel Pink Truck Ads: Second-Wave Feminism and Gendered Marketing 
sociologen Ervin Gofman. Howard skriver att Gofman menar att det inns en tradition inom mark-

nadsföring att få kvinnor att känna sin underordnade (eng. ritualization of  subordination) där nästintill 

barnsliga element och nedvärderande gester och poser frekvent används. Dessa bilder och metoder har 

påverkat hur kvinnor uppfattas både av omvärlden men också hur de uppfattar sig själva, skriver Gof-

man enligt Howard (2010). 

 

Detta synsätt har tagits vidare inom marknadsföringen och tillverkningen av produkter. Det kallas ibland 

för gendered marketing (könskodad marknadsföring). All könskodad marknadsföring är inte negativ, en 

del produkter måste rikta sig mot kvinnor eller män i och med att det är målgruppen. Ibland könskodas 

dock sådant som hade kunnat varit riktat till både män och kvinnor. Ett exempel på detta är pennföre-

taget Bic och deras “kvinnopenna”. Bic Penns skapade en rosa, liten penna som marknadsfördes som 

en penna för ”henne” som skulle passa bättre i kvinnors små händer. Detta skapade stor kritikerstorm 

näruppmärksammades i media under mitten av 2010-talet (Daily Mail, 2016). 

 

På dagens marknad inns det många stereotypa och könskodade produkter. Genom marknadsföring 
skapas klasser som genus, pojkigt, lickigt, kvinnligt och manligt och en uppdelning av produkter vilket 
skapar könskodad marknadsföring och ojämlikhet. Design som bryter denna typ av marknadsföring kan 

skapa ökad jämställdhet. Framställningen av en produkt som har en god efekt på jämställdheten är dock 
svår och det inns en reell risk att produkten istället blir en repetition av de ojämlika stereotyper som den 
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togs fram för att bryta. Petersson McIntyre vidhåller dock att atypisk design är ett bra sätt att skapa ökad 

jämställdhet (Petersson McIntyre, 2010).

2.7 Sammanfattning

Teorier kring kritisk design och normkritisk design diskuteras för att ge en förståelse och kontext till hur 
studien kommer bedrivas. Denna typ av design används för att ifrågasätta existerande normer i samhäl-
let. Vidare diskuteras normer, normkritik och könsroller samt avståndstagande för att visa på hur situa-
tionen ser ut idag och för att ge en förståelse för vad den normkritiska designen vill förändra. Teorierna 
visar på att det inns normer och könsroller gällande män och kvinnor och hur dessa förväntas vara eller 
bete sig och att dessa förstärks av samhället. Estetik, form och färg har tydliga kopplingar till dessa köns-
roller. Genus, genusordning och genussystem tas upp. Detta för att visa på den sociala konstruktionen 
av könsidentiteten och att den är föränderlig. Teorierna föreslår att även om män vinner mer på den 
existerande genusordningen så lider de också av konsekvenserna. Färg och dess koppling till könsroller 
och könskodning diskuteras. Det inns färger som är starkt könskodade, bland annat rosa och blått. Även 
nyanser och mättnad av färg anses av samhället vara kopplade till speciika kön. Denna uppfattning har 
varierat genom historien och den uppfattning som inns idag om rosa som en kvinnligt kodad färg tillkom 
i relativt modern tid. Även förpackningsdesign och dess koppling till färg och form tas upp. Färg är ett 
av de viktigaste elementen inom förpackningsdesign och används för att kommunicera ett budskap. För-
packningar bör också spegla målgruppen. Slutligen tas hur könskodade produkter bidrar till att förstärka 
könsrollerna i samhället upp. Kritisk design och atypisk design kan användas för att bryta upp dem och 
skapa jämställdhet.
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3 METOD

Metoden forskning genom design kommer att användas i och med att syftet med studien är att under-

söka hur något kan utformas och användas (Designfakulteten, 2017). Studien genomfördes i två steg: ett 
undersökande steg där grunderna kring ämnet undersöktes genom att granska existerande forskning, 

material och genom att hålla intervjuer med genusforskare och designers, samt ett andra steg som gick 

ut på att designa och utvärdera en skala av förpackningar. Designdelen utgick huvudsakligen ifrån Aspel-

unds bok The Design Process (2006) och modeller däri.

 

3.1 Inledande studie
För att undersöka om det inns en existerande könskodning kring färgen rosa och hur denna eventuellt 
uppfattas idag genomfördes en inledande studie i form av en kvantitativ enkätundersökning. Den inle-

dande studien kan motiveras med behovet av att veta om det inns en problematik kring färgen rosa idag 
och baserat på detta bestämma i vilken riktning de kvalitativa intervjuerna och själva designprocessen 

borde gå vidare.

 

Enkäten utformades och delades på Facebook, dels i en sluten grupp för personer som studerar och/

eller är yrkesverksamma inom designyrket samt även öppet på Facebook. Frågorna var av strukturerad 

art med svarsalternativ och möjlighet till fritextsvar där det ansågs lämpligt.

 

Totalt svarade 82 personer på enkäten som var öppen i fyra dagar (16-19 mars). För att få en inblick i hur 

fördelningen och eventuella samband mellan kön och ålder såg ut gällande åsikter kring färgen rosa och 

upplevelsen av den så samlades data om kön och ålder in i undersökningen. Detta bedömdes som rele-

vant i och med projektets syfte och bedöms inte ha komprimerat anonymiteten i enkätundersökningen.

3.2 Förstudie
För att få en bredare förståelse kring ämnet för projektet och speciellt kritisk design samt normkritisk 

design genomfördes en förstudie. Förstudien utgick i grunden från Metod helt enkelt skriven av Ann 

Kristin Larsen (2009), Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder (2002) samt Annika Lantz bok 

Intervjumetodik (2013).

3.2.1 Observationsstudie butiker
För att undersöka hur schampoförpackningar ser ut idag genomfördes en observationsstudie av två bu-

tiker. Två butiker besöktes, Ica Spiralen och Åhléns. Båda butikerna ligger i Norrköping. Dessa butiker 

valdes ut då rent geograisk för undersökningen ansågs lämpliga men även på grund av att de upplevdes 
ha en stor variation av olika sorters hårvårdsprodukter. Butikernas produkter fotograferades med en mo-

bilkamera (se bilaga 2.1) och analyserades i efterhand för att hitta eventuella trender och teman (se 5.1.1).
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3.2.2 Kvantitativ visuell innehållsanalys av bildsökning
För att få en uppfattning om eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga schampoförpackningar 

och hur beintliga förpackningar ser ut idag gjordes en bildsökning på Google med fraserna “shampoo 
for men” och “shampoo for women”. För skärmdumpar på bildsökningarna se bilaga 2.2.

 

De första 15 bilderna valdes sedan ut och analyserades i en enkel visuell innehållsanalys (se 5.1.2). Under 

innehållsanalysen studerades enbart det visuella på förpackningarna, så som ljushet, färg, form och om 

någon målgrupp angavs på förpackningen. Syftet med en visuella innehållsanalysen var att jämföra sök-

ningarnas resultat mot varandra för att se på eventuella skillnader mellan dem. Detta för att ge en bättre 

bild av hur situationen ser ut idag för att få en bättre grund inför studiens resterande delar.

 

Till den visuella innehållsanalysen skapades ett kodschema (se bilaga 4) baserat på en kodningsmanual 

(se bilaga 3) med frågor. Denna skapades för att kunna skapa en strukturerad bedömning av de olika 

förpackningarna. Kodningsmanualen syftar till att ge mer utförliga instruktioner inför kodningen vilket 

är viktigt för att analyserna ska ske på samma sätt (Bryman, 2002). Denna data sammanställdes sedan 

i ett Excel-dokument (kodschemat) för att enkelt kunna jämföras och analyseras. Att använda sig av ett 

kodschema är ett användbart verktyg när man gör en innehållsanalys som enbart fokuserar på det visu-

ella (Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L., 2012).

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer
Semistrukturerade kvalitativa intervjuer användes som grund för datainsamling i förstudien. Larsen 

(2009) skriver att i och med att frågorna fokuserar på åsikterna inom ett visst ämne (i denna studie hur 

de intervjuade ser på genus inom design och färgen rosa) klassas det som en kvalitativ intervju. I de fall 

där intervjuerna ej kunde genomföras personligen (exempelvis om intervjun istället sker över mejl) var 

de mer strukturerade i sin struktur. 

 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som grund för att få fram mer kvalitativa och genom-

gående svar från de intervjuade. Bryman (2002) skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder kring 

vikten av att ha öppna frågor som inte är för ledande eller speciika. Detta möjliggör att de intervjuade 
kan vara mer öppna och mindre styrda av den som intervjuar. Vidare menar Bryman (2002) att det är 

viktigt att låta de intervjuade tala fritt i största möjliga mån för att göra intervjuerna efektiva och fram-

gångsrika. 

 

Lantz (2013) menar dock att man bör styra intervjuerna i viss mån för att stanna kvar på ämnet och 

samtidigt se till så att intervjuerna är djupgående nog för att man ska få ut tillräckligt av intervjun. Dock 

är det viktigt att vid öppnare intervjuer fortfarande se till så att den intervjuade får säga den hen vill få 

fram. Respondenten besitter en expertis som inte bör underskattas, menar Lantz (2013). Att balansera 

dessa kan vara svårt för den som intervjuar. Det gäller att styra utan att ta över. För att göra detta bör in-

tervjuaren vara noga med att sätta in den intervjuade i situationen och syftet med intervjun för att denne 

ska förstå vad den går ut på och vad som är syftet. Att stanna upp och förtydliga vad som menas om det 

verkar ha uppstått ett missförstånd är därför något som uppmuntras (Lantz, 2013).
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3.3 Designprocess

Syftet med designprocessen är att ta fram en design baserad på vad som framkommit i för- och littera-

turstudien. Metoden för processen grundas även i etablerade design- och idégenereringsmetoder.

 

Designprocessen utgick delvis från Aspelunds (2006) metod som syftar till att leda designprocessen fram-

åt. Denna metod grundar sig i sex olika steg. Dessa är: inspirationsfas, identiikationsfas, konceptfas, 
undersökningsfas, deinitionsfas samt slutligen kommunikations- och produktionsfas. Denna metod an-

vändes för att strukturera och organisera designprocessen (Aspelund, 2006). 

 

I och med att projektet i sin natur till en början var av det mer abstrakta slaget omarbetades Aspelunds 

metod något för att bättre passa projektet och dess syfte. De två första faserna (inspirationsfasen och 

identiikationsfasen) bytte plats med varandra. Detta gjordes då det ansågs viktigt att identiiera proble-

met och vad projektet skulle förhålla sig redan i projektets initiala skede. I och med att designprocessen 

dessutom föregicks av en förstudie där dessa ämnen undersöktes (bakomliggande historia till problemet, 

teorier om ämnet, etc.) ansågs det lämpligt att byta plats på dessa två faser. Detta för att identiiera ra-

marna innan idéer och inspiration började skapas i alltför stor omfattning. 

 

Slutligen togs Kommunikations- och produktionsfasen bort då designarbetet bedömdes vara färdigt efter 

deinitionsfasen och enbart värderingsprocessen återstod efter det.

 

3.4 Värderingsprocess
Vid värderingen av förpackningarna på den färdiga skalan samlades både kvantitativ och kvalitativ 

data in. Detta för skapa metodtriangulering. Metodtriangulering innebär att man använder lera olika 
metoder i en undersökning, exempelvis både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Syftet med me-

todtriangulering är att en viss metods svaghet ska vägas upp av starka sidor hos andra använda metoder. 

Olika metoder kan användas både parallellt eller uppföljande till varandra, exempelvis kan en kvanti-

tativ undersökning följas upp av en kvalitativ undersökning för att få en mer fördjupad och nyanserad 

data (Larsen, 2009). 

3.4.1 Kvantitativ enkätundersökning
Likt vid den förberedande studien genomfördes en kvalitativ enkätundersökning. Denna värdering var 

av en mer ordnad form och bestod huvudsakligen av strukturerade frågor med möjlighet till fritextsvar 

vid utvalda tillfällen. Detta gjordes för att enklare kunna jämföra data och få en överblick kring vad res-

pondenterna tyckte om de olika förpackningarna. Enkäten skapades online och delades på social medier 

för att skapa spridning och därmed genererar så stor svarsfrekvens som möjligt.

 

Information om kön och ålder samlades in för att kunna jämföra de olika gruppernas åsikter och värde-

ringar med varandra. Detta ansågs inte påverka respondenternas möjlighet till anonymitet vilket ur ett 

etiskt perspektiv är viktigt (Creswell, 2009). 
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3.4.2 Kvalitativa intervjuer

Kvalitativa intervjuer genomfördes efter den kvalitativa enkätundersökningen för att skapa en fördju-

pad och mer nyanserad data. De frågor som ställdes i den kvantitativa enkätundersökningen låg till 

grund för de kvalitativa intervjuerna. Detta för att svaren senare kunna jämföras med varandra och 

analyseras (Larsen, 2009).

Kvalitativa intervjuerna har fördelen att de möjliggör att ställa följdfrågor på det respondenterna säger 

vilket kan ge en bättre inblick i hur de intervjuade resonerar kring designen och dess olika beståndsde-

lar. Kvalitativa intervjuer ger också respondenterna möjligheten att svara mer djupgående på frågorna 

som ställs (Creswell, 2009).

Intervjuerna skedde enskilt för att minska risken att respondenternas svar skulle påverka varandra samt 

för att skapa en lugnare och mer avslappnad intervjusituation. Likt vid förstudiens intervjuer (se del 

3.2.3) informerades respondenterna innan intervjun påbörjades om deras rättighet till anonymitet och 

deras möjlighet att avbryta intervjun om så önskades (Creswell, 2009). Inför intervjuerna skapades även 

en intervjuguide. Detta för att skapa en struktur under intervjun och för att säkerställa att relevanta frå-

gor ställdes. För intervjuguide se bilaga 8.

 

3.5 Analys och tolkning

3.5.1 Enkätundersökning
Vid analysen av den kvantitativa enkätundersökningen användes både kvantitativ och kvalitativ metod. 

Kvantitativ metod användes för huvuddelen av frågorna och bearbetades på nominalskalenivå (Ejlerts-

son, 2014). För studiens syfte var det av intresse att undersöka kön och ålder i enkäten. Detta för att 

granska om det fanns skillnader i uppfattningar och åsikter mellan grupperna.

 

Vid analysen av de öppna frågorna genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. Texterna jämfördes för att 

hitta eventuella teman och likheter i svaren. Dessa teman kategoriserades sedan och jämfördes med övrig 

data från enkätundersökningen. Viss skillnad gjordes på svaren från de öppna frågorna och de kvantita-

tiva svaren då öppna frågor som metod i en enkätundersökning har svagheter som bör tas i beaktande. 

En svaghet är att ofta enbart är en liten del av respondenterna svarar på de öppna frågorna vilket gör 

att dessa svar inte kan behandlas med samma säkerhet som övriga svar (Ejlertsson, 2014). Denna data 

behandlas därför som mjukdata och tilläggsinformation.

3.5.2 Intervjuer
Svaren på de kvalitativa intervjuerna analyserades genom text och tabeller vilket är en vanlig metod vid 

kvalitativa undersökningar (Creswell, 2009). Att gå igenom anteckningarna från intervjuerna för att ta 

reda på eventuella teman, skillnader och likheter mellan svaren är av stor vikt för studien. Detta för att 

skapa en bättre överblick och för att data ska bli enklare att läsa av (Larsen, 2009).

 

En kvalitativ analys bygger på forskarens förmåga och skicklighet till tolkning vilket innebär att olika 
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forskare kan komma fram till olika resultat trots att samma metoder används. Forskarens personliga upp-

fattningar, identitet och värderingar kan därmed komma påverka resultatet (Denscombe, 2016). Fors-

karen bör därför ha en förståelse för hur denne kan påverka resultatet. Att vara insatt i ämnet och ha 

kunskap om det som temat kan förebygga negativ påverkan (Kvale, 2014).

 

Självförståelse användes för att tolka resultaten av intervjuerna. Detta innebär att svaren tolkades baserat 

på hur de uppfattades av intervjuaren. För att undvika att tolkningarna skulle bli subjektiva kombinera-

des därför denna tolkning med en tolkning enligt förstudien och den teoretiska ramen i diskussionsdelen 

(Kvale, 2014).
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4 INLEDANDE STUDIE

Nedan beskrivs resultat och kunskaper som framkommit baserat på den enkätundersökning som genom-

fördes för den inledande studien (se bilaga 1). 

 

För att undersöka om det fanns en könskodning kring färgen rosa i dagens samhälle samt eventuell upp-

fattning av denna genomfördes en inledande studie i form av en kvantitativ enkätundersökning. För att 

se hur enkäten utformades se delkapitel 3.1. 

 

Totalt hade enkäten 82 respondenter och var öppen i fyra dagar (16-19 mars). För att få en inblick i för-

delning och eventuella samband mellan kön och ålder gällande åsikter kring färgen rosa samlades även 

data om kön och ålder in i enkätundersökningen. Detta bedömdes som relevant och av intresse i och 

med studien syfte att bryta existerande könsnormer.

Åldersgrupp Antal

18-20 4

21-30 75

31-40 2

41-50 0

51-60 1

61+ 0

Tabell 1. Åldersfördelning av res-
pondenter i inledande studie

Av enkätens respondenter identiierade sig 61 som kvinnor, 19 
som män och 2 respondenter (2 procent) identiierade sig inte 
som något av dessa. Majoriteten av respondenterna var i åldern 

21-30 (se tabell 1).

 

På frågan “Gillar du rosa?” svarade majoriteten (49 responden-

ter) att det gillade färgen medan 17 respondenter svarade att det 

inte gillade färgen. Resterande respondenter svarade övrigt (se 

igur 1). Bland dessa övriga svar angavs bland annat ”Som barn 
blev jag inlärd att hata rosa p.g.a. att allt som ansågs vara feminint 

var lika med svaghet och något dåligt. Nu när jag är äldre har jag 

lärt mig att gilla färgen rosa” och ”beror på ton”.  

Figur 1. Gillar du rosa? Figur 2. Rosa är för mig idag...
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Av de respondenter som svarade ja på frågan ansåg 

många att färgen var in, gullig och glad medan de re-

spondenter som svarade nej bland annat sa att de inte 

trivdes i färgen och färgen var ”tjejig”.

 

På frågan “Rosa är för mig idag…” svarade 51 perso-

ner att de förknippade färgen rosa med femininitet/

tjejighet, en respondent ansåg att färgen var maskulin/

killig medan 14 personer ansåg att den var genusneu-

tral (se igur 2). 16 personer svarade övrigt och bland 
dessa svar fanns kopplingar som “beror helt på sam-

manhang” och “historiskt manligt, nutida kvinnostäm-

pel men kan användas av alla!”

 

På frågan “Vilka känslor förknippar du med färgen 

rosa?” förknippade majoriteten (73 personer) färgen 

med känslan glad och 60 personer med känslan rolig 

medan 45 personer tyckte att den var stark. Koppling-

arna svag, tråkig och ledsen valdes också men ick färre 
svar (se igur 3). 14 personer svarade övrigt och bland 
dessa svar fanns känslor som “söt”, “irriterande”, 

“prinsessig” och “påtvingade tjejiga ideal”.

 

På frågan “Har du någon gång undvikit att köpa en 

produkt/sak på grund av att den var rosa?” svarade 

48 personer ja medan 28 personer svarade nej  och 6 

personer svarade övrigt (se igur 4). Som anledning till 
att de undvikit att köpa produkten uppgav responden-

terna bland annat att den inte tilltalade personen, att 

den var för gullig, kändes för tjejig och att det förknip-

pades med tjejer. 

 

På följande fråga (“Tycker du det inns en problematik 
kring färgen rosa och hur den används i marknadsfö-

ring, ex. inom förpackningsdesign?”) svarade 56 perso-

ner att de upplevde att det fanns en problematik kring 

färgen rosa och hur den används inom marknadsföring 

(se igur 5). Som svar på vad de kunde bero på och hur 
man kunde ixa det uppgavs bland annat: arbeta för 
normalisering av färgen bland könen, bryta trenden 

och att istället använda andra färger som är mer köns-

neutrala. Samtliga svar från pilotstudien går att läsa i 

bilaga 1.

 

Figur 3. Vilka känslor förknippar du 
med färgen rosa?

Figur 5. Tycker du att det finns en problematik 
kring hur färgen rosa används inom marknads-
föring...?

Figur 4. Har du någon gång undvikit att köpa 
en produkt/sak på grund av att den var rosa?
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4.1 Sammanfattning

Den inledande studien visar att det inns en problematisk uppfattning kring färgen rosa och att färgen 
förknippas med könsnormer i dagens samhället.

 

En majoritet av respondenterna uppgav att de gillade färgen rosa och huvudsakligen förknippade färgen 

med känslorna glad, rolig och stark. Dock svarade 48 respondenter (59 procent) att de någon gång und-

vikit att köpa en produkt eller sak på grund av att dess färg varit just rosa. Många respondenter angav 

att detta berodde på att de förknippade färgen med femininitet och kvinnliga könsstereotyper. Att färgen 

förknippas med främst femininitet svarade också 51 respondenter (62 procent) i enkätundersökningen. 

En majoritet svarade att det fanns en problematik med hur färgen används i marknadsföring. 

 

Resultatet visar på en problematik kring färgen rosa och användningen av färgen inom marknadsföring. 

Rosa är enligt undersökningen en omtyckt färg som kopplas till positiva känslor. Konsumenter väljer 

trots detta ibland bort rosa produkter på grund av de normer som den knyts till. Genom att arbeta för 

att bryta dessa normer kan färgen göras mer tillgänglig och en del av den stigma som inns kring färgen 
idag kan försvinna. Enkätundersökningen och den inledande studien bedöms därmed ha bidragit med 

ett nytt kunskapsbidrag till studien och även bekräfta att studiens syfte och metodansats kan ses som 

relevanta. 

 

4.2 Diskussion
Den inledande studien utvecklades och genomfördes i ett tidigt skede av projektet. Detta innebar att det 

fanns delar och inriktningar i studien som ännu inte bestämts eller konkretiserats fullt ut. Den förbe-

redande undersökningen uformades därför för att ge en generellt uppfattning om färgen rosa, känslor 

kring denna och produkter i allmänhet. Resultatet av den inledande studien skulle därmed vara relevant 

för projektet även efter att syftet och inriktning preciserat ytterligare. Studien och det teoretiska ramver-

ket har därför utvecklats efter att den förberedande undersökningens genomförande.

 

Majoriteten av respondenterna i den inledande studien var kvinnor i åldern 21 till 30. För studiens syfte 

hade en större andel manliga respondenter och även respondenter med en större åldersspridning varit 

av intresse. Detta för att skapa en större inblick i ämnet och en tydligare bild av om uppfattningen kring 

färgen eventuellt skiljer sig mellan män, kvinnor och åldersgrupper.
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5 FÖRSTUDIE

5.1 Observationsstudier

5.1.1 Resultat av observationsstudie i butiker

Fotograierna från butikerna (se bilaga 2.1) granskades och analyserades i en enkel visuell analys. 
Baserat på analysen skapades en tematisering där olika teman som framkom av fotograierna togs fram 
och fördes in i en tabell (se tabell 2). Temana kategoriserades sedan och fördes in i en ny tabell under 

kategorierna maskulint kodat, feminint kodat och genusneutralt. Denna kategorisering baserades på 

vilken typ av förpackning de olika kategorierna upplevdes förkomma främst (se tabell 3).

Teman Färg Form Copy

Mörk Rundad För män

Ljus Kantig För kvinnor

Blandat Blandad Neutral

Mättade färger Mjuk Fokus på teknik

Omättade färger Neutral Fokus på naturligt

Tabell 2. Tematisering av förpackningar på bilder från observationsstudie i butiker 

Kategorisering av 
teman

Maskulint kodat Feminint kodat Genusneutralt

Färg Mörk, mättad Ljus, omättad Blandat

Form Kantig Rundad Blandat

Copy För män, fokus på 
tekniskt 

För kvinnor, fokus på 
naturligt

Neutralt

Tabell 3. Kategorisering av teman

Dessa teman och kategoriseringen av dem användes sedan vid skapandet av den kodningsmanual som 

användes förundersökningen följande del (se 5.1.2). För kodningsmanualen se bilaga 3.
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Sammanställning av data för Bild A (shampoo for men)

Av de bilder som analyserades (se bilaga 2.2, bild A) visade 5 stycken bilder förpackningar från märket 

Dove och 2 från L’oreal Paris. Head & shoulders, Krieger + Söhne, Redken, Suave, TRESemmé och 

Woody’s förekom en gång vardera (se igur 6).
 

14 av 15 analyserade förpackningar bedömdes som mörka i helhet medan en förpackning bedömdes 

som ljus. Färgerna som användes på förpackningarna var vit (11), blå (8), orange (6), grön (5), svar (4), grå 

(4), röd (3) och gul (3). De vanligaste färgerna var alltså vit och blå medan röd och gul var mindre vanliga.

 

När det kom till form så var 8 förpackningar kantiga i formen och 6 stycken förpackningar var blandade. 

Inga bedömdes som runda i formen. 14 av 15 förpackningar angav på förpackningen att den var till 

för män medan 1 förpackningen inte uppgav något speciik kön. Den bedömdes då som neutral i den 
kategorin.

 

Figur 6. Fördelning av märken manliga schampoförpackningar

5.1.2 Resultat av visuell analys av bildsökning
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Sammanställning av data för Bild B (Shampoo for women)

Av de bilder som analyserades (se bilaga 2.2, bild B) visade 3 stycken bilder förpackningar från Clear och 

2 från Nanogen. Övriga märken förekom en gång vardera (se igur 7). 14 av 15 förpackningar bedömdes 
vara ljusa i helhet medan en bedömdes vara mörk. Färgerna som användes på förpackningarna var vit 

(12), svart (6), orange (5), röd (5), grön (5), blå (3), rosa (3), gul (2), guld (1) och lila (1). 

 

När det kom till form var 5 förpackningar kantiga, 1 var rund och 9 bedömdes som blandade. 8 förpack-

ningar uppgavs vara för kvinnor och 7 stycken uppgav inte något speciik kön. De bedömdes då som 
neutrala i den kategorin.

 

Analys av data för visuell analys av bildsökning

Data i 5.1.2 visar att majoriteten av de förpackningarna som riktades till kvinnor var ljusa och att ma-

joriteten av de förpackningar som riktade sig till män var mörka. Denna data visar även att det inns ett 
större antal färger på de förpackningarna som riktar sig till kvinnor jämfört med de förpackningar som 

riktar sig till män samt att variationen bland dessa färger även var större (exempelvis blandades varma 

och kalla färger på dessa förpackningar). Rosa förekom vid tre tillfällen på förpackningarna som var rik-

tade mot kvinnor men färgen förekom aldrig på de förpackningar som var riktade mot män. Färgen blå 

var däremot betydligt mer vanligt förekommande på de förpackningar som riktade sig till män.

 

Figur 7. Fördelning av märken kvinnliga schampoförpackningar
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Enligt Henkle & Tomicici (2009) är ljusa färger traditionellt sätt kodade mot kvinnor medan mörka fär-

ger traditionellt sätt är kodade mot män. Det är också i samhället mer accepterat att kvinnor använder 

sig av ett bredare färgspektrum än män (se 2.4.1). Ambjörnsson (2011) menar att blått är kodat till män 

och maskulinitet medan rosa är kodat till kvinnor och femininitet (se 2.2.2). 

 

Detta visar en tydlig skillnad gällande färg på schampoförpackningar riktade mot män respektive kvin-

nor. Förpackningar riktade mot kvinnor använder ett bredare spektra av färg och är överlag ljusare i sin 

helhet än förpackningar riktade mot män. Förpackningar riktade mot män går i kallare färger medan 

förpackningarna riktade mot kvinnor går i varmare färger. Färgen rosa förekommer på förpackningar-

na riktade mot kvinnor men inte på förpackningarna riktade mot män. Slutsatsen kan därmed dras att 

könskodningen som inns kring färg i samhället också kan ses i förpackningar för schampo.
 

Denna data visar också en skillnad mellan de kvinnliga och manliga förpackningarna gällande form. 

Förpackningarna riktade mot män var kantiga eller av blandad form (inga runda förpackningar före-

kom) medan majoriteten av förpackningarna riktade mot kvinnor var av blandad form även om både 

kantiga och runda förpackningar också förekom.

 

Ritnamkam & Sahachaisaeree (2012) menar att män föredrar långa, runda och kantiga förpackningar 

medan kvinnor föredrar friare och runda former (se 2.5.1). 

 

Detta visar på att uppfattningen kring form som anges i den teoretiska ramen speglas i de förpackningar 

som granskades i den visuella analysen. De förpackningar som riktades mot män var oftare kantigare 

medan de förpackningar som riktades mot kvinnor var rundare.

 

På förpackningarna på den första bilden (bild A) angavs tilltänkt målgrupp (män) på alla förpackningar 

utom en (14 av 15) medan det på den andra bilden (bild B) enbart uppgavs tilltänkt målgrupp (kvinnor) 

på 8 förpackningar.

 

5.2 Intervjuer

5.2.1 Respondenter

Respondent 1 är docent och Filosoie doktor i genusvetenskap från Linköpings Universitet. Hen har 
också en Master of  Arts inom kulturvetenskap. Hen har även en utbildning inom kvinnovetenskap och 

cultural studies (samtida kulturstudier).

 

Respondent 2 är docent i genusvetenskap och doktor i socialantropologi. Hen har skrivit lera böcker 
inom genusvetenskap och arbetar idag som forskare och är ämnesansvarig för genusvetenskap vid ett 

svenskt universitet.

 

Respondent 3 är utbildad på Graiska institutet i Stockholm och har arbetat i över 40 år som designans-
varig för ett av världens största livsmedelsföretag. Hen har skrivit tre böcker inom ämnet design, kommu-

nikation och förpackningsdesign. Idag är hen pensionerad men ägnar sig åt att skriva böcker och jobbar 

som konsult åt olika företag inom förpackningsdesign.
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5.2.2 Genomförande och sammanställning
Flera olika metoder användes vid genomförandet av intervjuerna. Intervju 1 skedde över Skype, intervju 

2 skedde över telefon medan intervju 3 skedde över mejl. Inför intervjuer 1 och 2 skickades frågorna ut i 

förväg. Detta gjordes för att ge respondenterna möjlighet att läsa igenom frågorna och formulera tankar 

kring ämnet innan själva intervjun hölls. Dessa intervjuer var semistrukturerade medan intervju 3 var 

mer strukturerad då den skedde över mejl. Frågorna skickades då ut via mejl som respondenten svarade 

på skriftligt.

 

Samtliga intervjuer utgick ifrån samma intervjuguide (se bilaga 5). Inför den strukturerade mejlintervjun 

preciserades frågorna dock ytterligare för att det skulle bli tydligare för den intervjuade att förstå dem på 

egen hand. Följdfrågor ställdes över mejl för att få utförligare svar och information kring respondentens 

svar.

Intervju 1 och 2 spelades in med hjälp av ljudupptagnings-programvara på datorn för att senare kunna 

granskas ytterligare under sammanställningen vid behov. Under intervjuerna fördes även anteckning-

ar för att ha möjligheten att se vad som sagts under intervjun och gå tillbaka och diskutera vad som 

sagts tidigare om nödvändigt. Anteckningarna fungerade också som extra stöd under sammanställning-

en. Dessa dokumentationsmetoder är användbara och ökar både en studies reliabilitet och validitet 

(Creswell, 2014).

5.2.3 Resultat av intervjuer

Normer, genus och färg

Samtliga respondenter menar att färg och genus har starka kopplingar till varandra och att rosa en färg 

som är mycket könskodad. En respondent menar att färg är genus- och normbärande och att färgen 

bär tidens konstruktioner och idéer samt att färg även bär på en subtil politik. Beroende på syfte kan 

färg användas på olika sätt. Hen menar att det är smart att våga experimentera och våga bryta normer. 

Exempelvis genom att våga använda annorlunda färger eller nyanser, att våga jobba med färg på ett 

okonventionellt sätt och att våga ifrågasätta existerande normer om genus och etnicitet.

 

En annan respondent menar att det tydligt går att se hur könskodade färger, som rosa, kopplas till kön 

och ålder. Butiker, så som exempelvis H&M och Lindex, är ofta i princip orelekterat könskodade, menar 
hen. När butikerna använder rosa så signalerar de att de vill att lickor ska köpa produkterna. I butikerna 
inns det inte alls speciellt mycket funderingar kring vad för slags arbete som kan göras för att få killar att 
tycka om färgen eller att färgen skulle kunna vara könsblandad, menar respondenten. 

 

Att kön och färg ofta kopplas ihop redan i ung ålder understryks också av en annan respondent som 

menar att det blivit mer uppdelat när det kommer till bland annat leksaker och barnkläder. Barn blir 

medvetna tidigt om att blått är för killar och rosa för tjejer och den uppfattningen inns kvar även i högre 
ålder. Samma respondent menar också att killar och män har ett mycket mindre antal färger att välja på 

jämfört med kvinnor. Det är mycket svart och blått och väldigt könsinriktat vilket innebär att män missar 
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möjligheten att använda väldigt många färger.

 

En respondent menar dock att när det kommer till just män så föredrar de starka färger och att rosa där-

för enbart uppskattas inom en liten del av den manliga befolkningen. Hen menar att rosa alltid kommer 

att förbli en feminin färg och att det inte kommer gå att ändra på. En annan respondent menar dock 

att rosa och dess koppling redan har förändrats. Rosa är en provokativ färg som under den senaste tiden 

kopplats ihop med starka kvinnliga rörelser och approprieras i små subkulturer. Den har gått från svag 

till stark och det har fungerat bra, menar den andra respondenten.

 

Varför det ser ut som det gör idag

En av respondenterna menar dagens samhälle ser ut som det gör idag på grund av kulturen man växer 

upp i. Hen menar att alla kulturer är mer maskulina än feminina och att detta påverkar samhället och 

de som lever i det. 

 

Att kulturen spelar en stor roll gällande färg och normer är alla respondenter eniga om. En respondent 

menar att det inte går att separera det naturliga och den uppbyggda, konstruerade kulturen då de hör 

samman. Hen menar att alla normer som inns i samhället inte nödvändigtvis är dåliga utan att de inns 
till för att skapa gemensam förståelse inom samhället. Hen menar dock att det är viktigt att ändå vara 

normkritisk.

 

Idag är samhället mycket polariserat, menar en respondent. Det blir mycket “antingen eller” vilket är 

synd då man missar nyanserna däremellan. Idag är vi också mer ängsliga i kulturen men också mer 

medvetna, enligt hen. Respondenten ser det som en överlevnadsstrategi för att hålla ihop samhället och 

visa att människan har saker gemensamt utöver de könsrollerna samhället skapat. Hen tror att det inns 
en större medvetenhet hos unga att man inte nödvändigtvis måste följa de könsroller som inns för att 
accepteras av samhället. 

 

En annan respondent är inne på samma bana och menar att färguppdelningen i samhället kanske inte 

egentligen handlar om färgerna i sig utan att i behovet av att könskoda. Hen menar att behovet av 

könskodning inns i kulturen. En av de viktigaste principerna att sortera folk efter är kön och människan 
har ett behov av detta. Hen menar att i dagens samhälle så fyller färg och estetik en väldigt speciell plats. 

Övriga könsskillnader har vi till stor del gjort upp med (exempelvis att kvinnor har rätt till samma ut-

bildning och ska kunna röra sig i ofentligheten och män kan ta hand om barn) men just könsskillnaden 
kring färg och estetik fortsätter att understödjas av samhället. Respondenten tror att detta beror på att 

utseendet är en slags sista hållpunkt. Därför förstärks denna uppfattning redan från barnnivå, menar 

respondenten.

 

Respondenten menar vidare att om vi inte ser skillnad på män och kvinnor så blir det osäkert. I grunden 

beror det på normen kring heterosexualitet menar hen. Om det inte är någon skillnad mellan könen kan 

människan lika gärna bli kär i vem som helst, av ett annat kön eller inget kön alls. En annan respondent 

menar att det är de som inte “passar in” som upplever problemen i samhället. Om normerna skaver så 

blir man inte bekräftad av kulturen som en människa och som medborgare. 

 

En respondent menar att det är viktigt att veta skillnaden mellan ett samhälle som faktiskt är jämställt 
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och ett samhälle som strävar efter att vara det. Jämställdheten och de landvinningar som gjorts kan gå 

förlorade om samhället inte aktivt jobbar för att upprätthålla den, menar respondenten. Detta tas även 

upp av en annan respondent som säger att könsroller och normer inns till för att upprätthålla makten 
i samhället. Dessa har sakta förskjutits till att bli mer jämlika men detta kan snabbt ändras, vilket bland 

annat kan ses i dagens Europa, menar respondenten. 

 

Att arbeta normkritiskt med färg

En respondent menar att när det kommer till rosa så gäller det att vara medveten om nyansernas bety-

delse. Den chockrosa signalerar något helt annat än den krämiga rosa eller ljust rosa. Alla nyanser signa-

lerar femininitet men olika typer av kodning mot kvinnor. Vid arbete mot andra målgrupper, exempelvis 

killar eller män så bör detta innas i åtanke, menar respondenten. En annan respondent är inne på sam-

ma spår och menar att rosa kan användas som designelement eller typograi inom förpackningsdesign. 
 

Vidare menar en respondent att vad som kombineras med färgen är viktigt. Svart blir coolt för män 

medan en ljusare färg gör det lickigt. En annan respondent menar dock att rosa kan vara svårt att kom-

binera med andra färger men att färgen kan användas för att särskilja produkten från konkurrerande 

produkter på hyllan. Respondenten tror dock inte att denna framgång nödvändigtvis blir långvarig. En 

annan respondent menar att rosa används mycket den senaste tiden och att den blivit approprierad samt 

att det krävs ingertoppskänsla för att kunna använda den då det lätt kan bli fel.
 

Gällande att arbeta mot normer så nämner en respondent att det är viktigt att komma ihåg att kvinnor 

inte vill ses som en enhetlig grupp och att både kvinnor och män är intresserade av nyanser. Medvetenhet 

kring att alla inte alltid är bekväma i sina könsroller är också viktigt. Alla kan känna sig lite kvinnlig eller 

lite manlig. För att jobba med detta kan en mer avslappnad miljö skapas och utmana ett större spektrum. 

I den rika delen av världen har vi alla medel att göra detta, menar respondenten. Beroende på vad som 

ska sälja in menar samma respondent att det inns möjligheter att vara relativt fri i arbetet. Vi i samhället 
måste våga mer och erkänna att vi ska våga mer. Det kommer i sin tur göra att människan kommer våga 

mer i framtiden.

 

Samma respondent menar slutligen också att alla i samhället har fördomar och att alla är en del av 

normerna i samhället. Det är ett medel som används för att greppa omvärlden och vi i samhället måste 

utveckla nyanser och se skillnader med åldern. Det är viktigt menar hen.
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6 DESIGNPROCESS

6.1 Identifikationsfas
Förstudien och litteraturstudien låg till grund för mycket i identiikationsfasen. De insikter som framkom-

mit där tillämpades därmed i designen.

6.1.1 Trendspaning

Baserat på den data som samlats in i observationsstudien (5.1.1 och 5.1.2) och den analys som genomförts 

utformades två olika trendboards. En trendboard för manligt schampo (se igur 8) och en trendboard för 
kvinnligt schampo (se igur 9). De teman som framkommit under förundersökningens observationsstudie 
(se tabell 2 och 3) användes som inspiration vid skapandet av trendboardsen.

Trendboarden för manligt schampo (se igur 8) visade att förpackningarna riktade mot män i huvudsak 
använde sig av kalla, mörka färger. Vid användningen av mer färgglada kulörer var dessa ofta mättade. 

Detta stämmer överens med de upptäckter som framkom i förundersökningen och litteraturstudien an-

gående manliga och kvinnliga färger (se del 5.0). Formerna på laskorna var ofta kantiga eller blandade 
och copyn fokuserade mycket på tekniska faktorer vilket överensstämmer med det som framkommit i 

förstudien (se 5.1.1 och 5.1.2).

Figur 8. Trendboard manligt schampo
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Figur 9. Trendboard kvinnligt schampo

Trendboarden över schampoförpackningarna riktade mot kvinnor (se igur 9) visade att förpackningar-
na huvudsakligen använde sig av ljusa, varma färger i kombination med en rundad eller blandad form 

på förpackningen. Färgerna var ofta omättade och kombinerades med mycket vitt och runda, sirliga 

element. Även detta stämmer överens med de upptäckter som framkommit under förundersökningen 

och litteraturstudien (se 5.1.1 och 5.1.2).

6.1.2 Sammanfattning av identifikationsfas
Trendspaningar och observationsstudien överensstämmer med vad som framkommit i förstudien (se 

5.1.1 och 5.1.2). och den teoretiska ramen när det kommer till bland annat färg och form. Det visar på 

att det inns en tydlig skillnad mellan schampoförpackningar riktade mot män och schampoförpackning-

ar riktade mot kvinnor.

 

6.2 Inspirationsfas
Vid inspirationsfasen start genomfördes en brainstorming-session för att genererar idéer. Alla tankar som 

förknippades med schampoförpackningar, manligt, kvinnligt och som kunde kopplas till en kritisk design 

av dessa skrevs ner. Inga idéer kritiserades i början. Istället skrevs alla idéer ner för att ingenting skulle gå 

förlorat. Dessa idéer och tankar låg sedan till grund för designen och utvecklades till speciika förslag på 
design av schampolaskor och den skala som sedan slutligen togs fram (se 6.5).
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6.2.1 Brainstorming
Brainstormingen genomfördes i två omgångar. En första omgång där mer generella teman och idéer 

skrevs ner och samlades in (se tabell 4) och en andra omgång där dessa konkretiserades och preciserades 

till speciika teman (se tabell 5 till 8). De teman som först framkom var: färg, mönster, copy och form. Av 
dessa valdes sedan temat mönster bort då det inte ansågs ligga i linje med studiens syfte att undersöka 

färg och könskodade förpackningar. Baserat på dessa teman genomfördes sedan en andra omgång av 

brainstormingen där nya idéer och tankar baserat på den speciika temana skrevs ner .

Teman

Former Välvd Mjuk Runt Prickar

Flickigt Blommor Ljusrosa Vitt Band

Kvinnligt Omättad Ljus Naturlig Snäll

Manligt Mörkt Teknisk copy Hårt ”Sportig” rosa

Stereotyper Blått Rosa For her For men

Tabell 4. Sammanställning av första brainstormingomgången.

Färg

Mörkt Dystert Starkt Tekniskt Manligt

Ljust Glatt Gulligt Vackert Kvinnligt

Rosa Mättad Omättad Flickigt Sportigt

Tabell 5. Tema Färg

Mönster

Blommor Feminint Naturligt Band Snäll

Prickar Runda Mjuka Kvinnliga Droppar

Rutigt Kantig Hårt Manligt Blått

Tabell 6. Tema mönster 

Copy

Teckensnitt Runda Hårda Serifer Linjärer

Copy Neutral Ingen copy For men For her

Säljande Målgrupp Män Kvinnor Anpassat

Tabell 7. Tema copy
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Form

Kvinnligt Rund Mjuk Skön Välvd

Manligt Kantig Hård Rak Avlång

Neutralt Blandad form Tråkigt Oklar Osynlig

Tabell 8. Tema Form

Baserat på den genomförda brainstormingen så delades temat färg upp i två delar: färg mörk till ljus och 

färg rosa. Detta gjordes för att förenkla användningen av dem under designfasen och för att temat inte 

skulle vara alltför brett.

6.2.2 Moodboards
Efter tematiseringen av brainstormingen skapades två moodboards. Detta gjordes för att konkretisera de 

teman som framkommit och kommunicera dessa mer visuellt. De moodboards som skapades var över 

färg (se igur 10) och form (se igur 11) med fokus på kvinnlig och manlig kodning.

Figur 10. Moodboard färg
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6.2.3 Sammanfattning inspirationsfas

Syftet med inspirationsfasen var att ta reda på vilken riktning designen av förpackningen skulle ha och 

att få ett bättre grepp kring vilka delar som skulle kunna ändras för att skapa en skala mellan manligt 

och kvinnligt. Detta resulterade i framtagningen av tre teman som sedan låg till grund för konceptfasen. 

Dessa teman var färg, form och copy. Färg delades sedan upp i färg mörk till ljus och färg rosa.

6.3 Konceptfas
Baserat på litteraturstudien, förundersökningen och de teman som framkom-

mit under inspirationsfasen togs fyra stycken grundläggande digitala skisser (se 

igur 13) fram för att visa på vad som skulle kunna förändras på förpackning-

en. 

Som grund för dessa skisser användes en förpackning som förekommit ett lertal 
gånger under förstudien och som var en del av en av serie schampoförpack-

ningar som ofta förekom vid den visuella analysen av bildsökningen. Denna 

förpackningen ansågs uppfylla alla kriterier för en klassiskt maskulin schamp-

oförpackning gällande färg, form, copy och övriga attribut.

 

För att respondenterna svar inte skulle påverkas av tidigare åsikter kring det 

speciika varumärket togs logotyp och tillhörande identiierbara element bort 
redan i denna fas (se igur 12).

Figur 11. Moodboard form

Figur 12. Ursprunglig flas-
ka med borttagen logotyp.



40

Figur 13. Förpackning färg mörk till ljus, färg rosa, copy och form.

 Figur 14. Sortering av bilder till skalor

6.4 Undersökningsfas

6.4.1 Urval 1
Baserat på de fyra grundläggande skisserna som togs fram i konceptfasen (se igur 13) genererades 
sedan ett stort antal skisser (totalt 61 stycken i första omgången, se bilaga 6 - bild 1) där temana form, 

färg mörk till ljus, färg rosa och copy ändrades i varierande grad. Det gjordes också olika kombinatio-

ner mellan temana för att undersöka hur dessa skulle kunna kombineras ihop.

När skisserna tagits fram skrevs de ut på papper för att förenkla hanteringen och sedan tematiserades och 

sorterades de (se igur 14). De förpackningar som bedömdes vara för lika varandra togs bort och reste-

rande förpackningar sorterades sedan i skalor gällande temana form, färg ljus till mörk, form rosa, copy 

och kombinationer av dessa. Vissa av de framtagna skalorna upplevdes ha stora glapp mellan stegen. 

Därför genererades nya bilder för att täcka upp dessa och göra skalorna kompletta (se bilaga 6 - bild 2).
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6.4.2 Urval 2
När nya digitala skisser hade genererats färdigställdes skalorna. Totalt skapades fem skalor (se igur 15 till 
19) som var kombinationer eller variationer på de teman som framkom i inspirationsfasen (se 6.2). Ska-

lorna värderades sedan mot varandra för att undersöka vilken skala som bäst skulle uppfylla syftet med 

projektet. Den skala som till sist valdes ut var skala färg mörk till ljus (se igur 15). Den bedömdes ha en stark 
koppling till studiens syfte med färg och rosa utan att framstå som helt feminin vid första förpackningen.

Figur 15. Skala färg mörk till ljus

Figur 16. Skala rosa

Figur 17. Skala form
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Figur 18. Skala form färg

Figur 19. Skala form, färg, text och typografi

Figur 20. Slutgiltig skala

6.5 Definitionsfas
När den slutgiltiga skalan hade valts ut (se 6.4.2) genomfördes ytterligare korrigeringar av skalan. Fär-

gerna sågs över, kontrast och copy korrigerades för att bli enklare att läsa och eventuella luckor mellan 

skalans bilder korrigerades. Detta gjordes för att öka skalans kvalitet och förbättra designen. Den slutgil-

tiga skalan kan ses i igur 20. 
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Förpackning där 
färgen först upplevdes 
som feminin

Män Kvinnor Totalt

0 2 0 2

1 12 16 28

2 26 27 53

3 4 22 26

4 7 4 11

5 1 3 4

6 0 2 2

7 0 0 0

Figur 21: Vid vilken förpackning upplevs färgerna som feminina? I procent.

Tabell 9: Vid vilken förpackning upplevs färgerna som feminina? Fördelning av respondenter.

7 ANALYS

7.1 Kvantitativ enkätundersökning
Totalt svarade 128 personer på enkäten som var öppen under sju dagar (2 till 9 maj 2017). Av respon-

denterna var 52 män och 74 kvinnor. Enkäten delades på Facebook. Baserat på de frågor som ställdes 

i enkäten och svaren som framkom gjordes en tematisering och teman valdes ut som diskuteras nedan. 

7.1.1 Förpackningens färg
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Sifran 0 på y-axeln i igur 21 innebär att respondenterna ansåg att förpackningens färger var feminina 
redan vid den första förpackningen på skalan.
 
Data i igur 21 och tabell 9 visar på att den förpackning som lest manliga respondenter först upplevde 
som feminin när det kom till färgen var förpackning 2 (50 procent) vilket också var den förpackning som 
lest kvinnliga respondenter valde. De kvinnliga respondenternas svar var dock mer utspridda och jämt 
fördelade mellan de olika förpackningarna på skalan än de manliga respondenternas svar var. De man-
liga respondenternas svar var mer koncentrerade. Detta visar på att männen i högre utsträckning tyckte 
att förpackningens färger blev feminina tidigare än vad kvinnorna tyckte.
 
Det som förändrats mellan förpackning 1 och 2 är att etikettens rosa färg har blivit ljusare (mindre mät-
tad) samt att korken ändrat färg från grå till rosa. Mättade färger föredras i regel av män medan kvinnor 
oftare föredrar mindre mättade färger (se 2.4.1) och rosa är en färg som är starkt könskodad mot kvinnor 
och att den därför ofta används som ett uttryck för kvinnlighet (se 2.4.2).
 
Eftersom brytpunkten var vid samma förpackning för både för män och kvinnor (förpackning 2) visar 
detta på att kombinationen av en mindre mättad färg och större användning av färgen rosa rent procen-
tuellt gjort att förpackningen upplevdes som feminin hos både män och kvinnor. 

Detta är av intresse för studien då det visar på hur färgen på förpackningen skiljer sig mellan manliga och 
kvinnliga respondenter (vilket anknyter till den första forskningsfrågan, se 1.3) samt att det ger en inblick 
i hur designers kan arbeta med färgen rosa vilket anknyter till studiens tredje frågeställning (se 1.3). 

Figur 22: Vid vilken förpackning upplevs färger-
na som feminina? Män uppdelade i ålder.

Figur 23: Vid vilken förpackning upplevs färgerna 
som feminina? Kvinnor uppdelade i ålder.

Färg och ålder
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Granskas denna data närmare efter uppdelningen ålder och kön kan ytterligare detaljer kring hur åsik-

terna kring färg och genus skiljer sig åt synliggöras.

 

I igur 22, 23, 27 och 28 används en variant av ett låddiagram (eng. box-and-whiskers plot) för att graiskt 
visa fördelningen mellan männens olika åldersgrupper. Den färgade rektangeln innehåller den mittersta 

hälften av svaren (50 procent) och den tjocka linjen inuti rektangeln visar på medianvärdet. I lådan på 

varsin sida om medianvärdet inns den övre respektive nedre kvartilen. I de fall där medianen är lika 
med den övre eller nedre kvartilen ligger medianlinjen i toppen eller botten av själva lådan (se igur 15). 
De svarta tunna vertikala linjerna visar på minimum och maximum (lägsta och högsta angivna värdet). 

De svar som skiljer sig mycket från övriga svar betraktas som extremer och markeras med en liten cirkel. 

Den överstrukna laskan i låddiagrammet (värde 0) betyder att respondenterna ansåg att redan den för-
sta laskan var feminin och att skalan alltså aldrig var maskulin.
 

Data i igur 22 visar en skillnad mellan de olika manliga ålderskategorierna. Den äldsta manliga ålders-
gruppen (51+) hade medianvärde 1 medan medianvärdet för övriga manliga åldersgrupper var 2. Detta 

visar på att den äldre manliga åldersgruppen ansåg att färgen rosa blev feminin tidigare än de yngre ål-

dersgrupperna. Dock hade den yngsta åldersgruppen (21-40) en hög koncentration mellan förpackning 

1 och 2 medan det bland män 41-50 fanns en hög koncentration mellan förpackning 1 till 4. 

Detta visar på att den yngsta åldersgruppen tyckte att färgen blev feminin tidigare än den mellersta 

åldersgruppen. Medianen är dock densamma för de två grupperna. Medianen och brytpunkten för 

förpackningen sjönk dock vid den äldsta åldersgruppen blev vilket kan tyda på att ju äldre den manliga 

respondenten är desto tidigare uppfattar de generellt att laskans färger blir feminina.
 

Data i igur 23 visar också att det inns skillnader mellan svaren hos de kvinnliga respondenternas olika 
åldersgrupper. Kvinnor mellan 18-30 har ett lägre medianvärde (2,0) jämfört med de övriga kvinnliga 

åldersgrupperna där medianvärdet är 2,5. Detta visar på att de kvinnliga respondenterna mellan 18-

30 generellt tyckte att förpackningarna blev feminina tidigare än övriga kvinnliga respondenter. Mest 

koncentrerat svar hade åldersgruppen kvinnor 31-50 där kvartilavståndet enbart gick mellan två för-

packningar (förpackning 2 och 3). Övriga kvinnliga respondentgrupper hade mer utspridda svar och 

större kvartilavstånd. Denna data visar därmed att ju äldre de kvinnliga respondenterna är desto senare 

uppfattar de generellt att laskans färger blir feminina.

Om man jämför dessa resultat med varandra så inns det en tendens till att äldre kvinnor generellt anser 
att färgen på laskan blir feminin senare än yngre kvinnliga åldersgrupper medan äldre män anser att den 

blir feminin tidigare än yngre manliga åldersgrupper. Detta är av intresse för studien då det visar på en 

skillnad angående färg och genus vilket anknyter till studiens första frågeställning (se 1.3).

Korrelationen mellan dessa bör dock ses med viss försiktighet då åldersgrupperna och antalet respon-

denterna i grupperna inte är lika stora och därför svåra att jämföra med varandra.
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Förpackning där hel-
heten först upplevdes 
som feminin

Män Kvinnor Totalt

0 5 5 10

1 10 1 11

2 23 26 49

3 3 19 22

4 5 17 22

5 3 3 6

6 2 2 4

7 0 1 1

Tabell 10: Vid vilken förpackning upplevs förpackningen i helhet som feminin? Fördelning av respondenter.

Sifran 0 på y-axeln i igur 24 innebär att respondenterna ansåg att förpackningen som helhet var femi-
nina redan vid den första förpackningen på skalan.

 

Figur 24: Vid vilken förpackning upplevs förpackningen i helhet som feminin? I procent.

7.1.2 Förpackningen i helhet
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Data i igur 24 och tabell 10 visar att bland de manliga respondenterna så upplevde lest respondenter 
(44 procent) att förpackning 2 var den första förpackning som klassades som feminin i sin helhet. Detta 

var även det vanligaste svaret hos de kvinnliga respondenterna (35 procent). De manliga respondenter-

na hade en stark koncentration och brytpunkt vid förpackning 2, vilket också var brytpunkten hos de 

kvinnliga respondenterna. Dock var precis som vid fallet vid enbart färgen (se 7.1.1) kvinnornas svar mer 

utspridda och mindre koncentrerade än männens vilket tyder på att de överlag tycker att förpackning-

en blev feminin senare än männen även om förpackningen 2 var brytpunkten för båda könen. Detta 

innebär att männen i högre utsträckning tycker att förpackningen i helhet blev feminin tidigare än vad 

kvinnor tyckte. 

 

Formen på förpackningen utgick ifrån en förpackning för män som bedömdes uppfylla de könskodade 

kriterier som identiierades via teman i förstudien (se 5.1.1). Generellt föredrar män långa, runda och 
kantiga former medan kvinnor föredrar friare och runda former (se 2.5.1). Formen på förpackningen var 

därför redan från början maskulint kodad Även copyn och en del övriga element som kombinerades med 

den rosa färgen var maskulint kodade i början av skalan.

 

Eftersom män och kvinnor hade samma brytpunkt för när förpackningen i helhet upplevdes som femi-

nin (förpackning 2) visar detta på att kombinationen av färg, form och övriga förpackningselement gör 

att förpackningen i helhet upplevdes som feminin av både män och kvinnor. Dock kategoriserar kvinnor 

förpackningarna som feminina något senare än männen gör.

Detta är av intresse för studiens syfte då analysen visar på en viss skillnad mellan när män och kvinnor 

kategoriserar en förpackning som feminin i sin helhet vilket anknyter till studiens tredje forskningsfråga 

(se 1.3) kring hur en designer kan arbeta med rosa vid design av schampoförpackningar.
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7.1.3 Relation mellan färg och helhet

Figur 25: När uppfattas förpackningen alternativt färgen först som feminin? Männens svar i 
procent.

Figur 26: När uppfattas förpackningen alternativt färgen först som feminin? Kvinnornas svar i 
procent.
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Sifran 0 på y-axeln i igur 25 och 26 innebär att de som svarat tyckte att förpackningen som helhet och/
eller färgen var feminina redan vid den första förpackningen på skalan.

 

Data i igur 25 och visar att männen klassade färgen som feminin tidigare än helheten av förpackningen. 
Om man ser på kvinnornas svar så kan man inna samma koppling av att färgen klassas som feminin 
tidigare än helheten. Den är dock lite mer utspridd och inte lika tydlig men mellan förpackning 1 och 3 

kan man se ett samband likt det som fanns vid männens svar.

 

Förpackningen kategoriserades överlag som maskulin något senare i sin helhet än när man enbart såg på 

färgerna både hos män (se igur 25) och hos kvinnor (se igur 26) vilket visar att de övriga, manligt kodade 
elementen på förpackningen gör att helhetsintrycket upplevs som mer maskulint än om man enbart ser 

på färgen. Hos kvinnorna var detta samband inte fullt lika tydligt som hos männen.

 

Förpackningsdesign kan spegla ett samhälles värderingar och uppbyggnad samt målgruppen och dess 

psykograiska faktorer (se 2.5). Faktorer som färg, form och typograi påverkar hur konsumenten ser på 
förpackningen (se 2.5.1 och 2.5.2). Färgen på skalan förändras från traditionellt maskulint kodad till 

traditionellt feminint kodad ju längre upp på skalan man kommer (se 2.4.1). Utöver det ändras ingenting 

på förpackningen.

 

Detta innebär att det som gör att förpackningen i helhet uppfattas som feminin senare än färgen enbart 

kan vara de andra elementen på förpackningen, exempelvis form, typograi och copy, eftersom det är det 
enda som skiljer dessa två kategorier åt. Detta visar i sin tur på att en del av könskodningen kring rosa 

kan tas bort genom att applicera den tillsammans med andra mer maskulint kodade element (exempelvis 

form och copy).

Detta är av intresse för studiens syfte då analysen dels visar på hur färgen rosa uppfattas av män och kvin-

nor (vilket anknyter till studiens första forskningsfråga, se 1.3) och att färgen rosa uppfattas som mindre 

feminint tillsammans med mer maskulint kodade element vilket visar på hur färgen kan användas inom 

design för schampoförpackningar (vilket anknyter till studiens tredje frågeställning, se 1.3).
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Figur 27: Vilken flaska skulle du vilja köpa? 
Männens svar enligt ålder.

Figur 28: Vilken flaska skulle du vilja köpa? Kvin-
nornas svar enligt ålder.

7.1.4 Köpbenägenhet
Enligt data i igur 27 så är medianen för den förpackning som män i åldern 21-40 kan tänka sig att köpa 
5,5 medan den är 0,5 för män mellan 41-50 och 6 för åldersgruppen 51+. Åldersgruppen 41-50 särskilde 
sig också genom att ha en hög koncentration av svaren på skalans nedre del och ett kvartilavstånd som 
sträcker sig över hela skalan. Detta visar på att män i åldersgruppen 41-50 är mindre benägna att köpa 
förpackningarna längre upp på skalan än övriga åldersgrupper bland männen.
 
Om man ser på kvinnornas svar (se igur 28) så ser man att medianen för åldersgruppen 18-30 och 51+ 
är 5,5 medan åldersgruppen 31-50 har medianen 2. Detta visar att den mellersta åldersgruppen (31-50) 
är mindre benägen att köpa förpackningar längre upp på skalan än de övriga åldersgrupperna bland 
kvinnorna.
 
Om man jämför männen och kvinnorna svar kan man se att båda de mellersta åldersgrupperna är 
mindre benägna att köpa förpackningar högre upp på skalan än övriga åldersgrupper. Man bör dock 
ha i beaktande att åldersgrupperna skiljer sig något åt gällande intervall mellan männen och kvinnorna.

Detta är av intresse för studien då det kan ge en antydan kring vilka åldersgrupper som marknadsföring-
en av en manliga schampoförpackning med en rosa design bör ha som målgrupp vilket kan anknytas till 

studiens tredje frågeställning (se 1.3).
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Figur 29: Vilken flaska tycker du bäst om? Män och kvinnors svar i procent.

7.1.5 Favoritförpackning

Favoritförpackning Män Kvinnor Totalt

1 28 17 45

2 9 21 30

3 2 3 5

4 6 5 11

5 2 10 12

6 1 4 5

7 4 14 18

Tabell 11: Vilken flaska tycker du bäst om? Fördelning av respondenter.

Data i igur 29 och tabell 11 visar att männens totala favoritförpackning var förpackning 1 medan kvin-

nornas favoritförpackning var förpackning 2. Denna data visar på att både män och kvinnor föredrar 

förpackningarna i början av skalan (förpackning 1 och 2). Dock är kvinnornas svar något mer utspridda 

över hela skalan medan männens svar är mer tydligt centrerade i början av skalan med över hälften (54 

procent) vid förpackning 1.
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Förpackningen är i början av skalan kantig och har dova, mörka färger vilket är attribut som traditionellt 

sett anses vara maskulint kodade (se 2.5.1 och 2.4.1). Förpackningen kan i början av skalan därmed anses 

vara maskulint kodad. Det som förändras på skalan gällande förpackningarna är färgen som blir ljusare 

och mindre mättad samt täcker en större procentandel av själva förpackningen. Rosa är en färg som är 

starkt könskodad mot kvinnor (se 2.4.2) precis som ljusa färger (se 2.4.1). Därför kan förpackningarna 

anses bli mer feminint kodade ju längre upp på skalan man går.

 

I och med att männen föredrog förpackningarna i början av skalan visar detta på att männen tydligt fö-

redrog det som var maskulint kodat. Kvinnorna föredrog också det som var maskulint kodat framför det 

tydligt feminint kodade vilket inte är i enlighet med informationen i den teoretiska ramen kring kvinnors 

preferenser gällande förpackningar (se 2.5.1). Kvinnornas preferens var dock inte lika tydligt centrerad 

i början som männens var vilket visar på att de ändå hade en större acceptans för det som var feminint 

kodat än männen hade.

Detta är av intresse för studien då det visar på att kvinnor inte föredrar det som är feminint kodat utan 

likt männen dras mer till det maskulint kodade. Detta kan anknytas till studiens tredje frågeställning (se 

1.3) då det kan visa på hur en designer kan arbeta kritsikt med schampoförpackningar och färgen rosa.

7.2 Kvalitativa intervjuer
Nio stycken strukturerade intervjuer genomfördes. Till grund för intervjuerna användes en intervjugui-

de. Anteckningar skrevs för hand då respondenterna tittade på bilderna på datorskärmen och intervju-

erna spelades också in med hjälp av mobiltelefon för att kunna lyssnas igenom vid senare tillfällen, främst 

vid tematiseringen.

7.2.1 Färg
Etikett

Etiketten var det första som ändrade färg i skalan av förpackningarna. Flera av respondenterna upplev-

de att etiketten påverkade intrycket av förpackningen mycket och att designen blev gladare när färgen 

applicerades. Respondenterna gillade den rosa färgen och uppskattade kontrasten som den gav på den 

första förpackningen. När färgen på etiketten blev ljusare (mindre mättad) upplevde respondenterna den 

snabbt som mer feminin vilket ick lera av de manliga respondenterna att fundera på om laskan och 
innehållet var ämnad för dem eller ej.

 

Estetik, form och färg har en tydlig koppling till många av dagens könsroller. (se 2.2.2) Ett exempel på 

detta är färgen rosa och ljusare färgen (omättade färger) vilka är feminint kodade (se 2.4.1).

 

Att många av de manliga respondenterna ifrågasatte om förpackningen var till för dem när tonen på den 

rosa färgen blev ljusare visar på att det inns en tydlig koppling mellan femininitet och rosa och att denna 
är tydlig även vid användningen av små mängder färg. Detta är av intresse för studien då det visar på att 

även en liten mängd rosa i designen kan påverka konsumentens uppfattning vilket anknyter till studiens 

tredje frågeställning (1.3). 
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Flaska

Många av respondenterna upplevde att den mörka färgen på förpackningen gjorde att förpackningen 

upplevdes som maskulin. När laskan bytte färg till en mer rosa ton (vid förpackning 4) blev en stor del 
av respondenterna konfunderade och fundersamma. En manlig respondent menade att han inte kunde 

tänka sig att köpa förpackning 3 men däremot förpackning 4. Varför visste han inte men han trodde att 

det kunde bero på att han upplevde den mättade rosa färgen som var på laskan som mer riktad mot 
honom (alltså män). 

Denna uppfattning understöds i den teoretiska ramen där det står att mättade färger anses vara mer 

riktade mot män och maskulinitet medan omättade färger och rosa i stort klassas som feminina (se 2.4.1). 

Detta är av intresse för studien då analysen visar på hur färgen rosa uppfattas ur ett genusperspektiv idag 

vilket anknyter till studiens första frågeställning (se 1.3).

Kork

Enligt svaren från intervjun så hade korken stor betydelse för helhetsupplevelsen av laskan. När den 
ändrade färg kom en del nya kopplingar fram och det förändrade ibland helt respondenternas intryck 

av laskan. Flera respondenter kopplade korkens färg med innehållet i laskan. När korken ändrade färg 
från mörk till rosa så ansåg därför många att även innehållet förändrades och i samband med det även 

doften (se 7.1.3).

7.2.2 Form
Formen uppfattades av de lesta respondenter som maskulin i grunden vilket också understöds av den 
teoretiska ramen (se 2.5.1) och förstudien (se 5.1.2). En respondent upplevde att formen var mer feminin 

mot slutet av skalan än i början av skalan trots att formen inte förändrats. Detta skulle kunna visa på en 

tendens till att uppfattningen av formen kan påverkas av förpackningens övriga element.

7.2.3 Doft
Under intervjuerna framkom att många respondenter upplevde att skalans senare laskor hade en annor-
lunda doft jämfört med skalans tidigare laskor vilket gjorde att respondenterna i vissa fall inte ville köpa 
produkten. Denna tendens var extra tydlig hos de manliga respondenterna. Att copyn var densamma på 

förpackningarna påverkade inte respondenternas svar. Det enda som ändrats mellan förpackningarna 

var färgen. Den främst förekommande doftkopplingen var jordgubb och hallon vilka inte upplevdes som 

maskulina dofter. Många av de manliga respondenterna angav därför att de inte skulle köpa produkten 

då de inte ville lukta som varken hallon eller jordgubb. 

 

Rosa är en starkt kvinnligt kodad färg (2.4.1) och denna data visar på att det inns en koppling mellan 
färg och doft samt att de dofter som kopplas samman med färgen rosa (som är feminint kodad) också 

anses vara feminina dofter.

Detta är av intresse för studien då visar på hur en designer kan arbeta med rosa inom schampoförpack-

ningar vilket anknyter till studiens tredje frågeställning (1.3).
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7.2.4 Copy
Många av de intervjuade störde sig på att det stod “Men + Care” på förpackningen. En del tyckte det 

var för tydligt maskulint kodat och ville inte bli ledda till en speciik produkt då de ansåg att det blev för 
insriktat på att sälja, medan andra tyckte att det kändes säkert med copyn och att det var enklare att veta 

vem produkten var till för när texten fanns på förpackningen.

 

Gemensamt för alla respondenter var att samtliga kommenterade på texten och påpekade att produkten 

på grund av den uppenbarligen var till för en manlig målgrupp. Många av de intervjuade sa också att 

deras uppfattning av produkten och dess målgrupp förmodligen skulle förändras om texten inte varit där. 

Många kvinnor tyckte inte om texten (Men + Care). Om texten skulle försvinna var de mer benägna att 

köpa produkten.

 

Genom typograi och copy kan viktig information som konsumenten behöver för att kunna göra sina 
köpbeslut upptäckas. I och med att förpackningen skapar en identitet för produkten måste den ha ele-

ment (exempelvis copy) som speglar produkten och konsumenten på ett bra sätt för att kunna övertyga 

konsumenten att köpa produkten (se 2.5.2).

 

Eftersom copyn på förpackningen tydligt signalerar att den är till för män så speglar den just målgruppen 

män. Många kvinnor som intervjuades ansåg att produkten inte var till för dem eftersom att copyn sig-

nalerade att den vände sig till en maskulin och manlig målgrupp. Copyn på förpackningen kan därmed 

anses ha stor påverkan på konsumentens köpbeslut och göra att produkter som använder sig av feminint 

kodade element uppfattas som mer maskulin i sin helhet.

Detta är av intresse för studien då analysen visar på att copy kan användas i kombination med rosa på en 

schampoförpackning för att få färgen att uppfattas som mindre feminin vilket anknyter till studiens tredje 

frågeställning (se 1.3) kring hur en designer kan arbeta kritiskt med färgen rosa in förpackningsdesign 

med fokus på schampoförpackningar.

7.3 Sammanfattning av analys
I följande avsnitt kommer de viktigaste insikterna från analysen att diskuteras.

 

Analysen i del 7.1.1 visar på att kombinationen av en mindre mättad färg och större användning av fär-

gen rosa rent procentuellt gör att förpackningar upplevdes som mer feminina hos både män och kvinnor. 

Detta syntes även i de kvalitativa intervjuerna. Denna insikt kan kopplas till studiens första forsknings-

fråga (se 1.3) och visar på att det inns en tydlig könskodning av rosa mot kvinnor och att denna upplevs 
av både kvinnor och män.

 

Vidare visar analysen i 7.1.2 att både de manliga och kvinnliga respondenterna hade samma brytpunkt 

för när förpackningen upplevdes som feminin men att de kvinnliga respondenterna kategoriserade för-

packningarna som feminina något senare än de manliga respondenterna gjorde. Detta innebär att de 

manliga respondenterna anser att förpackningen (och därmed i förlängningen även färgen rosa) blir 

feminint tidigare än de kvinnliga respondenterna gjorde. Detta besvarar till viss del studiens första forsk-

ningsfråga (se 1.3) kring hur färgen rosa uppfattas ur ett genusperspektiv idag.
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I del 7.1.3 framkommer det även att en del av könskodningen kring färgen rosa kan tas bort genom att 

applicera den tillsammans med andra mer maskulint kodade element (exempelvis form och copy). I de 

kvalitativa intervjuerna framkom det att copy kan ha speciellt stor påverkan. Detta går att koppla till 

studiens tredje forskningsfråga (se 1.3) kring hur en designer kan arbeta kritiskt med färgen rosa inom 

förpackningsdesign av schampolaskor för att bryta existerande könsnormer.
 

Slutligen visar analysen också att både kvinnor och män föredrog förpackningarna i början av skalan. 

Det fanns en tydlig preferens bland de manliga respondenterna för det som var maskulint kodat. Denna 

preferens var något svagare hos de kvinnliga respondenterna vilket innebär att de har en något större 

acceptans för det som är feminint kodat. Detta är en insikt som är av intresse för studien då den visar 

på att varken män eller kvinnor föredrar det som är tydligt feminint kodat. Denna insikt kan kopplas till 

studiens tredje frågeställning (se 1.3) då den kan ge en insikt i hur en designer kan arbeta kritiskt med 

schampoförpackningar och färgen rosa och feminint kodade element i stort.
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8 SLUTSATSER & AVSLUTANDE DISKUSSION

8.1 SLUTSATSER
Syftet med studien var att undersöka hur färgen rosa uppfattas ur ett genusperspektiv med fokus på 

könskodad marknadsföring och undersöka hur denna färg med ansatsen kritisk design kan användas 

inom förpackningsdesign, speciikt gällande schampoförpackningar för män, för att bryta existerande 
könsnormer.

 

Studien visar att färgen rosa idag fortfarande är starkt könskodad mot kvinnor och femininitet och att 

denna könskodning även återinns inom marknadsföring av schampo. Studien visar också att det inns 
en vilja bland både män och kvinnor att bryta denna könskodning, skapa förändring och göra färgen 

mer tillgänglig för alla könstillhörigheter. Många tycker att det är problematiskt med hur färgen används 

i dagens samhälle och vill gärna ha en förändring och mer jämställd användning.

 

Det inns tydliga skillnader mellan schampoförpackningar för män och schampoförpackningar för kvin-

nor. Kvinnliga förpackningar är oftare rundare i formen och ljusa medan manliga förpackningar är 

kantigare och mörka (se 5.1.1 och 5.1.2). Detta är en tydlig könskodning inom förpackningsdesign som 

förstärker existerande könsroller och normer.

 

Vidare visar studien att män generellt anser att rosa blir feminint tidigare än vad kvinnor gör när det 

kommer till exempelvis nyanser och mättnad av färgen. Studien visar också att män är mindre benägna 

att köpa en produkt om den är feminint kodad. Därför bör dessa aspekter tas i beaktning vid användning 

av färgen vid design för en manlig målgrupp. Detta för att inte alienera målgruppen.

 

Färgen rosa kan inom förpackningsdesign för män med fördel användas som en del av helheten. Genom 

att kombinera färgen rosa tillsammans med övriga mer maskulint kodade förpackningselement (exem-

pelvis form, färg, copy) kan rosa användas i en högre grad i designen och fortfarande tilltala målgruppen. 

Studien visar att speciellt copy kan ha stor påverkan på hur övriga element uppfattas.

 

Studien visar också att både män och kvinnor föredrog de förpackningar som var tydligt maskulint koda-

de. Detta visar att varken män eller kvinnor föredrar det som är tydligt feminint kodat. Detta bör också 

tas i beaktning vid utformningen av schampoförpackningar för både män och kvinnor.

 

Genom att arbeta kritiskt och aktivt använda sig av rosa inom design för en manlig målgrupp kan färgen 

fungera som ett medel för att tänja och slutligen också bryta den könsnorm som inns kring färgen rosa. 
Det är dock viktigt att inte göra det för snabbt då detta istället kan skapa en motsatt efekt och avskräcka 
målgruppen från färgen.



57

8.2 Avslutande diskussion
8.2.1 Teoretiskt ramverk

I studien användes undersökningar och litteratur från lera länder i världen. Detta gjordes då använd-

ningen av rosa inom design med en kritisk ansats är ett relativt outforskat område och det inte fanns 

tillräckligt med material från Sverige. Det hade varit önskvärt att enbart använda teori från Sverige i och 

med att normer och könsroller kan variera mycket beroende på vilket samhälle och kontext de undersöks 

i. Användningen av litteratur från andra delar av världen kan därför i viss mån ha påverkat resultatet. 

Dock bör även påpekas att kopplingen mellan rosa och femininitet ingenting som är unikt för Sverige 

utan denna könsfördelning inns även i andra delar av världen.

8.2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder
I studien användes både kvalitativa och kvantitativa metoder. Metodtriangulering har använts genom 

att samla in både kvalitativa och kvantitativ data. Detta för att skapa större säkerhet i data och väga upp 

eventuella svagheter i de olika metoderna (Larsen, 2009). Trianguleringen anses ha gett studien ökad 

validitet som framkommit i analysdelen. 

 

Tillvägagångssättet och data från både de kvalitativa och de kvantitativa metoderna har dokumenterats 

och sparats vilket ger studien ökad reliabilitet. Inför de kvalitativa metoderna har intervjuguider använts, 

svaren antecknats under pågående intervju samt intervjuerna spelats in i ljudform för att sedan transkri-

berats och jämförts med anteckningarna som förts. Denna dokumentation av studiens tillvägagångssätt 

menar författaren gör det möjligt för framtida forskare att genomföra en liknande studie med samma 

metodik. Dock är genus och normer inte absoluta utan snarare föränderliga vilket skulle kunna göra att 

resultaten skiljer sig åt vid en upprepning av studien.

 

Gällande kvalitativ forskning så innebär det metodvalet att svaren från respondenterna måste tolkas 

vilket innebär att det inns en risk för feltolkning. För att minska denna risk transkriberades och tolkades 
samtliga intervjuer så fort som möjligt efter intervjutillfället för att nyanser, tankar, intryck och idéer som 

framkom under intervjun skulle tas tillvara på och inte glömmas bort.

 

8.2.3 Kvantitativ enkät
I den avslutande kvantitativa enkäten valdes mittenalternativet “neutral” att inte tas med utan enbart al-

ternativen “maskulin” eller “feminin” gällande hur respondenten uppfattade förpackningens färger och 

helhet. Detta skulle kunna anses som styrande då respondenterna var tvungna att välja mellan dessa två 

alternativ. Dock gjordes detta medvetet då syftet var att hitta en brytpunkt när förpackningen gick från 

maskulin till feminin. Med ett mittenalternativ bedömdes risken att många skulle lägga sig mitten av ren 

bekvämlighet som stor. Därför togs inte det alternativet med.

 

Medan enkätundersökningen varade upptäcktes en del felkällor. Bland annat att de kvinnliga respon-

denterna reagerade över texten “men + care”, att respondenter uppgav att de inte ville köpa produkten 

på grund av innehållet snarare än förpackningens design eller att de inte hade hår och därför inte skulle 

köpa schampo överhuvudtaget. I efterhand hade det därför varit bra att testköra enkäten på ett par per-
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soner innan för att hitta eventuella felkällor och förtydliga en del frågor. En del respondenters svar hade 

också kunnat uteslutas då de inte tillhörde målgruppen, exempelvis de som ej hade hår.

8.2.4 Kvalitativa intervjuer
Under de kvalitativa intervjuerna i förstudien användes en intervjuguide med öppna frågor för att re-

spondenten skulle kunna associera friare och inte styras under intervjun. Detta är viktigt för att skapa 

validitet under intervjuerna och möjliggöra mer djupgående svar (Bryman, 2002). För att responden-

terna inte skulle hamna alltför långt utanför ämnet var intervjuaren dock tvungen att gå in och styra 

något (Lantz, 2013). Ett visst mått av styrande förekom därför men kan inte anses nämnvärt ha påverkat 

studiens resultat negativt då det gjordes medvetet för att skapa mer djupgående och relevanta svar från 

respondenterna.

 

Under intervjuerna inför värderingen användes också öppna frågor men en viss styrning av intervjuaren 

för att inna teman och hålla intervjuerna inne på rätt spår. I och med att det var samma frågor på samt-
liga förpackningar (7 stycken) blev det dock mycket upprepningar vilket kan ha tröttat ut respondenterna 

något och gjort deras svar gällande en del förpackningar mindre utvecklade.

 

En av intervjuerna i förstudien genomfördes över Skype, en över telefon och en över mejl. Att göra 

intervjuerna personligen och ansikte mot ansikte är att föredra då nyanser, gester och kroppsspråk kan 

observeras vilket inte är möjligt vid intervjuer över telefon och mejl (Kvale, 2014). 

 

De senare kvalitativa intervjuerna för valideringen genomfördes dock ansikte mot ansikte vil-

ket kan ses som positivt då det som ovan nämnt möjliggjorde för följdfrågor och mer djupgåen-

de samtal. Samtidigt är det möjligt att närvaron av intervjuaren påverkade svaren som gavs av res-

pondenterna och att mer ärliga svar hade framkommit i en anonym enkätundersökning. Då dessa 

intervjuer syftade till att fördjupa kunskaperna som redan framkommit under en sådan anonym kvan-

titativ enkätundersökning bedömdes dock detta därför inte ha påverkat studiens resultat negativt. 

8.2.5 Respondenter
I förstudien hade det varit av intresse att intervjua ler designers och speciellt en designer som hade 
haft mer fokus på förpackningsdesign. Under studiens gång gjordes ett lertal försök att kontakta för-
packningsdesigners och graiska designers men det var svårt att få tag respondenter och efter ett tag var 
arbetet därför tvunget att fortsätta utan svar från dem. 

 

Av de som svarade på enkäten i den inledande studien var majoriteten kvinnor (se 4.0). Med tanke på 

hur studien sedan utvecklade sig för att undersöka mäns uppfattning om rosa hade det varit av intresse 

att ler män svarat på enkäten för att få in underlag kring deras åsikter och funderingar kring färgen. I 
och med att den inledande studien genomfördes innan syftet med projektet var fullt preciserat och mål-

gruppen bestämd var detta dock svårt att förutse. I efterhand hade dock ett större underlag av svar från 

manliga respondenter varit önskvärt.

 

För studien hade det också varit önskvärt med ett större åldersspann och jämnare fördelning mellan ål-
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dersgrupperna bland respondenterna i stort. I den kvantitativa enkäten vid värderingen fanns det bland 

de kvinnliga respondenterna exempelvis en hög koncentration mellan åldern 18-30 medan det bland 

männen inte fanns någon respondent under 20 år och en hög koncentration av män i åldern 31 till 40. 

 

För att fördela antalet respondenter jämnare inom de två grupperna (män och kvinnor) delades därför 

de in i större åldersgrupper. Detta skapade åldersgrupper som var jämnare rent storleksmässigt vilket 

gjorde dem lättare att jämföra utan att påverka resultatet för mycket. De tidigare nämnda skillnaderna i 

åldersfördelning mellan män och kvinnor innebar dock att det var tvunget att vara olika åldersgruppe-

ringar för män (21-40, 41-50, 51+) och kvinnor (18-30, 31-50, 51+) vilket gjorde att en säker jämförelse 

gällande ålder inte kunde göras mellan kvinnor och män utan enbart inom de olika grupperna i sig. Det 

hade därför för jämförelsens skull varit önskvärt att ha en jämnare fördelning av respondenterna gällan-

de både kön och ålder. 

 

Under studiens gång fanns det en problematik med att det var ler kvinnliga respondenter än manliga. 
Detta problem uppstod både i den förberedande studien (som nämnt ovan), förstudien och den kvanti-

tativa enkäten i värderingsprocessen. Under den kvalitativa värderingsprocessen så fanns det större möj-

lighet att själv bestämma hur många män och kvinnor som skulle intervjuas och därför var fördelningen 

där mer jämn. 

 

Under de kvalitativa intervjuerna i värderingsprocessen intervjuades studenter eller nyligen utexamine-

rade studenter som samtliga var mellan 20 och 25 år gamla. Ett större åldersspann och ler intervjuer 
hade varit önskvärt för att öka trovärdigheten. 

 

Slutligen så hade det i och med att studien undersökte hur utformningen av en förpackning för en manlig 

målgrupp skulle kunna gå till varit önskvärt med ler manliga respondenter och en jämnare åldersfördel-
ning mellan dem i de kvantitativa undersökningarna över lag.

 

8.2.6 Analysprocess
Den data som samlades in från enkätundersökningen i den kvantitativa enkäten i värderingen skrevs ut 

och kodades för hand. Detta var mycket tidskrävande och innebar också att svaren skrevs ner från digital 

form till analog form för att sedan skrivas in i digital form igen. Dessa led innebär en ökad risk för att 

något av svaren blir fel inskrivna vilket om så sker skulle vara en felkälla som potentiellt kan påverka 

studiens resultat. För att undvika att detta ska ske har samtliga data setts över ett lertal gånger i alla led.
 

De kvalitativa intervjuerna möjliggjorde att mer djupgående data kunde samlas in vilket ledde till att 

trådar och insikter kunde följas upp och bearbetas på ett annat sätt jämfört med den kvantitativa enkä-

ten. Analysen grundades Creswells (2014) teorier och vid de kvalitativa intervjuerna användes en öppen 

kodning samt en tematisk analys. Med hjälp av denna metod framkom nya teman som kanske annars 

inte hade upptäckts (exempelvis temat doft). Denna metod anses därmed ha bidragit positivt till studien 

då den möjliggjort nya upptäckter.

 

Svaren som framkom i intervjuerna och enkätundersökningarna kodades och analyserades av inter-

vjuaren som samtidigt också antecknade svaren och skötte inspelningen av intervjuerna. I och med att 
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samtliga svar analyserades av samma person kan dennes uppfattningar, åsikter och tidigare erfarenhet-

er ha påverkat analysen och därmed också studiens resultat. Att samma person genomförde samtliga 

analyser kan också ses positivt för studien då samtliga intervjuer tolkades likadant och efter samma för-

utsättningar. Hade analysen genomförts av mer än en person inns det en risk att de olika personernas 
uppfattningar hade styrt svaren åt olika håll vilket hade gett mindre jämlika analyser.   

  

8.2.7 Etik
Studiens etiska överväganden och arbete har utgått från John W. Creswells bok Research Design (2014). 

Det är viktigt att skydda en respondents identitet och samt ge dem insyn och kunskap kring vad de med-

verkar i (Creswell, 2014). I och med studiens kritiska ansats och ämne bedömdes det som extra viktigt att 

skydda anonymiteten då frågor kring genus och normer kan uppfattas som känsliga och väldigt person-

liga. Vid datainsamlingen till studien lades därför mycket vikt på att behålla respondenternas identiteter 

anonyma. Detta gjordes genom att inte samla in namn eller annan eventuellt avslöjande information i 

de kvantitativa enkäterna och genom att koda de kvalitativa intervjuerna med genusneutrala pronomen 

och numrering (respondent 1, 2, 3). Information som bedömdes riskera kunna avslöja respondentens 

identitet plockades bort eller skrevs om för att vara mindre avslöjande.

 

För att respondenterna skulle få insyn i undersökningen och deras rättigheter i den informerades samtli-

ga inför intervjun om deras rättigheter gällande anonymitet och att de kunde avbryta intervjun när som 

helst om så önskades. Respondenterna informerades om studiens syfte och vad deras svar skulle använ-

das till och att de kunde vända sig till mig om de hade några frågor. Detta informerande är en viktig etisk 

aspekt i studien som man bör vara noga med att genomföra korrekt (Creswell, 2014).

 

Samtliga kvalitativa intervjuer spelades också in med hjälp av programvara på datorn för att kunna 

granskas igenom igen vid behov samt för att dokumentera respondenternas samtycke till intervjun och 

att deras svar skulle användas i studien. Detta minskar risken för missuppfattningar och misstolkningar 

av respondenternas svar samt möjliggör att intervjuaren är mer tillgänglig för respondenten under in-

tervjun. Denna dokumentation ger studien en ökad reliabilitet då den möjliggör för andra forskare att 

genomföras studien igen med samma metodik. 

 

Ytterligare en viktig etisk aspekt att ta upp är den gällande författarens eventuell påverkan på studien. 

Författaren besitter vissa åsikter, inställningar och erfarenheter som kan innebära en viss partiskhet kring 

hur designarbete och normkritik bör vara (Creswell, 2014). Författarens bakgrund, könsidentiiering som 
kvinna och politiska åsikter kan räknas in bland dessa. Dock har författaren arbetat aktivt för att vara 

objektiv och opartisk i studien för att inte låta egna åsikter färga resultatet vilket innebär ger studien ökad 

validitet.

8.2.8 Relevans
Idag inns mycket lite forskning kring rosa inom design med en manlig målgrupp och även generellt 
om rosa överlag. Genom att göra denna studie skapades ett kunskapsbidrag som kan anses internt och 

externt relevant.

 

Studien anses externt relevant då den syftar till att bryta normer och könskodningar som mer eller 
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mindre påverkar alla i samhället. Könsnormen som inns kring färg och utseende är en av de få som vi 
fortfarande inte riktigt tagit diskussionen om i samhället och denna studie syftar till att lyfta upp denna 

diskussion vilket är av intressen för samhället i stort.

 

Studien anses internt relevant då den visat på hur en schampoförpackning kan utformas och hur rosa 

kan användas inom design för män i denna kategori. Därmed skapas underlag och ett kunskapsbidrag 

till branschen för graiska formgivare i stort kring hur man kan arbeta med detta. Studien har också 
visat på den generella uppfattningen kring rosa idag vilket innebär att det inns möjlighet att applicera 
kunskaperna även på andra produktkategorier vilket skapar ytterligare intern relevans. 

8.2.9 Avslutning
Hur kan en färg väcka så mycket känslor? Svaret är: normer. De inns överallt och märks oftast inte. Det 
är när normen skaver och som problemet med dem uppdagas. Människan kommer förmodligen aldrig 

bli helt fria från normer och det är kanske inte heller målet. En del normer inns där av en anledning. 
Människan behöver dela upp saker i kategorier och delar för att få en förståelse hur saker och ting hänger 

ihop och hur hon ska skilja dem åt. 

 

Men enbart på grund av att samhället förmodligen aldrig inte kommer bli helt fria normerna innebär 

det inte att de inte kan eller bör kritisera och uppmärksammas. För en del normer bör verkligen lyftas 

upp till diskussion och granskas djupare. En av dem är normen kring färg. Som nämns utav en av de 

intervjuade i den förberedande studien så är normen kring färg och estetik en av de få könsuppdelningar 

som samhället idag fortfarande accepterar utan någon vidare diskussion.

 

Normen kring färg och form är en norm som vi ofta knappt tänker på. Den bara är där. Men när man 

börjar granska den närmare kan man se den överallt. På klädavdelningen, leksaksafären eller varför inte 
schampohyllan? 

 

Jag tror att ett viktigt steg för att förändra den könsuppdelning och könskodning som inns kring färg är 
att helt enkelt våga ta steget från första början och börja inkorporera rosa inom design för män. Gör den 

tillgänglig för alla könstillhörigheter och våga ifrågasätta hur den används idag. Inte minst måste också 

diskussionen tas och de normer och idéer som inns bör ifrågasättas.
 

Genom att arbeta kritiskt med färg tror jag att samhället relativt snabbt kan göra stora framsteg. Männ-

iskan och samhället blir alltmer medvetna om de könsnormer och andra normer som inns i samhället 
vilket jag tror är viktigt för framtiden om vi slutligen ska uppnå ett jämställt samhälle. 

 

Många väljer bort rosa helt då de tycker att den är “för könskodad” och laddad. Jag anser istället att det 

ät bättre att göra tvärt om. Omfamna färgen och våga använda den. Genom att göra detta och våga ta 

diskussionen om färgens betydelse kan man tvätta bort stämpeln av rosa som någonting fult, billigt och 

kitschigt och återta den plats som färgen en gång hade och fortfarande förtjänar att ha.
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8.2.10 Rekommendationer för vidare studier

I denna studie har fokus legat på färgen rosa och marknadsföring av schampoförpackningar för män. 

För vidare forskning skulle det vara  av intresse att studera om rosa kan användas i en genusneutral 

förpackning och hur detta i sådana fall skulle kunna gå till. Det vore även av intresse att redesigna en 

existerande genusneutral förpackning och applicera rosa på den för att se om det går att locka både 

kvinnliga och manliga konsumenter.

 

Det vore även av intresse att se om och i sådana fall även hur insikterna från denna undersökning skulle 

kunna appliceras på andra könskodade produkter eller områden. Ett område som ofta lyfts upp i diskus-

sionen kring rosa är barnleksaker och barnkläder. Detta är områden som vore intressanta att undersöka 

vidare för att undersöka hur man kan jobba för att bryta existerande könsnormer redan i tidig ålder.

 

I och med att det kan anses innas en skillnad mellan vad människor säger att de skulle köpa vid en in-

tervju eller i en enkät jämfört med vad de faktiskt skulle köpa i butik om de var ensamma vore det även 

av intresse att testa fysiska prototyper i butiker för att observera hur designen fungerar i verkligheten. 

Genom att göra detta skulle mer konkret data kunna tas fram för hur köpbeteendena ser ut i verkligheten 

utan att riskera att svaren påverkas av det respondenterna tror de skulle köpa snarare än vad de faktiskt 

köper.

 

I denna studie låg fokus på färg och rosa. Detta innebar att andra förpackningselement som copy och 

form inte undersökts noggrannare trots att de kan ha stor påverkan på köpbeslut och helhetsuppfattning 

av förpackningen. För vidare forskning kan det därför vara av intresse att se närmare även på dessa de-

lar och se hur de både enskilt och tillsammans kan användas i marknadsföring för att bryta existerande 

könsnormer.

 

När denna studie genomfördes valdes de binära könen (man och kvinna) som utgångspunkt för studien. 

Detta gjordes för att avgränsa studien och på grund av att de binära könen traditionellt sett är de som 

främst brukar diskuteras när det kommer till färg och könsroller. Det är också den utgångspunkt som 

används inom de lesta undersökningar och litteratur som granskats. För vidare studier vore det intres-
sant att även undersöka hur färgen uppfattas av icke-binära och transpersoner för att få en större insikt 

i färgens koppling gällande genus.

 

Under studien gång blev det uppenbart att det inns en hel del teori kring färgen rosa och dess koppling 
till manligt och kvinnligt men väldigt lite forskning som undersöker hur man faktiskt kan arbeta med fär-

gen i praktiken vid exempelvis design och marknadsföring. Genom vidare forskning kring detta ämnet, 

speciellt kring hur man vidare kan använda sig av färgen mot en manlig målgrupp, skulle frågan kring 

färg och genus kunna lyftas ytterligare och en större medvetenhet skapas i samhället i stort.
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BILAGOR

Bilaga 1. Enkätsvar från inledande studie
 

Bild 1. Cirkeldiagram över svar från fråga 1 i enkätundersökningen från inledande studie

Bild 2. Cirkeldiagram över svar från fråga 2 i enkätundersökningen från inledande studie
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Bild 3. Cirkeldiagram över svar från fråga 3 i enkätundersökningen från inledande studie

Bild 4. Cirkeldiagram över svar från fråga 4 i enkätundersökningen från inledande studie

Bild 5. Stapeldiagram över svar från fråga 5 i enkätundersökningen från inledande studie
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Bild 6. Cirkeldiagram över svar från fråga 6 i enkätundersökningen från inledande studie

Bild 7. Cirkeldiagram över svar från fråga 7 i enkätundersökningen från inledande studie
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Bilaga 2. Observationsstudie

2.1 Fotografier från butiker
Fotograier på sortiment och produktförpackningar för schampo från Ica Spiralen och Åhléns Norrkö-

ping.

 

Bild 1. Fotografier från Ica Spiralen.

Bild 2. Fotografier från Åhléns
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Bild 3. Fotografier från Åhléns
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2.2 Skärmdumpar från bildsökning till visuell analys
 

Bild A. Resultat av bildsökningen på “shampoo for men”.

Bild B. Resultat av bildsökningen på “shampoo for women”.
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Bilaga 3. Kodningsmanual förstudie
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Bilaga 4. Kodningsschema förstudie

Kodningsschema 1. Shampoo for men.

Kodningsschema 2. Shampoo for women.
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Bilaga 5. Intervjuguide - förstudie
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Bilaga 6. Digitala skisser

Bild 1. Digitala skisser undersökningsfas, urval 1.
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Bild 2. Kompletterande digitala skisser undersökningsfas, urval 1.



77

Bilaga 7. Intervjuguide kvalitativa intervjuer (validering)


