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Sammanfattning 

Studien som följer syftar till att ta fram ett förslag på en visuell identitet för ett fiktivt 

hudvårdsvarumärke, som upplevs könsneutral och erbjuder produkter till en yngre målgrupp. 

Med könsneutral menas att varumärke inte upplevs rikta sig till ett specifikt kön. Fokus i studien är 

färg, form och förpackning. För att svara på syftet har forskning genom design använts. Genom 

en litteraturstudie, en inledande studie i form av en kvantitativ enkät samt semistrukturerade, 

kvalitativa fokusgrupper har en grund tagits fram för att kunna skapa en visuell identitet. Den 

visuella identiteten kom att innehålla logotyp, färger och mönster som applicerades på tänkta 

produkter. Den visuella identiteten har utvärderats i form av en kvalitativ enkät där resultatet har 

analyserats för att fastställa att designen uppfyller syftet. 

 

Genom att välja färger, en enkel logotyp och abstrakta mönster som anses passande för 

hudvård visar studien att med tydlig information och minimalistisk användning av grafiska 

element på förpackningarna så upplevs den visuella identiteten inte rikta sig till något specifikt 

kön men till en yngre målgrupp. 

 

 

  



 

Abstract 

The following study aims at making a proposal of a visual identity for a fictitious skincare brand, 

that is gender neutral and offers products to a younger target group. Gender neutral meaning 

that the brand is not perceived as aimed towards any specific gender. The focus of the study is 

color, shape and packaging. In order to respond to the purpose, research by design has been 

used as an approach. Through applicable theories, an initial study in the form of a quantitative 

questionnaire and semistructured qualitative focus groups, a foundation was established to 

create a visual identity. The visual identity that was created contains a logotype, colors, patterns 

and packages designed containing these elements. The visual identity has been evaluated by 

using a qualitative questionnaire, where the results have been analyzed to determine whether or 

not the design meets the purpose and is interpreted as not gender-specific and aimed at a 

younger target audience. 

  

By choosing colors, a simple logo and abstract patterns considered suitable for skin care, the 

study shows that with clear, distinct information and a minimalistic use of graphic elements on the 

packaging, the visual identity is not perceived as gender-specific and is suitable for a younger 

target group.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Huden är det störst organ vi har och är en gemensam faktor som alla människor delar. Idag finns 

det ett stort utbud av olika produkter som kan konsumeras för att vårda huden. 

Hudvårdsprodukter är oftast inte framtagna eller skapade för ett specifikt kön, men däremot 

marknadsförs dessa produkter på ett sätt som riktar sig till antingen män eller kvinnor (Beauty 

Test Tube, 2015), men enligt RFSL (2015a) är man och kvinna inte de enda könen. Det börjar bli 

alltmer ifrågasatt om produkter verkligen behöver vara könsspecifika istället för att fokus ska 

ligga på produktens faktiska funktion på huden (Fury, 2016). Inom hudvårdsbranschen idag finns 

en tydlig uppdelning av produkter riktade till kvinnor och produkter riktade till män. Omfång och 

utseende är den största skillnaden det är tydligt att utbud av produkter och varumärken är större 

när det gäller produkter riktade till kvinnor och endast 5% av den globala marknaden inom 

hudvård består av manliga produkter (Fury, 2016).  

	

Jämställdhet, normer och genus är ämnen som diskuteras allt oftare på olika plattformar och 

används även på senare tid som konkurrensmedel hos många designföretag (Petersson 

McIntyre, 2010). Mer eller mindre all design utformas utifrån vad som förväntas uppskattas om du 

är pojke, flicka, man eller kvinna och könskodning blir en naturlig del av designprocessen för 

konsumtionsvaror (Hörberg, 2012).  

 

Enligt Marcus Jahnke (citerad i Hörberg, 2012) är en strategi för att bryta mot stereotypisk design 

utifrån ett könsperspektiv istället unisex-design, där man skalar bort det som visar på skillnader 

mellan könen och gör design riktade till båda. Detta, enligt honom, resulterar dock oftast med 

produkter som inte sticker ut bland konkurrenterna, uppfattas som bleka och blir därmed svåra 

att sälja (Hörberg, 2012).  

 

Varumärken som konsumerades som mest inom hudvårdsbranschen mellan januari och juni 

under år 2016 var bland annat Loreal, The Body Shop, ACO, Clinique och Vichy (KoHF, 2016) och 

dessa varumärken har en mängd olika produktserier som delas upp både beroende på funktion 

och kön. Loreal Paris är en ledande aktör globalt när det kommer till hudvårdsprodukter och har 

flera hundra hudvårdsprodukter som oftast kategoriseras, med hjälp av förpackningens 

utformning (Loreal Paris, 2017). Majoriteten av dessa produkter har ingen tydlig etikett eller 

liknande text som säger att produkterna är framtagna och ämnade för just kvinnor, men 
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däremot finns en påtaglig skillnad och kategorisering av produkter för män som tydligt innehåller 

ordet Men i varje produktnamn (Loreal Paris, 2017).  

1.3 Problembeskrivning  

En tydlig konsekvens av könsspecifika produkter inom hudvårdsbranschen är att falska och 

stereotypiska uppfattningar av vad som är feminint och maskulint skapas (Fury, 2016). Könade 

produkter leder till underbyggnad av stereotyper och bekräftelse av tvåkönsnormen (Wade, 

2015). Eftersom genus och könsstereotyper är ämnen som diskuteras alltmer i dagsläget är en 

naturlig följd av detta att stereotypiska utformningar och produkters förpackningsdesign 

ifrågasätts, eftersom en stor del av valen en person gör inför ett köp berör förpackningens 

utseende (Wallerius, 2017). I grund köper och använder alla människor hudvård av samma 

anledningar, inte för att det är en del av att vara en man eller en kvinna (Fury, 2016).  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt hudvårdsvarumärke kan 

utformas, som upplevs könsneutral och erbjuder produkter till en yngre målgrupp, avseende färg, 

form och förpackning.  

 

Med yngre målgrupp menas personer mellan 18–30 år.  

 

För att underlätta att komma igång med studien har tre frågeställningar utformats:  

- Vilken betydelse har färg på hudvårdsprodukter?  

- Vilka faktorer får en hudvårdsförpackning att upplevas som könsneutral?  

- Hur upplever unga konsumenter hudvårdsprodukter idag? 

 

Frågeställningarna är tänkta att användas som riktlinjer under studiens gång för att senare 

kunna besvara syftet. Målet är därför inte att svara på frågeställningarna, utan används 

kontinuerligt under studiens gång som en slags guide för forskningen. 

1.5 Avgränsningar 

Visuell identitet är ett begrepp som används för hur ett varumärke ska uttrycka sig enhetligt och 

innehåller specifika riktlinjer när det kommer till grafiskt material. Det är vanligt att begrepp som 

grafisk identitet, grafisk manual och grafisk profil även används som benämning för samma 

område och kan innehåller oftast olika aspekter beroende på den visuella identitetens syfte 
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(Brandma’, 2017). I den här studien avgränsas visuell identitet till design av logotyp, val av färg, 

mönster och förpackningar. Namn på det fiktiva varumärket arbetas även fram som en del av 

den visuella identiteten.  

 

Många olika produkter kan kategoriseras under benämningen hudvård och studien kommer att 

avgränsa sig till produkter som bedöms passa hela målgruppen gällande användningsområden. 

Dessa produkter är ansiktskräm, hudkräm, handkräm, deodorant och duschtvål.  

1.6 Begrepp 

Kön 

Det som kallas för kön består av fler aspekter och delar, men i denna studie syftar ordet till det 

kön en människa uppfattas har fötts med, det biologiska könet som definieras bl. a. utifrån inre 

och yttre könsorgan (RSFL Ungdom, 2015b). 

 

Könsneutral  

Ordet könsneutral syftar i denna studie till något som likvärdigt fungerar för alla personer oavsett 

kön. Någonting könsneutralt innehåller varken maskulina eller feminina drag eller en kombination 

av dessa.  

 

Könad 

Ordet könad används i denna studie som begrepp för när starka associationer till ett specifikt kön 

upplevs i samband med exempelvis former, föremål, produkter eller liknande som inte erhåller ett 

kön ur ett biologiskt perspektiv. 

 

Genus  

Ordet syftar på de socialt och kulturellt konstruerade skillnader mellan kvinnor och män 

(Normbryt, 2015a), och den maktordning som är kulturellt skapad och relaterad till föreställningar 

om vad som uppfattas manligt och kvinnligt (Ambjörnsson, 2004). 

 

Unisex  

I denna studie syftar ordet unisex till det begrepp som används i samband med det som är tänkt 

att användas av både män och kvinnor (CD, 2017). 

 

Hudvårdsförpackning 

Ordet syftar i denna studie till det fysiska emballaget som hudvårdsprodukter hanteras, skyddas, 

transporteras och presenteras i.  
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2 Teoretisk ram  

2.1 Normer  

En norm är det “normala”, det accepterade beteendet i en social grupp och innebär de 

handlingarna som en individs egna handlingar bör stämma överens med (NE, 2017a). 

Normativitet betyder att göra det som anses vara normalt, det vill säga vad som bör göras, det 

förutbestämda och förordnade (Morris et al. 2015) och normer är föränderliga med tiden 

(Normbryt, 2017b). Normer kan bl.a. vara estetiska eller ekonomiska och kopplas oftast ihop med 

sociala värden (NE, 2017a). Morris et al. (2015) förklarar att objektiva mönster av sociala normer 

kan dels komma från regelbundenhet och bekräftelse, men även utifrån sociala aspekter och de 

förväntningar som en grupp människor har på varandra. Personliga normer formas utifrån vad 

en person förväntar av sitt eget beteende (Morris et al. 2015).  

 

Då normer står för det förväntade upplevs oftast det som går emot normen, d.v.s. någonting 

normbrytande, som “det annorlunda” (Lundgren & Sörensdotter, 2004). Ungdomar tar till sig och 

uppfattar den sociala omgivningen, sig själva och andra utifrån den kontext de lever i, vilket leder 

till deras uppfattning av vad som är normalt (Lundgren & Sörensdotter, 2004). Den heterosexuella 

normen, som innebär att heterosexualitet uppfattas vara “naturligt” och “ursprungligt”, bekräftas 

exempelvis av traditionella könsmönster i skolan och därmed är en del av den kontext ungdomar 

lever i.  

2.2 Genus 

Genus handlar om skillnader mellan kvinnor och män, inte ur ett biologiskt perspektiv utan som 

en social och kulturell konstruktion som skapas i samhället (Normbryt, 2015a). Kulick (1987) 

förklarar att kultur består av idéer och föreställningar som ligger till grund för hur en person 

tänker och agerar. Vad som är manligt och vad som är kvinnligt är alltså uppfattningar och 

föreställningar som ingår under genusmedvetenhet och det är vi människor som skapar genus 

både medvetet och omedvetet (Jämställdskola, 2010).  

 

Enligt Connell & Pearse (2015) tar vi genus för givet i vardagslivet och att många arrangemang 

kring skillnader mellan män och kvinnor som skapas av samhället är så pass välkända att de då 

uppfattas som naturliga. Det som anses vara aktuella uppfattningar av feminint och maskulint 

påverkar och präglar det som kallas genus (Fagerström, 2010).  
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Uppfattningen är oftast att skillnaden mellan könen man och kvinna tillkommer på två olika sätt. 

Ambjörnsson (2004) förklarar att ur ett perspektiv hävdar man att kvinnor och män är olika 

biologiskt, att man föds annorlunda och att det i sin tur påverkar skillnad i livsstil, intressen och 

andra egenskaper. Det andra perspektivet hävdar däremot att män och kvinnor är för det mesta 

lika, men att de skillnader som man finner uppstår istället på grund av kulturella och sociala 

förhållanden (Ambjörnsson, 2004).  

 

Former eller föremål kan varken vara maskulina, feminina eller neutrala då det inte finns sådana 

egenskaper hos föremål. Vad som gör ett föremål feminint eller maskulint präglas av kulturella 

och sociala tillskrivningar, därmed är även ett föremål som anses vara könsneutrala endast en 

uppfattning (se McIntyre i Brunnström & Wagner, 2015). 

2.3 Stereotyper  

2.3.1 Könsstereotyper 

En stereotyp är en generaliserad och förutfattad uppfattning om en grupp medlemmar där det 

förutsätts att medlemmarna i den specifika gruppen erhåller samma karaktärsdrag och attribut 

(Cook & Cusack, 2010). Könsstereotyper är den form av stereotyp som generaliserar att alla 

kvinnor har samma attribut och egenskaper och att alla män har samma attribut och egenskaper 

(Cook & Cusack, 2010). Redan vid ung ålder utsätts barn för könsstereotyper, vilket ligger till 

grund för generaliseringen och deras uppfattning om en specifik könsroll i ett samhälle (Bevik & 

Liljegren, 2010). Enligt studier kring ungdomars attityder till könsroller och könsstereotyper visar 

forskningen att flickor redan vid 18 månaders ålder kan skilja på olika stereotypiska leksaker: 

pojkar gillar att leka med bilar, flickor gillar att leka med dockor (Lönn, 2003).  

2.3.2 Unisex  

Definitionen av ordet unisex är när någonting är tänkt att användas av både män och kvinnor 

(CD, 2017). Unisex är när något, t.ex. en produkt eller en offentlig toalett, inte är anpassat till ett 

specifikt kön och undviker förstärkta könsroller (NE, 2017b). Unisex-mode började växa fram 

främst under 1960-talet, men resulterade för det mesta i mer maskulina kläder för det kvinnliga 

könet som ett alternativ på att neutralisera det som anses feminint (Paoletti, 2015).   
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2.4 Varumärkesstrategi  

2.4.1 Points of Parity & Points of Difference 

Keller et al. (2012) säger att ett varumärkes Points of Parity, som kallas liknande attribut på 

svenska, är det som varumärket har gemensamt med sina konkurrenter. Det är konsumentens 

förväntade behov och preferenser på ett varumärke inom en specifik tjänst- eller produktkategori 

(Keller et al. 2012).  

 

Enligt Keller et al. (2012) är ett varumärkets Points of Difference, som kallas särskiljande attribut 

på svenska, det som särskiljer varumärket från sina konkurrenter (Keller et al. 2012). Det är 

varumärkets särskiljande attribut som gör varumärket unikt och gör att konsumenterna skapar 

starka, gynnsamma och unika associationer till varumärket (Keller et al. 2012). Enligt Kotler et al. 

(2013) ska ett varumärke skapa sina särskiljande attribut med varumärkets Unique Selling 

Propositions i åtanke, som innebär varumärkets unika egenskaper. Kotler et al. (2013) säger att 

genom granskning av konkurrenterna inom samma produktkategori blir det enklare att 

bestämma hur varumärket ska differentiera sig.  

2.4.2 Brand Imagery 

En viktig del av varumärkesprofilering och processen av att skapa ett lyckat varumärke är 

varumärkets Brand Imagery, som i studien kommer benämnas abstrakta 

varumärkesassociationer (Keller et al. 2012). Abstrakta varumärkesassociationer handlar om att 

använda och utnyttja en produkts egenskaper som möter en konsuments sociala och 

psykologiska behov, och dess associationer är hur konsumenter uppfattar varumärket på en 

abstrakt nivå snarare än uppfattningen av vad varumärket faktiskt gör (Keller et. al. 2012). Keller 

et. al. (2012) nämner vidare att de abstrakta varumärkesassociationerna kan formas både 

medvetet och omedvetet utifrån varumärkets perspektiv. Det som bidrar till dessa 

associationerna är vem det är som använder varumärket. Att ett varumärke kopplas till ett 

specifikt kön är ett exempel på en abstrakt varumärkesassociation, som exempelvis Nivea 

cosmetics som har mer “feminina” associationer och bidrar därför till hur varumärket uppfattas i 

sin helhet (Keller et. al. 2012).  
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2.5 Visuell identitet 

2.5.1 Varumärkeselement  

Under 1980-talet, i takt med en utveckling av relationen mellan konsumtion och design, började 

varumärken få en större roll i vardagen och aspekter som livsstil blev en del av 

marknadsstrategin (se McIntyre i Brunnström & Wagner, 2015). Ett varumärke använder sig oftast 

av olika element för att skapa en varumärkesidentitet. För att identiteten ska vara 

sammanhängande gäller det att varumärkeselementen samarbetar med varandra (Keller et al. 

2012).  Varumärkeselement är olika visuella eller verbala element som skapar varumärkesvärde 

och dessa elementen bör identifiera och differentiera varumärket mot dess konkurrenter (Keller 

et al., 2012). Namn, mönster, logotyp, färg, symboler, slogans, och förpackning är några av dessa 

element. Vid val av varumärkeselement ska sex olika kriterier ses över: de ska vara meningsfulla, 

lätta att överföra, lätta att anpassa, vara säkra, vara enkla att komma ihåg och vara enkla att 

gilla (Keller et al., 2012). Genom att strategiskt välja rätt varumärkeselement skapas 

varumärkesvärde och konsumentens känslor för varumärket stärks (Keller et al. 2012).  

2.5.2 Varumärkesnamn och logotyp  

Enligt Keller et al. (2012) är valet av varumärkets namn både en konst och vetenskap. Namnet 

fångar varumärkets kärna samt nyckel-associationer och namnet bör ge konsumenten en 

uppfattning av vad varumärket står för och vilka kvalitéer det har (Keller et al., 2012). Enligt Kotler 

et al. (2013) är en bra utgångspunkt vid framtagning av ett varumärkesnamn att titta på vad 

varumärket eller produkten erbjuder, vad målgruppen har för karaktärsdrag samt tänkta 

marknadsföringsstrategier. Kotler et al. (2013) menar vidare att ett varumärkesnamn ska även 

utan större förhinder kunna översättas till andra språk utan att namnets betydelse ändras och att 

fel associationer därmed kopplas till varumärket.  

 

Logotypen är en central del av varumärket och spelar en stor roll när det gäller 

varumärkesvärdet (Keller et al., 2012). Logotyper kommer i två olika former: en av dessa är word 

marks som hädanefter i studien benämns som ordmärke (Keller et al., 2012). Ett ordmärke 

innebär när enbart varumärkets namn skapar logotypen och en symbol innebär en logotyp som 

är i en mer abstrakt form (Keller et al. 2012). Bergström (2012) säger att logotypen bör spegla 

varumärket som i sin tur ska skapa förtroende och tillit. Den ska även särskilja varumärket från 

sina konkurrenter och fungera lika bra på en stor reklamvepa som på ett litet visitkort 

(Bergström, 2012).  
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2.5.3 Varumärkesfärg 

En grundläggande uppfattning av färglära är essentiell när färg ska användas till ett varumärkes 

visuella identitet (Bergström, 2012). Bergström (2012) menar att en viss färg kan signalera en viss 

doft eller vägleda konsumenten till vilken funktion produkten har och färgerna i en visuell identitet 

är det som talar direkt till konsumenternas känslor. Keller et al. (2012) menar att färg är en av det 

viktigaste varumärkeselementen och att olika typer av varumärken förväntas ha en viss färg.  

2.6 Färg 

2.6.1 Färgsymbolik  

Färg har alltid varit en viktig del för människan och vi associerar olika färger till olika känslor 

(Bergström,2012). Enligt Bergström (2012) används funktionell färg för att attrahera, skapa 

stämning, informera, strukturera och pedagogisera. Röd och orange färg kan aktivera hjärnan 

medans grön och blå färg kan lugna och skapa en stämning av harmoni (Bergström, 2012). Vilka 

känslor och associationer som färg förknippas med grundar sig däremot alltid i personliga och 

kulturella värderingar, och färg kan därför ha olika innebörd för olika personer (Gains, 2014).  

2.6.2 Färg och könsstereotyper 

Könsstereotyper kan även uppstå när det gäller färgsymbolik, som exempelvis att färgen rosa 

förknippas med det feminina och mörkare färger förknippas med det manliga (Ambjörnsson, 

2012). Ambjörnsson (2012) nämner däremot att det kan finnas vissa undantag, som exempelvis 

kombinationen rosa och det maskulina som är möjlig när sammanhanget är sportrelaterat. Runt 

1980-talet blev barn allt viktigare som konsumenter och det resulterade i fler produkter och större 

skillnader mellan vad som ansågs vara flickigt och vad som ansågs vara pojkigt, när det 

handlade om färg och dekor (se McIntyre i Brunnström & Wagner, 2015)  

2.7 Förpackning 

En förpackning har många olika syften: den ska skydda och bevara produkten, samtidigt som 

den är en bärande del av varumärket och varumärkets visuella uttryck (se McIntyre i Brunnström 

& Wagner, 2015). Ungefär 60% av beslutet gällande köp av en produkt baseras på färgen på 

förpackningen/produkten (Wheeler, 2013).  
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2.7.1 Förpackningsdesign 

Målsättningen med att designa en förpackning är att tydligt marknadsföra en produkt utifrån 

vilken funktion eller personlighet produkten har för att leda till köp (Klimchuk & Krasovec, 2012). 

En viktig del av förpackningsdesign är att de olika designelementen ur varumärkets identitet som 

namn, färger, symboler och andra element används (Klimchuk & Krasovec, 2012). Klimchuk & 

Krasovec (2012) menar vidare att den visuella representationen av dessa element på en 

förpackning definierar produkten och särskiljer produkten från konkurrenter. Den viktigaste ytan 

på en förpackning som ska fånga uppmärksamhet är det som anses vara framsidan, som bör 

innehålla varumärkets identitet med tillhörande kommunikationselement, exempelvis 

produktnamnet (Klimchuk & Krasovec, 2012). 

 

Färg är en av de viktigaste egenskaperna hos en förpackning och inom vissa produktkategorier 

förväntas det att en specifik färg eller färgnyans används (Keller et al., 2012).. Det är vanligt att 

konsumenter identifierar färgen på en förpackning eller produkt först, innan andra designelement 

uppfattas (Keller et al. 2012, Klimchuk & Krasovec, 2012).  

2.7.2 Hudvårdsförpackningar  

Hudvårds- och skönhetsprodukter har varit starkt associerade till femininitet sedan 1990-talet (se 

McIntyre i Brunnström & Wagner, 2015). På dagens förpackningar är det tydligt att produkter 

riktade mot män har ett maskulint formspråk genom manliga attribut, som mörka färger och och 

kantiga former, medans förpackningar som anses som feminina är runda (se McIntyre i 

Brunnström & Wagner, 2015). McIntyre (i Brunnström & Wagner, 2015) menar vidare att 

exempelvis genom färg och typografi på förpackningen får konsumenterna signaler om vem 

produkter uttrycker sig vara till för.  

2.7.3 Förpackningens-stereotyper 

Förpackningar som är rosa med mål att tilltala kvinnor utformas på så sätt på grund av att det 

ger en föreställning av och koppling till femininitet, inte för att det bevisat att det ligger i bara en 

kvinnas natur att gilla rosa (se McIntyre i Brunnström & Wagner, 2015). När det kommer till 

stereotyper inom förpackningsdesign och genusperspektiv inom det området handlar det främst 

om visuella stereotyper, t.ex. rosa, älvor och glitter.  (se McIntyre i Brunnström & Wagner, 2015).  

2.7.4 Typografi 

Vad som gör en text lättläst kan bero på många olika aspekter och olika egenskaper kan göra 

vissa ordbilder enklare att tolka (Hellmark, 1998). Hellmark (1998) säger att gemena bokstäver 
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oftast upplevs lättare att läsa jämfört med versaler och står till grund för tydligare ordbilder. Med 

hjälp av kontrastrika teckensnitt kan en formgivare uppnå specifika känslor hos mottagaren 

genom bland annat styrkekonstrast, vilket innebär att sätta kraftiga bokstäver tillsammans med 

smala och magra (Bergström, 2012). Bergström (2012) menar vidare att teckensnittfamiljen 

sanserif, ett teckensnitt som är jämntjockt i grovlek och är även kallad linjär, passar bäst texter 

som ska läsas på avstånd, rubriker och bildtexter. 

 

Enligt Klimchuk & Krasovec (2012) ska typografin, det vill säga texten, på en förpackning 

förmedla varumärkets personlighet och vara varierande i kontrast. Vid val av teckensnitt till 

förpackningen bör maximalt tre olika teckensnitt väljas och typografin ska även vara läsbar på 

långt avstånd (Klimchuk & Krasovec, 2012). Vilken stil som används på typografin ger även ett 

specifikt uttryck som i samband med förpackning kan ge en konsument kopplingar till 

produktens funktion och kvalité (Milton, 1991).  

2.8 Unga konsumenter 

Varumärken har blivit en av de mest betydelsefulla aspekter som influerar unga konsumenter, 

och bidrar till uppbyggnaden av den personliga identiteten som konsumenter strävar efter 

(Kopilovic & M’Rad. 2005). Val av varumärke reflekterar olika val i livet och står till grund för hur 

unga förmedlar identitet, vad de står för, vem de står för samt vad de är emot. Genom val av 

varumärke väljer konsumenten dessutom vilka de vill höra samman med (Kopilovic & M’Rad. 

2005).  

 

Enligt Marty Neumeier (2003, citerad i Kopilovic & M’Rad, 2005, s. 45) baseras valet av ett specifikt 

varumärke alltmer på symboliska attribut som utseendet, vilka typer av personer som köper 

produkten, om den är eftertraktad utifrån pris och vilken grupptyp man kommer tillhöra. Det här 

leder till att konsumenter blir alltmer medvetna om vilka konsumtionsval de tar som resulterar i 

krav på varumärken som vill skapa långsiktiga relationer med sina konsumenter att ha dessa 

attribut i åtanke (Kopilovic & M’Rad, 2005). 
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3 Metod  

Eftersom studiens syfte är att ta fram ett förslag på en designlösning i form av en visuell identitet 

till ett fiktivt varumärke kommer metoden forskning genom design användas. Forskning genom 

design handlar om att ta fram nya möjligheter, det vill säga hur någonting skulle kunna vara, 

samt undersöka olika alternativ till lösning med hjälp av design (Designfakulteten, 2015). Till 

designbaserad forskning det är vanligast att kvalitativa, kvantitativa eller blandade metoder 

används till forskningen (Creswell, 2014). Nedan, i Figur 1, presenteras en överblick över studiens 

genomförande.  

Figur 1. Metodöverblick. 
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3.1 Inledande studie  

Den inledande studien bestod av en enkätundersökning för att få grundläggande kunskap om 

målgruppens uppfattning om hudvårdsprodukter samt förståelse för hur produkter idag upplevs 

utifrån ett genusperspektiv. Enligt Creswell (2014) kan eventuella återkommande likheter bland 

svaren kartläggas och generella slutsatser dras genom den här metoden. Den inledande studien 

gav en grundläggande överblick av respondenternas användning av hudvård idag, vilka 

varumärken respondenterna känner igen mest och hur dessa varumärken och deras produkter 

visuellt uppfattas om produkterna är ämnade åt kvinnor eller män.  

 
De generella slutsatserna som resultatet av enkäten visade gav grundläggande kunskap om 

målgruppen och marknaden som studiens syfte berör och användes som utgångspunkt i nästa 

steg av studien med fördjupning inom färg, form, normer och stereotyper.  

3.2 Förstudie 

En förstudie i form av kvalitativa fokusgrupper genomfördes efter den inledande studien och 

innan designprocessen av den visuella identiteten. Målet med förstudien var att få större 

förståelse kring hur färg och form på hudvårdsprodukter skapar associationer till specifika kön, 

samt få djupare förståelse för normer och stereotyper inom området. En kvalitativ metod kan 

användas för att få en mer detaljrik och djupare förståelse kring ett ämne (Creswell, 2014).  

 

Enligt Morgan (1997, enligt Halkier, 2010, s.2) är fokusgrupper en forskningsmetod som berör ett 

ämne forskaren själv har valt och data produceras i form av gruppinteraktion. Att använda en 

semistrukturerad form betyder att fokusgruppen styrs av moderatorer med olika frågor istället 

för att gruppen själva styr diskussionen helt fritt, och forskaren kan därmed få ut mer relevant 

data till studien (Wibeck, 2010). Den här formen är dessutom lämplig när innehållet i diskussion 

bland deltagarna är viktigast, och inte själva interaktionen som utvecklar sig mellan de (Halkier, 

2010). 

 

Mycket information samlas oftast vid kvalitativa metoder och det gäller för forskaren att 

fokusera på vissa data och utelämna annan data (Creswell, 2014). Resultatet av förstudien kom 

att senare användas, tillsammans med relevanta teorier, som belägg för olika designval i studiens 

designprocess. 
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3.2.1 Val av respondenter 

Typen full grupp användes till förstudien, som enligt Greenbaum (1998) består av 8–10 deltagare 

och pågår i ca. 90–120 minuter. En metod för att välja respondenter till exempelvis fokusgrupper 

är snowball sampling, vilket innebär att val av respondenter skedde från forskarens egna sociala 

nätverk (Johnson, 1990, enligt Halkier, 2010, s.29–30). Metoden för val av respondenter lämpade 

sig eftersom den tänkta målgruppen av personer mellan 18–30 år redan finns där och blir därmed 

lättåtkomlig. Halkier (2010) nämner även att genom denna metod känner respondenterna sig 

tryggare och förpliktade att delta.  

3.3 Designprocess 

Till designprocessen användes Designing Brand Identity: an essential guide for the whole 

branding team av Alina Wheeler (2013) som utgångspunkt för hur den här typen av 

designprocess bör gå till. Boken berör djupgående vilka aspekter av processen som är essentiella 

för att bygga ett varumärke, där den visuella identiteten spelar en stor roll. Förstudien användes 

som grund till designprocessen och de designbeslut som togs, tillsammans med relevanta 

designteorier (2.0).  

 

Wheeler (2013) beskriver processen i sammanlagt fem steg: undersökning, klargörande av 

strategi, design av identitet, skapande av “touchpoints” och hantering av tillgångar. Processens 

steg kom att anpassas något för att bättre passa studiens syfte. Då den inledande studien, 

litteraturstudien samt förstudien stod för undersökningen i den här processen, utgick 

designprocessen från det andra och tredje steget - klargörande av strategi och design av 

identitet.  

3.3.1 Klargörande av strategi  

Genom att forma en strategi kan en formgivare bana vägen för resterande designbeslut vid 

utformning av ett varumärkes identitet (Wheeler, 2013). Utifrån det första steget i 

designprocessen enligt Wheeler (2013), som är undersökning, kan varumärkets värdeord, dess 

positionering och innersta natur kartläggas. Värdeord kan användas som en slags guide och 

central punkt för vad varumärket ska spegla (Melymbrose, 2016).   

 

Enligt Wheeler (2013) ska varumärkets namn bestämmas tidigt i processen utifrån strategin och 

för att generera ord, bilder, associationer och andra tankar utifrån den centrala idén bakom 

varumärket kan tankekartor användas som teknik. Tankekartor ger möjlighet att samla mycket 

information på lite plats, och ger möjlighet att få grepp och se samband, liknelser och andra 
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mönster inom ett område (Gelb, 1997). Tankekartor beskrivs även som ett användbart verktyg att 

använda i sitt tänkande för att bryta sig loss från förutfattade och redundanta idéer, och även 

komma ifrån vissa fördomar som begränsar vissa möjligheter (Gelb, 1997).  

3.3.2 Idégenerering 

Brainstorming används under idégenereringsfasen för att generera så många idéer som möjligt 

under kort tid. Enligt Arvola (2014) är huvudsyftet att få fram många olika idéer, och därmed får 

inga idéer eller tankar kritiseras eller värderas bort i den här fasen (Arvola, 2014).  

 

Moodboards används normalt under de första faserna av en designprocess för att visualisera en 

idé, främst inom branscher som inredningsdesign, mode-design och grafisk design (Kliever, 2015). 

För en formgivare kan en moodboard underlätta början av en designprocess, då en moodboard 

bidrar med inspiration och tillåter en formgivare att mer effektivt navigera processen till nästa 

steg (Kliever, 2015).  

3.3.4 Skisser och slutgiltig design av identitet 

Att skissa är en visuell representation av en redan befintlig idé som görs för att bland annat 

utvärdera idéns syfte (Yi-Luen Do, 2005). Genom att skissa på idéer kan befintliga idéer därmed 

utvecklas, nya uppstå och möjligheten att visualisera en idé eller tanke och sedan kritiskt granska 

om formgivningen passar syftet. Skisser leder slutligen till den färdiga visuella identitet för 

varumärket i form av logotyp, färger och mönster som sedan applicerades på mock-ups. Mock-

ups kan vara fysiska eller digitala och fungerar som en modell på hur en produkt kan se ut tidigt i 

designfasen och exempelvis ge en kund information om produktens visuella utseende, form och 

funktion (Svensk konstruktionstjänst, 2012). Genom att använda mock-ups kan den visuella 

identiteten utvärderas i rätt kontext, eftersom varumärket och produkterna är fiktiva.  

3.4 Värderingsprocess  

En utvärdering genom en kvalitativ enkätundersökning gjordes, som redovisade den framtagna 

visuella identiteten. Målet med undersökningen var att utvärdera hur varumärket och den visuella 

identiteten uppfattades enligt respondenter i målgruppen. Enkäten utvärderade den framtagna 

designen utifrån de delarna i en visuell identitet som studien avgränsar sig till: färger, logotyp, 

mönster och förpackning.  

 

En kvalitativ metod är en lämplig metod för att utvärdera uppfattningar och ge möjlighet att 

analysera ord (Creswell, 2014). Det är oftast rekommenderat att enkäter inte borde innehålla 
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öppna frågor, eftersom svaren kan skilja sig mellan varje respondent och gör det besvärligt att 

hantera materialet som samlas in (Trost, 2012). På grund av studiens syfte användes främst 

öppna frågor, med vissa ja/nej-frågor, med en begränsning på antal ord i svaren för att förenkla 

sammanställningen av utvärderingens resultat. 

3.5 Analys av utvärdering 

Den kvalitativa metoden leder oftast till att mycket information samlas in, vilket innebär att 

forskaren måste fokusera på viss data och utelämna annan data (Creswell, 2014). Datan från 

utvärderingen analyserades utifrån vad som bedömdes vara relevant för studiens syfte. 

 

Svaren på enkätens öppna frågor, som gav möjlighet till att använda egna ord, sammanställdes 

genom tematisering. Genom att hitta samband och skillnader bland svaren delades dessa in i 

olika teman och gjorde det därmed enklare att överblicka utvärderingens resultat. Dessa teman 

kunde därför inte bestämmas innan analys av utvärderingen, utan togs fram vid 

sammanställningen av datan eftersom det gällde att hitta och tolka teman utifrån liknelser och 

avvikelser bland respondenternas egna formuleringar.  

 

Frågor med fasta svarsalternativ analyserades genom tolkning av statistiken och det var viktigt 

att tolka resultatet av enkäten med studiens syfte i åtanke. Det vill säga om enkätens resultat 

antingen kom att stödja eller motbevisa frågeställningarna som studien bygger på (Creswell, 

2014).  
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4 Inledande studie  

4.1 Genomförande  

Den kvantitativa enkäten som skickades ut via Facebook började med en grundläggande 

inledning för att bekanta respondenten med ämnet. Därefter bads respondenternas skriva deras 

egen kön och ålder, för att ha möjligheten att undersöka om vissa svar kunde tydligt skilja sig på 

grund av dessa aspekter.  

 

Vidare bestod enkäten av frågor kring hur respondenternas eget användande av 

hudvårdsprodukter ser ut idag, vilka köpkriterier de har när det gäller dessa produkter och hur 

viktig utseendet på en produkt är. Vidare fick respondenterna svara kring vilka varumärken som 

de främst förknippar med hudvård, om någon av dessa varumärken konsumeras av 

respondenterna och hur deras generella uppfattning är gällande uppdelning av produkter utifrån 

kön. Val av befintliga varumärken som togs med i enkäten baserades dels på försäljningsstatistik 

(KoHF, 2016) och dels på forskarnas egna värderingar av varumärken som upplevs som 

välkända hos den tänkta målgruppen. Slutligen visades bilder på olika produktserier från dessa 

varumärken, som främst riktar sig till ett specifikt kön, och respondenterna fick resonera kring 

vilket kön de själva bedömer att produkterna riktar sig till (se Bilaga 1). 

 

4.2 Inledande studiens resultat  

Enkäten fick in 110 svar, varav 82% var kvinnor (90 respondenter) och 18% var män (18 

respondenter). 62% (68 respondenter) var i åldern 22–24.  

 

75% (83 respondenter) använder hudvårdsprodukter regelbundet idag och resterande 

respondenter hade blandade anledningar till varför användning av dessa produkter inte förekom. 

Några anledningar var att användningen upplevs som kladdigt, onödigt eller att det känns 

ansträngande. 57% (63 respondenter) kunde tänka sig ha hudvårdsprodukterna framme som en 

del av inredningen om produktens utseende passade in på vad den personen ansågs själv vara 

en fin förpackning 

 

Några av de köpkriterier respondenterna ansågs som relevanta vid val av hudvårdsprodukt 

utöver de förslag som gavs var ej testad på djur, ingen doft pga. allergi, fri från onödiga 

kemikalier, torkar fort, att den faktiskt funkar, vegansk och ekologisk. När respondenterna fick se 

bilder på produkter från välkända varumärken med produktserier som inte uttalat riktar sig till ett 
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specifikt kön ansåg 80% (88 respondenter) produktserien från Nivea som neutral, 58% (67 

respondenter) ansåg produktserien Garnier som neutral och 50% (55 respondenter) ansåg 

produktserien från ACO som neutral. Det kunde även utläsas att respondenterna associerar rosa 

förpackningar till det kvinnliga. 34% (37 respondenter) uppfattade förpackningarna som är 

menade att konsumeras av män som neutrala, så länge det inte stod for men på förpackningen.  

 

När enkäten berörde frågor kring hur uppdelningen av produkter upplevs och hur de själva 

uppfattar den här uppdelningen var det stor variation bland svaren. Många respondenter ansåg 

att utbudet av hudvårdsprodukter riktade till kvinnor var mycket större och mer varierat. Det 

poängterades även ofta att hudvårdsprodukter för män ofta upplevs finnas i mörka färger, är 

oftast stilrena och har vanligtvis någon slags indikation på förpackningen som förtydligar att 

produkten är ämnad för just män. Många ansåg uppdelningen som väldigt onödig och “larvig”.  
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5 Förstudie  

Målet med förstudien var att få större förståelse kring hur färg och form på hudvårdsprodukter 

skapar associationer till specifika kön och få en djupare förståelse kring normer och stereotyper i 

samband med hudvård (3.2). 

5.1 Respondenter  

Totalt tre olika fokusgrupper användes till studien med varierande antal deltagare på grund av 

tidsbegränsningar och andra förhinder. Grupp 1 bestod av respondenter med en jämn fördelning 

av män och kvinnor. Grupp 2 bestod av enbart de som identifierar sig som män och Grupp 3 

bestod av enbart de som identifierar sig som kvinna, då det ansågs passa studiens syfte och ge 

möjlighet att avläsa om skillnader i gruppens interaktion och diskussion uppstod på grund av 

detta. Alla respondenter har en ålder inom den tänkta målgruppen till varumärket som ska tas 

fram, d.v.s. mellan 18 och 30 år. Respondenterna i de olika grupperna är bekanta med både 

forskarna och varandra sedan tidigare, vilket skapade en avslappnad och trygg stämning (se 

3.2.1). Nedan visas en tabell på de respondenter som deltog, deras sysselsättning, 

hudvårdsanvändning och kön. 

Grupp 1 Sysselsättning Använder 

hudvård 

regelbundet 

Kön 

Respondent 1 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Ja Kvinna 

Respondent 2 Student, Civilingenjör Medieteknik Nej Man 

Respondent 3 Student, Student, Civilingenjör 
Medieteknik 

Ja Man 

Respondent 4 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Ja Kvinna 

Respondent 5 Student, Student, Civilingenjör 
Medieteknik 

Nej Kvinna 

Respondent 6 Student, Student, Civilingenjör 
Medieteknik 

Nej Man 

Respondent 7 Student, Student, Civilingenjör 
Medieteknik 

Nej Man 

Respondent 8 Student, Student, Civilingenjör 
Medieteknik 

Ja Kvinna 

 

Tabell 1. Respondenter i fokusgrupp 1. 
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Grupp 2 Sysselsättning Använder 

hudvård 

regelbundet 

Kön 

Respondent 1 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Nej Man 

Respondent 2 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Nej 
 

Man 

Respondent 3 Student, Byggingenjör Nej Man 

Respondent 4 Student, Byggingenjör Nej Man 

Respondent 5 Student, Byggingenjör Nej Man 

Respondent 6 Student, Byggingenjör Ja Man 

Respondent 7 Student, Byggingenjör Nej Man 

Respondent 8 Student, Byggingenjör Nej Man 

 

Tabell 2. Respondenter i fokusgrupp 2. 

 

Grupp 3 Sysselsättning Använder 

hudvård 

regelbundet 

Kön 

Respondent 1 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Ja Kvinna 

Respondent 2 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Ja Kvinna 

Respondent 3 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Ja Kvinna 

Respondent 4 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Ja Kvinna 

Respondent 5 Student, Grafisk design & 
kommunikation 

Ja Kvinna 

Respondent 6 Driftchef för kårhus - Kårservice Ja Kvinna 

 

Tabell 3. Respondenter i fokusgrupp 3. 
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5.2 Förstudiens genomförande  

Då fokusgrupperna skulle genomföras på ett semistrukturerat sätt (se 3.2) förberedes en 

presentation med relevanta frågor och övningar (se bilaga 2).   

 

Inför varje fokusgrupp hölls en inledande genomgång om hur genomförandet skulle gå till och 

det kontrollerades även om diskussionen fick spelas in för deltagarna. Inspelningen användes 

sedan för att sammanställa datan utöver de anteckningarna som togs under tiden. Varje 

fokusgrupp hade samma struktur, samma form på genomförandet och samma frågor 

uppdelade i fyra huvuddelar.  

 

Den första delen av gruppintervjun gav respondenterna möjlighet att svara på ett antal frågor 

angående deras egna vanor gällande hudvårdsprodukter och även diskutera kring hur 

hudvårdsprodukter uppfattas idag med fokus på uppdelningen beroende på kön och deras 

visuella utseende.  

 

I del två fick respondenterna ställa sig runt ett annat bord i rummet där ett antal olika 

förpackningar inom hud- och skönhetsvård var placerade. Gruppen fick i uppgift att rangordna 

förpackningarna på en skala från manligt till kvinnligt, där fokus låg på förpackningarnas 

utseende och inte produkttypen eller varumärke. Därefter ställdes följdfrågor för att låta gruppen 

diskutera kring resultatet av övningen. 

 

I del tre visades elva olika färgkombinationer och respondenterna fick fritt diskutera kring vilka 

associationer som kopplas till dessa och varför. Därefter följde frågor kring färg i samband med 

hudvårdsförpackningar och gruppen fick även diskutera kring färgens roll i samband med 

genusneutral design.  

 

Den fjärde och sista delen av gruppintervjun berörde respondenternas personliga uttryck, det vill 

säga det personliga varumärket samt diskutera kring en förpacknings visuella element och hur 

de tror att det personliga varumärket styr unga konsumenters köpbeteenden.   

5.3 Förstudiens resultat 

Förstudiens resultat sammanställdes genom tolkning av svar och diskussioner som uppstod 

under genomförandet av de olika fokusgrupperna. Eftersom mycket diskuterades och mycket 

information samlades in användes datan som var mest relevant för studiens syfte med och 

annan information lämnades (3.2).  



 21 

5.3.1 Fokusgrupp 1 - Kvinnor & män 

Respondenternas egna vanor 

Grupp 1 började diskutera att de själva använder hudvård när de har torr hy. En kvinnlig 

respondent använder hudvård dagligen, två gånger om dagen. Gruppen resonerade kring att 

kvinnor kanske använder det mer på grund av sminkanvändning, då det kan torka ut huden. En 

respondent tog även upp att det upplevs som det finns större produktutbud för kvinnor, vilket 

kanske leder till att kvinnor använder fler produkter. Gruppen anser att män inte har samma 

inställning till hudvård som kvinnor men tycker det är oklart varför.  

 

En större del av gruppen påpekade att doft är en viktig faktor till varför de själva köper vissa 

hudvårdsprodukter, vissa diskuterar även att hudvård helst inte ska lukta alls. Flera av 

respondenterna påpekade att det ska vara tydligt vad produkten innehåller och att förskönande 

ord på förpackningen ska undvikas. Gruppen diskuterade vidare att det finns mycket 

förskönande ord på kvinnliga produkter främst.  

 

Gruppen började även diskutera att den enda anledningen till varför det skulle finnas ett behov 

av könsuppdelad hudvård är när det gäller produktens användningsområde, som exempelvis att 

män behöver after shave när de rakat sig i ansiktet, som kvinnor å andra sidan inte behöver. 

Gruppen diskuterade vidare att behov av en uttalad könsneutral hudvårdsserie förmodligen finns, 

speciellt för de personer som inte identifierar sig som man eller kvinna.  

 

Ranka förpackningar 

 

Figur 2. Rankade förpackningar från fokusgrupp 1. 

 

Produkten som gruppen upplever som mest manlig var en mörkblå glasförpackning och de 

produkter som upplevs som mest kvinnliga var två rosa produkter, ena i tubform och den andra i 

burkform. Resterande produkter, förutom en mycket mindre och väldigt vit förpackning som 

placerades mer åt den manliga sidan av neutralt, ställdes antingen i mitten och anses vara mer 
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neutrala eller åt den kvinnliga sidan. När gruppen diskuterade placeringen av produkterna 

nämndes att texter i “snirklig form” ofta associeras till det kvinnliga, vilket ledde till att en svart 

förpackningen med den typen av text i guld ställdes på den kvinnliga sidan av skalan. Gruppen 

nämnde även att produkter till kvinnor ofta har mjukare former medans produkter till män 

upplevs visuellt kantiga och hårda. Under tiden gruppen placerade ut produkterna diskuterades 

det även att de upplever att “könsneutrala” förpackningarna oftast inte har så mycket färg.  

 

Gruppen började diskutera vidare kring hur en förpackning som varken ska upplevas manlig eller 

kvinnlig bör se ut. Det nämndes att färgerna och etiketterna borde vara matta, inga skrikiga 

färger och att de ska upplevas som kliniska. En manlig respondent i gruppen nämnde även att 

det ska vara tydlig information på produkten för att han själv ska vilja köpa en produkt.  

 

Färgsymbolik 

När gruppen diskuterade varje färgkombination som visades nämnde respondenterna nästan 

alltid associationer som de själva sedan kopplade till kvinnor och femininitet, som varumärket 

Victorias Secret och blommiga parfymer, när färgerna rosa och lila var med. Gruppen 

diskuterade vidare att grön och ljusblå känns “könsneutrala” i sammanhanget hudvård och att i 

överlag få färger borde användas på sådana produkter eftersom det lätt händer att det känns 

barnsligt eller att starka dofter kopplas istället. Det diskuteras igen att de tror att doft är en 

avgörande anledning till varför de själva köper och inte köper vissa produkter.  

 

Personligt varumärke 

Majoriteten av gruppen tyckte att det är väldigt viktigt att förpackningens utseende speglar deras 

personliga varumärke, som de diskuterar med varandra om och kommer fram till är hur man 

själv vill uppfattas som person. Det påpekades i diskussion att om det inte framgår väldigt tydligt 

vem produkten riktar sig till rent visuellt vill manliga konsumenter troligtvis att det står att 

produkten är anpassad för män, för att undvika möjligheten att råka köpa en produkt som 

kanske är till kvinnor egentligen.  

5.3.2 Fokusgrupp 2 - Män 

Respondenternas egna vanor 

Nästan hela gruppen sa att de mer eller mindre aldrig använder hudvård men om det kunde 

förekomma används tvål, lotion eventuellt efter dusch och after shave. Respondenterna 

diskuterade med varandra att de endast köper hudvårdsprodukter när de har ett specifikt behov, 

t.ex. väldigt torr hud. Gruppen ansåg att män inte bryr sig lika mycket om hudvård och tror att det 

förmodligen beror på att utbudet för kvinnor upplevs större. Alla respondenterna i gruppen var 
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överens med varandra om att mörka, matta färger på förpackningen och enkel information om 

funktion är viktigt för att de ska köpa produkten.  

 

Ranka förpackningar

 

Figur 3. Rankade förpackningar från fokusgrupp 2. 

 

Produkterna som gruppen upplevde som mest manliga var en mörkblå glasförpackning samt en 

mörkgrön glasförpackning och en rosa produkt i burkform upplevdes som mest kvinnlig.  

 

När placeringen av alla produkter diskuterades sa gruppen att förpackningar med matta 

etiketter skapar en mer manlig känsla än de glansiga, men att färgen på förpackningen spelar 

störst roll och därför ställdes en färgstark orange flaska med matt etikett ändå åt det kvinnliga 

hållet. När gruppen diskuterade de rosa förpackningarna tyckte vissa respondenter att de 

upplevdes som mest kvinnliga, men att en av de upplevs inte lika feminin för att hela 

förpackningen var matt.  

 

När gruppen diskuterade produkterna i mitten som de ansåg var mer “könsneutrala” nämndes 

det att de tror att sådana produkter inte har så mycket utstickande färger eller tydliga motiv som 

blommor eller frukter. De diskuterade även att de själva dras till förpackningar som har väldigt 

enkla former och de tänker oftast på vilken doft produkten har. 

 

Färgsymbolik 

När gruppen diskuterade varje färgkombination som visades nämndes ord ord som smink, 

skönhetsprodukter, dofter och godis när färgen rosa var med. Det nämndes även att de flesta 

kombinationerna inte kändes passande för hudvård, och gruppen diskuterade att det egentligen 

“skulle kunna vara färger till vad som helst”. När ljusa färger som vitt, ljusblått och ljusgrönt 

visades diskuterade det att det kunde kopplas till renlighet, vilket enligt de passar bra för 

hudvård.  
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Personligt varumärke 

Alla respondenterna berättade att när de själva går in i en butik och ska köpa 

hudvårdsprodukter, eller liknande produkter, går de automatiskt till det som uppfattas som 

killhyllan av ren vana. De diskuterade vidare att det brukar vara lätt att avgöra var den är på 

grund av skillnader i färger som används på manliga produkter i jämförelse med kvinnliga 

produkter. När gruppen diskuterade varför de köper vissa produkter säger några respondenter 

att när de själva ska köpa duschtvål väljer de ofta mörka förpackningar riktade till män, men när 

de väl står i duschen kan de lika gärna ta en duschtvål för kvinnor för att det i slutändan inte 

spelar så stor roll så länge produkten fungerar.  

5.3.3 Fokusgrupp 3 - Kvinnor 

Respondenternas egna vanor 

Alla respondenterna i grupp 3 använder hudvård regelbundet och det diskuterades direkt att 

användandet av smink kan vara en bidragande faktor till varför mer kvinnor använder mer och 

olika typer av hudvård än män, för att smink kan tära på huden. Gruppen diskuterade att innehåll 

nog är den viktigaste faktorn för att de själva ska köpa en produkt, men vid vidare diskussion 

nämndes det att det visuella uttrycket är viktigare när de ska köpa en helt ny produkt som de 

tidigare inte har hört talas om. Vidare diskuterar och instämmer hela gruppen på att en 

hudvårdsförpackning ska helst vara minimalistisk i sitt utseende och spegla en ren, klinisk känsla. 

Då många kvinnor redan använder hudvård tyckte gruppen att det är viktigt att främja mäns 

användande av hudvårdsprodukter mer, och att det är märkligt men tydligt att män och kvinnor 

har olika inställningar till hudvård i överlag. Gruppen var även överens om att doft spelar en stor 

roll vid köp av hudvård.  

 

Ranka förpackningar

 

Figur 4. Rankade förpackningar från fokusgrupp 3. 

 

Produkterna som gruppen upplevde som mest manliga var en mörkblå glasförpackning, en svart 

tubförpackning samt en matt orange tubförpackning. Produkten som gruppen kom överens om 
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kändes mest kvinnlig var en rosa förpackning i burkform. När gruppen började diskutera hur de 

hade ställt alla produkter nämndes det att användarvänlighet är en faktor som kan få en produkt 

att kännas mer manlig eller kvinnlig, och vid vidare diskussion nämnde gruppen att med 

användarvänlighet menas hur lätt det är att få ut produkten ur förpackningen. Gruppen upplever 

att en mer “komplicerad” hudvårdsförpackning har svårt att upplevas som manlig för att gruppen 

tror att män vill ha det så enkelt och tydligt som möjligt.  

 

De grafiska elementen som fanns på vissa förpackningar, exempelvis blommor, gjorde att de 

snabbt identifierades som en kvinnlig produkt enligt gruppen. När gruppen började diskutera 

vidare kring produkterna i mitten av skalan ansåg de att en könsneutral förpackning borde vara 

relativt enkel och avskalad med en snabb indikation om vad det är för typ av produkt och 

funktion bör framhävas istället för känsla.  

 

Färgsymbolik 

När gruppen diskuterade varje färgkombination som visades nämndes oftast ordet “tjejigt” eller 

“kvinnligt” när färgen rosa var med. När ljusare färger som vit, ljusblå och ljusgrön visades i en 

kombination började gruppen diskutera att de färgerna känns passande och inte lika 

könsstereotypa som de tycker färgen rosa och mörkblå är, i sammanhanget hudvårdsprodukter.  

 

En av respondenterna nämnde att väldigt färgglada nyanser inte känns bra i samband med 

hudvårdsprodukter som ska användas till ansiktet och gruppen började diskutera kring att de 

flesta håller med om det, men att mycket färger kanske kan fungera med andra 

hudvårdsprodukter som tvål eller body lotion.  

 

Gruppen började diskutera vidare kring hur “könsneutrala” produkter ser ut idag och ansåg att 

det redan finns många vita, könsneutrala hudvårdsserier på marknaden, men att ingen av dessa 

profilerar sig som neutral utan endast uppfattas så på grund av att de är så färglösa och finns på 

exempelvis apoteket. En respondent nämnde att en hudvårdsserie som tydlig profilerar sig som 

könsneutral och har det som kärna i varumärket borde finnas och menade att det ska vara 

tydligt att just det varumärket är könsneutralt, t.ex. via varumärkets namn.  

 

Personligt varumärke 

En av respondenterna nämnde att hon har dyrare produkter som hon vill identifiera sig med 

framme i badrummet, men vid vidare diskussion om det var det få deltagare som gillade att 

uttrycka sig på liknande sätt. Alla i gruppen var överens om att det personliga varumärket spelar 

roll vid köp av hudvård och diskuterade vidare att anledningen till varför män automatiskt går till 
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killhyllan, är för att det står tydligt vilken förpackning som erbjuder vad och för att de 

förmodligen känner sig bekvämare om det står att produkten är för män.  

5.4 Sammanfattning av fokusgrupper 

De övergripande insikter som samlades från de tre fokusgrupperna är att en könsneutral visuell 

identitet inte bör innehålla stereotypiska element som färgen rosa och blommor. Färgerna grön 

och blå upplevs ofta som neutrala. Förpackningarna ska innehålla ljusa färger, inte för många 

färger ska blandas med varandra och förpackningar borde var för det mesta vita. De ska tydligt 

synas på förpackningen vad det är för produkt och inga förskönande ord ska finnas med. För att 

särskilja sig från konkurrenterna borde den visuella identiteten tydligt utmärka sig som 

könsneutral genom att ha ett namn som reflekterar det. 
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6 Designprocess 

6.1 Genomförande  

Litteraturstudiens, den inledande studiens och förstudiens insikter tillämpades under 

designprocessen för att kunna ta grundade designbeslut, tillsammans med egna kunskaper inom 

ämnet som formgivare.  

 

Designprocessen följde Wheelers (2013) olika steg för designprocessen av ett varumärkes 

identitet (3.3). Processen började med klargörande av strategi där varumärkets värdeord togs 

fram med hjälp av brainstorming och ansågs passande utifrån förstudien (5.3) med syfte att 

fungera som en slags guide att utgå ifrån under designprocessen (3.3.1). Sedan följde en 

idégenreringsfas för att bestämma ett varumärkesnamn, som användes tillsammans med hjälp 

av tankekartor för att bestämma vilka aspekter som skulle fokuseras på och undvikas vid 

formgivningen av den visuella identiteten Därefter togs en moodboard fram, som inspiration för 

hur den visuella identiteten skulle kunna återspegla varumärkets värdeord. Slutligen designades 

den visuella identiteten i form av logotyp, färger, mönster och dessa applicerades på mock-ups 

för att visa varumärket och elementen i sin helhet, i rätt kontext.  

6.2 Klargörande av strategi  

För att skapa en tydlig utgångspunkt att utgå från som formgivare skrevs en enklare brief ner för 

att konkretisera det tänkta varumärkets karaktär. Briefen togs fram på skiss-nivå och utifrån den 

användes brainstorming som metod för att generera värdeord (3.3.2).  

 

 

Figur 5. Brainstorming av värdeord.   
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Förslagen (se figur 5) som togs fram kategoriserades för att kartlägga återkommande eller 

redundanta kombinationer och gjorde det enklare att utesluta opassande ord samt komma fram 

till de värdeord som bäst reflekterar varumärket (3.3.1). Slutligen valdes tre värdeord: 

minimalistiskt, personligt och lekfullt. Ett varumärke som vill uppfattas som neutral ur ett 

könsperspektiv borde vara minimalistisk i sitt uttryck, då ett varumärkes produkter omedvetet 

kan uppfattas som kvinnliga eller manliga (2.2) och sparsam användning av grafiska element är 

en återkommande insikt för att undvika att produkter riktas till enbart ett kön och istället upplevs 

unisex (2.3.2). Personligt bedömdes som ett passande värdeord då förstudien visade tydligt att en 

viktig faktor som bidrar till köp av produkt är att produkten i sig passar med konsumentens egna 

värderingar och personliga uttryck (5.3.1, 5.3.3). Lekfullt som värdeord bedömdes kunna bidra, i 

kombination med värdeorden minimalistiskt och personligt, till ett mer unikt hudvårdsvarumärke 

(2.4.1). 

6.3 Idégenerering  

6.3.1 Varumärkesnamn och tankekartor 

Vid framtagningen av varumärkesnamnet låg varumärkes-briefen och värdeorden som grund 

samt de insikter som uppkommit under förstudien (5.3). Eftersom de största konkurrenterna inte 

uppfattas tydligt profilera sig som neutrala (5.3.3) lades fokus på att ta fram ett namn som 

indikerar att varumärket vill upplevas som könsneutralt. Med ett varumärkesnamn som tydligt 

informerar om varumärkets könsneutrala fokus särskiljer sig varumärket från konkurrenterna 

(2.4.1). Det namnet som valdes till varumärket var neu. Tanken bakom namnet är en förkortning 

på neutral och blir därmed meningsfull i sammanhanget (2.5.1, 2.5.2). Det ansågs även att namnet 

är enkelt att komma ihåg då den är kort (2.5.1). 

 

En tankekarta skapades efter att namnet bestämdes med idéer kring hur den visuella identiteten 

skulle utformas. Tankekartan hjälpte till att generera fram nya idéer, komma ifrån förutsägbara 

idéer (3.3.1) samt identifiera egna fördomar och stereotypiska föreställningar (2.2) som kunde 

påverka designprocessens fortsättning. Tankekartan innehöll färgval, teckensnitt, egenskaper 

kring förpackningar och aspekter som skulle hållas i åtanke och undvikas (se Figur 6). 
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Figur 6. Tankekartor för designprocessen. 

6.3.2 Moodboards 

En moodboard togs fram (se Figur 7) utifrån varumärkets värdeord och de kompetenser vi som 

formgivare har sedan tidigare (3.3.2). Med hjälp av värdeordet lekfull försökte inspirationsbilder 

hittas som uttryckte en balans av lekfull och minimalistisk. Moodboarden användes även som 

inspiration kring hur ett varumärke och dess förpackningar kan kommunicera ett budskap med 

hjälp av ett enhetligt visuellt uttryck (2.7.1). Inspiration kring placering av element som logotyp, 

mönster och annan typografi hittades även då förpackningens framsida och uttryck spelar en 

avgörande roll (2.7.1, 2.7.4).  
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Figur 7. Moodboard skapad på http://pinterest.se. 

6.4 Design av identitet 

6.4.1 Namn & logotyp 

Nedan visas framtagande av olika logotyper-skisser i form av ordmärke (se Figur 8). Formen 

ordmärke valdes för spegla en enkelhet (2.5.2), tydligt framhäva varumärkesnamnet (5.3.3), och 

inte antyda på några stereotypiska karaktärsdrag som kan uppfattas antingen feminina eller 

maskulina (5.4). Logotypen utformades med gemena bokstäver för att skapa en så tydlig ordbild 

som möjligt (2.7.4) och fungera som ett tydligt varumärkeselement för varumärket (2.5.1). 

 

  

Figur 8. Skisser på olika logotyper i form av ordmärken.  
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Den slutgiltiga logotypen (se Figur 9) valdes i ett teckensnitt som ansågs särskilja varumärket 

från aktuella konkurrenter med sina tjocka och kantiga streck, och logotypen bedömdes kunna 

fungera lika väl i liten som stor storlek (2.5.2). En färglös logotyp valdes för att undvika eventuella 

misstolkningar eller felaktiga associationer eftersom färg har en avgörande roll i hur och 

varumärken upplevs (2.5.3).  

 

 

Figur 9. Slutgiltig logotyp.  

6.4.2 Teckensnitt 

Ett primärt och lättläsligt teckensnitt (se Figur 10) valdes för att användas till övriga texter utöver 

logotypen, exempelvis informerande text på förpackningar (2.7.4). Kombinationen av det 

teckensnittet tillsammans med logotypen bedömdes som minimalistiskt (6.2) och gav även 

möjlighet att använda styrkekontrast vid användning på förpackningar (2.7.4). Teckensnittet är 

en linjär och är det enda teckensnitt som används förutom till logotypen.  

 

 

Figur 10. Varumärkets primära teckensnitt, Dosis.  

6.4.3 Färg 

För att spegla lekfullhet som ett av varumärkets värdeord blev färgval en viktig del av 

designprocessen. En påtaglig insikt som litteraturstudien och förstudien ledde fram till gällde 

färgen rosa (2.6.2, 5.4). Det bestämdes tidigt att färgen rosa främst skulle undvikas i den visuella 

identiteten då den kunde uppfattas som stereotypiskt kvinnlig (2.6.2) och därmed inte passa 

varumärkets målgrupp. Olika färgkombinationer togs fram under ytterligare en brainstorming-

process. Dessa genererades under kort tid med tidigare insikter från designprocessen i åtanke. 

Kombinationerna skulle inte upplevas som för färgstarka (5.4), för många olika färger i 
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kombination med varandra skulle undvikas (5.4) och färgerna skulle associeras med 

produktgruppen hudvård (2.7.1). 

 

Färgkombination 1      Färgkombination 2 

 

Färgkombination 3      Färgkombination 4 

 

Figur 11.  Förslag på färgkombinationer efter brainstorming. 

 

Den slutgiltiga kombinationen bestod tillslut av färgkombination 4 och en ljusgrå färg adderades 

(se Figur 12) som en del av identiteten för att användas som basfärg på varumärkets 

förpackningar. Den ljusgråa färgen valdes för att särskilja sig mot aktuella konkurrenter och 

hudvårdsprodukter som oftast har mycket vitt som basfärg för att upplevas mer neutrala i sitt 

visuella uttryck (5.3.3). Det bestämdes även att de övriga färgerna som togs fram som kallas gul, 

blå och orange skulle användas sparsamt i mönster och andra grafiska element på 

förpackningar och den ljusgråa och mörkblåa blev identitetens basfärger. Ljusare färger valdes 

för att undvika att färgerna upplevs skrikande då det inte ansågs passa en hudvårdsserie (5.4).  

 

 

Figur 12.  Slutgiltiga färger till den visuella identiteten. 
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6.4.4 Mönster  

För att undvika visuella stereotyper (2.7.3) skapades olika abstrakta mönster som kom att 

användas som designelement med varumärkets värdeord i åtanke. Mönstret skulle medvetet inte 

likna stereotypiska element som finns på vissa befintliga hudvårdsprodukter (5.3.3). Det skulle inte 

heller bidra till tidigare föreställningar (2.2) om vilka element som tillhör ett specifikt kön.  

 

Olika mönster skissades fram med hjälp av framtagen moodboard (6.3.2) och egna kunskaper 

inom området grafisk design tillsammans med det färgval som gjordes till identiteten 

applicerades. Skisserna gjordes direkt i Adobe Illustrator, med hjälp av verktygen ritplatta och 

penna. De olika mönstren designades med insikter från fokusgrupperna i åtanke och med fokus 

på att inte använda för många färger (5.3.1). Mönstren skulle vara möjliga att använda på endast 

en liten del av förpackningarna. Olika kombinationer av de framtagna färgerna testades och det 

valdes alltid högst två eller tre olika färger till varje mönster (se Figur 13). 

 

Figur 13.  Skisser på abstrakta mönster. 

 

Fem olika mönster togs slutligen fram som en del av den visuella identiteten (se Figur 14). För att 

tydligt visa informationen (5.3.1) angående skillnaderna mellan produkterna och deras funktion 

placeras olika mönster på olika produkter för att skilja dom åt. 
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Att ha mönster av olika karaktär, d.v.s. både kantiga och mjuka former med olika men simpla 

färgkombinationer går emot vad vissa uppfattar som stereotypiska element på 

hudvårdsförpackningar (5.3.1, 2.7.2) och går istället ifrån det som förväntas (2.1).  

Figur 14.  Slutgiltiga mönster till förpackningarna. 

6.4.5 Applicering av design 

När logotyp, färger, teckensnitt och mönster hade tagits fram applicerades designen och de olika 

elementen på fem olika produkter som är tänkt att finnas i sortimentet (se Figur 15). De 

produkterna som togs fram var hudkräm, ansiktskräm, deodorant, handkräm och duschtvål. För 

att skapa trovärdighet hos förpackningen så den uppfattas som klinisk (5.4) täcktes en stor del av 

förpackningen med varumärkets ljusgrå färg (2.5.3). För att tydligt informera en konsument om 

de viktigaste egenskaperna hos produkterna och deras funktion finns endast logotypen, 

produktnamnet och doftinformation (5.4) på förpackningens framsida (2.7.1). De olika mönstren 

applicerades på framsidan av produkterna, ett mönster för varje produkt. Tanken är att dessa 

mönster ger förpackningarna en tydlig särprägel gentemot sina konkurrenter (2.4.1, 2.5.1).  

 

 

Figur 15. Varumärket neu och dess produkter.  
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7 Värderingsprocess 

7.1 Utvärderingens genomförande 

För att utvärdera den framtagna designen delades en enkätundersökning på Facebook (se 

Bilaga 3). För att utvärdera den visuella identiteten behövs uppfattningar och beskrivande ord 

(3.4) från personer inom den tänkta målgruppen. Nedan redovisas utformningen av enkätens 

olika delar som sedan analyseras i nästa kapitel.  

 

Enkäten inledde med en kort text om varumärkets produkter. Produkterna är veganska, ej 

testade på djur och skonsamma mot torr hud. Dessa kriterier nämndes i enkäten då 

respondenter i den inledande studien (4.2) ansåg dessa aspekter som signifikanta vid köp av 

hudvård. Dessa nämndes då endast varumärkets visuella aspekter var tänkta att utvärderas. 

 

7.1.1 Varumärkets färger  

Första delen av enkäten bestod av en utvärdering av de färger som hade tagits fram till den 

visuella identiteten. Respondenterna fick skriva tre ord som de själva associerade med 

varumärkets färger när de presenterades i ett enkelt färgschema (se Bilaga 3). Det ska hållas i 

åtanke att denna fråga kom först i enkäten, efter en lättare presentation av varumärket neu och 

vad varumärket erbjuder. Varumärkets logotyp visades i enkätens andra fråga och respondenten 

hade då möjlighet att se färgerna och logotypen relativt nära varandra. 

 

7.1.2 Varumärkets logotyp  

Varumärkets logotyp presenterades tillsammans med en enklare slogan “hållbara 

hudvårdsprodukter” som togs fram utifrån produkterna som erbjuds och varumärkets värdeord. 

Respondenterna bads uppskatta ungefär vilken målgrupp varumärket har (se Bilaga 3). 

 

7.1.3 Varumärkets mönster/grafiska element 

Därefter presenterades de mönster som togs fram som grafiska element utan att ha applicerats 

på olika mock-ups (se Bilaga 3) och respondenterna bads återigen skriva ned vad de själva 

associerar med varje mönster i form av tre ord. Frågan ställdes för att utvärdera om 

respondenterna upplevde något eller några av dessa mönster direkt som maskulina eller 

feminina när de hade möjlighet att associera fritt och när de ännu inte hade placerats i 

sammanhanget hudvård. 
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7.1.4 Varumärkets enskilda produkter  

Vidare fick respondenterna se en separat mock-up av en produkt i taget (se Bilaga 3), för att 

sedan svara på ifall de skulle tänka sig att köpa den och vidare förklara varför eller varför de inte 

kunde tänka sig köpa produkten för att utvärdera om det beror på den visuella identiteten eller 

inte.   

 

7.1.5 Varumärkets serie av produkter  

Slutligen presenterades alla mock-ups på produkterna tillsammans som en helhet (se Bilaga 3). 

Respondenterna bads kort utvärdera och tolka det visuella uttrycket av varumärket när 

produkterna stod bredvid varandra samt hur dessa produkter och varumärket uppfattas för att 

utvärdera om varumärkets visuella identitet associeras med ett specifikt kön.  
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8 Analys av utvärdering  

Nedan redovisas resultatet från utvärderingen tillsammans med analys av vad resultatet visade. 

Resultat och analys av enkätens olika delar som utvärderar den visuella identiteten sammanställs 

och tolkas först var för sig, för att sedan kopplas samman i studiens slutsats.  

 

För att enklare tolka datan har tematisering använts (3.5). Respondenternas svar på 

utvärderingens öppna frågor sammanställs för varje fråga i totalt tre olika teman, som därmed 

visar respondenternas främsta associationer, uppfattningar och åsikter. De frågor som gav 

respondenterna svarsalternativ i enkäten, i form av ja eller nej, sammanställs i siffror. 

Respondenternas kön fanns i åtanke för att analysera om den insamlade datan skiljer sig mellan 

dessa (3.5). Till vissa frågor hade respondenterna ombetts att ange fler än ett ord, som sedan 

tematiseras och för att sammanställa resultatet av frågan i procent och därför resulterar 

summan av tematiseringen i alltid mer än hundra procent.  

8.1 Utvärderingens respondenter  

Då målgruppen riktar sig till en målgrupp med en ålder mellan 18–30 år gjordes ett aktivt val att 

enbart ha med svar från respondenter den åldersgruppen. Sammanlagt utvärderades 62 svar, 

varav 74,2% identifierade sig som kvinnor (46 respondenter) och 25,8% identifierade sig som män 

(16 respondenter).   
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8.2 Varumärkets färger  

Figur 16. Respondenternas associationer till varumärkets färgkombination.  

 

45% (28 respondenter) upplevde färgerna som lugna, 45% (28 respondenter) som sommar och 

38% (24 respondenter) som lekfulla. Då respondenterna fritt fick välja tre ord de associerade med 

mönstret har bl.a. ord som mjukt, harmoniskt och svag kategoriserats som lugn. Ord som 

surfklubb, soligt och glass kategoriserats som sommar och ord som ungdomligt, glädje och glatt 

kategoriserats som lekfull.  

 

Att nästan hälften av respondenterna associerade färgerna med lugn kan bero på användningen 

av färgen blå (2.6.1), som tillsammans med ljusare färger kan ge ett sådant intryck, vilket anses 

vara en positiv association till färger för ett hudvårdsvarumärke (5.3.3). Lekfull, som även är ett av 

varumärkets värdeord, speglar en stämning som färgerna skapar (2.6.1). Eftersom vissa 

respondenters intryck av färgerna stämmer överens med ett av varumärkets värdeord, bedöms 

färgerna i kombination med varandra fungera bra för det tänkta varumärket (2.5.1, 2.7.1).  
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8.3 Varumärkets logotyp 

 

Figur 17. Respondenternas uppfattning av vilken målgrupp varumärkets tänkt riktas till.  

 

Flest respondenter ansåg att varumärkets logotypens målgrupp bestod av yngre personer och 

att dessa personer är medvetna konsumenter. Ett stort antal av svaren angående målgruppen 

nämnde inte något specifikt kön, som exempelvis “Unga, modemedvetna vuxna”, “Alla som bryr 

sig om bra hudvård” och “Miljömedvetna”. Dessa svar placerades därför inom temat könsneutral 

eftersom inget specifikt kön kan utläsas som riktad målgrupp.  

 

Totalt ansåg 76% (47 respondenter) att logotypen var könsneutral, 68% (42 respondenter) ansåg 

att varumärket riktade sig till en yngre målgrupp och 30% (19 respondenter) trodde att 

varumärket riktade sig till en grupp av konsumenter som är medvetna. Då respondenterna fick 

fritt formulera har uttryck som unga vuxna, ungdomar och 18–27 år tolkats som passande under 

temat yngre 

 

Uttryck som modemedvetna, medvetna stadsbor och medvetna, morderna människor har tolkats 

passa till temat medveten grupp. Temat innebär konsumenter som bryr sig om mer än bara 

produktens funktion (2.4.2) och ses som en positiv koppling till varumärket. Texten “hållbara 

hudvårdsprodukter” som befinner sig tillsammans med logotypen bedöms även bidra till 

respondenternas uppfattning av målgruppen.  

 

Eftersom majoriteten av respondenterna ansåg att logotypen riktar sig till en ung målgrupp och 

inte till något specifikt kön bedöms det att varumärkesnamnet och logotypen speglar varumärket 

på rätt sätt (2.5.2).  
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8.4 Varumärkets mönster  

Nedan redovisas resultat av utvärderingen och analys kring varumärkets olika mönster (6.4.4). 

8.4.1 Mönster 1 

 

Figur 18. Associationer till mönster 1. 

 

67% (42 respondenter) associerade mönstret med medicin, 39% (24 respondenter) med glatt och 

18% (11 respondenter) med godis. Då respondenterna fritt fick välja tre ord de associerade med 

mönstret har bl.a. ord som DNA, piller, sjukhus, medicin och celler tolkats som medicin. Ord som 

konfetti, glatt och snällt har tolkats som passande under temat glatt och ord som strössel, godis 

och citron har tolkats som godis.  

 

Eftersom hudvårdsprodukter bör upplevas som kliniskt (5.4) för att visa att varumärket är seriöst 

inom produktkategorin passar temat medicin med det förväntade kliniska uttrycket (2.4.1). Temat 

glatt är även en positiv association till varumärket och skapar en positiv känsla (2.5.1), vilket gör 

att uppfattningen tyder på att mönstret passar varumärket.  

 



 41 

8.4.2 Mönster 2 

Figur 19. Associationer till mönster 2. 

 

Sammanlagt 80% (50 respondenter) associerade mönstret med maskar, 19% (12 respondenter) 

med rörelse och 8% (5 respondenter) med hår. Eftersom respondenterna fritt fick välja tre ord de 

associerade med mönstret har bl.a. ord som ormar, maskar och djur delats in i temat maskar. Ord 

som rörelse, myrgångar och böjbart tolkas som rörelse och ord som hår och hårstrån har tolkats 

som hår.  

 

Eftersom nästan alla svar kopplades till temat maskar kan det bedömas att mönstret passar 

väldigt illa som element i en visuell identitet för ett hudvårdsvarumärke (2.5.1), speciellt om 

mönstret kommer användas på förpackningar (2.7.1).  

 

8.4.3 Mönster 3 

Figur 20. Associationer till mönster 3. 
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21% (13 respondenter) upplevde mönstret som rörigt, 21% (13 respondenter) som roligt och 18% (11 

respondenter) kopplade mönstret till biologi. Då respondenterna fritt fick välja tre ord de 

associerade med mönstret har bl.a. ord som kaos, osammanhängande, rörigt och labyrint tolkats 

som rörigt. Ord som lekfullt, roligt och party har tolkats som roligt och ord som DNA, biologi och 

organismer har tolkats som biologi.  

 

Eftersom lekfull är ett av varumärkets värdeord kan temat kan mönstrets koppling till någoting 

roligt tolkas som passande. Däremot anses det att associationer som kopplas till rörigt och 

biologi inte är passande. Eftersom en hudvårdsförpackning bör vara minimalistisk (5.4), vilket 

även är ett av varumärkets värdeord, bedöms det att mönstret inte speglar varumärket på rätt 

sätt (2.5.1).  

8.4.4 Mönster 4 

Figur 21. Associationer till mönster 4. 

 

29% (18 respondenter) associerade mönstret som lugn, 26% (16 respondenter) upplevde mönstret 

som fräscht och 16% (10 respondenter) kopplade mönstret till natur. Då respondenterna fritt fick 

välja tre ord de associerade med mönstret har bl.a. ord som fin, fräsch och modern tolkats som 

fräscht. Ord som djur, kamouflage, natur och ekologisk tolkats som natur och ord som 

avslappnande, mjuk, lugn och behaglig har tolkats som lugn.  

 

Associationer till fräscht, natur och lugn, som majoriteten av respondenterna har svarat, anses 

som positivt eftersom associationerna upplevs som passande inom produktkategorin hudvård 

(2.4.1). Att mönstret även associeras till ordet fräsch är positivt, eftersom hudvård ska kännas 

klinisk (5.3.1, 5.3.3). Eftersom blå representeras i mönstret tolkas det som en bidragande faktor till 

att flest respondenter uppfattar mönstret som lugnt (2.6.1).  
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8.4.5 Mönster 5 

Figur 22. Associationer till mönster 5. 

 

42% (26 respondenter) upplevde mönstret som kladdigt, 23% (14 respondenter) som vågor och 

19% (12 respondenter) som handgjort. Då respondenterna fritt fick välja tre ord de associerade 

med mönstret har bl.a. ord som kludd, dagis och kladdigt tolkats som kladdigt. Ord som 

målarfärg, handgjort och anteckningsblock har tolkats som handgjort och ord som hav, vågor 

och badhus har tolkats som vågor. 

 

Flest respondenter associerade mönstret till ordet kladdigt, som anses vara ett hinder till varför 

vissa personer inte använder hudvård (4.2), men anses däremot som en tydlig tolkning och 

association till hudvård i allmänhet vilket kan anses som positivt om mönster appliceras på en 

hudvårdsförpackning (2.7.1) Att 23% (14 respondenter) associerar mönstret till vågor bedöms som 

varken positivt eller negativt i sammanhanget.  

8.5 Varumärkets enskilda produkter 

I analysen nedan har respondenter som varken svarade ja eller nej, utan istället angivit ett eget 

formulerat svar, tolkats som ett ja. Svaren kunde exempelvis vara “mönstret är fint, men beror på 

doft förpackningens storlek osv”, “Beror på pris” och “Det beror på innehållet, inte flaskan, men 

ja”. Eftersom dessa aspekter inte berör analysens syfte ponerar vi att produkterna är gratis och ej 

har någon specifik doft då designen är det signifikanta i studien. 
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8.5.1 Duschtvål 

Figur 23. Antal personer som skulle kunna tänka sig att köpa duschtvålen. 

 

Totalt 76% (47 respondenter) av samtliga respondenter kunde tänka sig att köpa produkten 

duschtvål. En närmare analys av resultatet visar att totalt 74% av kvinnorna (34 respondenter) 

och 81 % av männen (13 respondenter) kunde tänka sig att köpa produkten. Eftersom större delen 

av både männen och kvinnorna kunde tänka sig köpa produkten kan det utläsas att produkten är 

tilltalande för både män och kvinnor och inte upplevd rikta sig till ett specifikt kön.  

 

24% av männen (3 respondenter) som inte kunde tänka sig köpa produkten angav förklaringar till 

det som berörde flaskans design, flaskans mönster som inte kändes passande och att produkten 

kändes “tråkig”. 26% av kvinnorna (12 respondenter) som inte kunde tänka sig köpa produkten 

använde ord som “tråkig” och “billig” och att flaskans form inte passade, aspekter som borde 

uppfyllas av en förpackning (2.7.1). 

 

Några av respondenterna som svarade ja nämner nu associationer som bubblor och lödder vilket 

gör att tvålen associeras till rätt produktkategori (2.7.1) och upplevas uppfylla produktkraven 

(2.4.1). En respondent skriver “När jag ser mönstret på tvålen så ser det inte ut som piller längre!”.  
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8.5.2 Handkräm 

 

Figur 24. Antal personer som skulle kunna tänka sig att köpa handkrämen. 

 

Totalt 71% (44 respondenterna) kunde tänka sig köpa handkrämen, som bestod av totalt 65% av 

kvinnorna (30 respondenter) och 88% av männen (14 respondenter). Produkten kunde alltså 

tänkas köpas av flest manliga respondenter, vilket kan därför tolkas som att produkten upplevs 

mer tilltalande för män i jämförelse med kvinnorna, procentuellt sett.  

 

63% (10 respondenter) av kvinnorna som inte kunde tänka sig att köpa produkten förklarade 

vidare att det berodde på förpackningens storlek upplevdes för stor vilket gjorden opraktiskt att 

bära med sig samt att förpackningen hade en pump-funktion. Att handkräm ska vara smidig att 

använda och bära med sig anses vara något kvinnliga respondenter förväntar sig och är därför 

en egenskap hos produkten som inte passar inom varumärkesstrategin (2.4.1).  

 

13% (2 respondenter) av det totala antalet manliga respondenter, kunde inte tänka sig köpa 

produkten. Den ena respondenten gav förklaringen att den kändes feminin och den andra att han 

aldrig har varit i behov av handkräm tidigare. Att enbart en manlig respondent upplevde 

produkten som feminin kan bero produktens utseende, som ger en sådan uppfattning utifrån 

respondentens personliga föreställningar om vad som gör en produkt feminin eller maskulin (2.2). 

Det kan även bero på att respondentens uppfattning av produkttypen, handkräm, inte är en 

manlig produkt (2.7.2) och är därmed inte tilltalande att köpa.  
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8.5.3 Spraydeodorant 

 

Figur 25. Antal personer som skulle kunna tänka sig att köpa spraydeodoranten. 

 

32% (20 respondenter) kunde tänka sig köpa spraydeodoranten, varav totalt 35% av kvinnorna 

(16 respondenter) och 31% av männen (4 respondenter). Eftersom det procentuellt sett är nästan 

lika många män som kvinnor som kan tänka sig köpa produkten bedöms det att produkten inte 

upplevs rikta sig mot något specifikt kön.  

 

68% (42 respondenter) kunde inte tänka sig köpa spraydeodoranten. 81% (34 respondenter) av de 

som svarade nej angav förpackningens funktion, det vill säga deodorant i form av spray, som 

anledning till att inte köpa produkten. Produkten inte är tilltalande då den går emot vad många 

respondenter är vana vid och vad de förväntar sig, vilket går emot varumärkesstrategin (2.4.1), 

men det kan utläsas att produktens visuella utseende inte är en anledning till varför produkten 

inte lockar till köp.  



 47 

8.5.4 Ansiktskräm 

 

Figur 26. Antal personer som skulle kunna tänka sig att köpa ansiktskrämen. 

 

55% (34 respondenter) kunde tänka sig köpa ansiktskrämen, som bestod av sammanlagt 52% av 

kvinnorna (24 respondenter) och 63% av männen (10 respondenter). Eftersom nästan lika många 

kvinnor som män totalt, procentuellt sett, kunde tänka sig köpa produkten kan det bedömas att 

produkten inte upplevas rikta sig till ett specifikt kön.  

 

45% (28 respondenter) kunde inte tänka sig köpa produkten. Vid vidare förklaring på varför både 

männen och kvinnorna inte kunde tänka sig köpa produkten gavs anledningar som att mönstret 

upplevs som torrt och vasst, att det påminner om pormaskar och den känns billig vilket inte 

speglar produktens innehåll på rätt sätt (2.7.1). Många respondenter nämnde även att mönstret 

upplevs läskig. Förpackningens utseende borde kännas klinisk (5.4) för att uppfylla kraven för 

produktkategorin (2.4.1), vilket mönstret tydligt inte uppfattas göra.  
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8.5.5 Hudkräm 

 

Figur 27. Antal personer som skulle kunna tänka sig att köpa hudkrämen. 

 

Totalt 69% (43 respondenter) kunde inte tänka sig köpa produkten. Totalt 31% (19 respondenter) 

kunde tänka sig köpa produkten, som bestod av sammanlagt 26% av kvinnorna (12 

respondenter) och 44% av männen (7 respondenter). Eftersom en så liten andel av kvinnorna 

kunde tänka sig köpa produkten bedöms den här produkten upplevas mer tilltalande för män.  

 

Nästan hälften av de manliga respondenterna som kunde tänka sig köpa produkten nämner i sin 

förklaring att produkten inte är lika tilltalande, men från att ha sett varumärkets andra produkter 

och deras utformning lockas de ändå till köp. Varumärket har därmed genom sin visuella identitet 

redan lyckats skapat förtroende och elementen bedöms ha varumärkesvärde (2.5.1).  

 

79% (34 respondenter) av alla som svarade nej nämnde att mönstret liknar maskar och 

hudkrämen upplevs därmed ofräsch och obehaglig. Det bedöms att mönstret är opassande och 

skapar fel associationer, vilket är avgörande för förpackningens roll (2.7.1). Att produkten anses 

vara mer tilltalande för män, eftersom så liten andel kvinnor kunde tänka sig köpa produkten, 

beror därför inte på att den visuella identiteten kopplas med stereotypiska element eller färger till 

män (2.7.3, 5.3.2), utan för att mönstret upplevs som opassande på en hudvårdsprodukt (2.7.1).  
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8.6 Varumärkets serie av produkter  

 

Figur 28. Uppfattning av hela varumärket neu. 

 

Respondenternas främsta uppfattningar kring varumärkets serie av produkter när de 

presenterades tillsammans var tilltalande design, modern och spretig. 10% (6 respondenter) 

nämner själva att hudvårdsserien upplevs som vad de själva anser är könsneutral, och endast 3% 

(2 respondenter) nämner att produkterna och varumärket upplevs vara riktade mot ett specifikt 

kön. 97% (60 respondenter) beskriver sina uppfattningar kring varumärket utan att nämna ett 

specifikt kön eller vem varumärket upplevs rikta sig mot.  

 

Eftersom tematisering användes för att sammanställa och tolka respondenternas svar hade 

totalt 58% (36 respondenter) uttryckt att varumärket hade en tilltalande design. Ord som stilrent, 

proffsigt, enkelt, snyggt, lekfullt och minimalistiskt användes, som sedan tolkades som passande 

under temat tilltalande design. Sammanlagt 50% (23 respondenter) av kvinnornas svar tolkades 

som att varumärket uppfattas ha en tilltalande design och 44% (7 respondenter) av männens 

svar tolkades passa inom samma tema. Detta tolkas som att respondenterna som är inom 

målgruppen är medvetna om attribut som ett varumärke behöver prioritera (2.8) utöver 

produktens funktion och varumärkets element i samspel med varandra upplevs på ett positivt 

sätt (2.5.1). Nästan lika många kvinnor och män, procentuellt sett, upplevde den visuella identitet 

som tilltalande.  

 

Totalt 30% (19 respondenter) uppfattar varumärket som modern och ord som nytänkande, nytt, 

fräscht, ungdomligt och futuristiskt som fanns bland svaren placerades under temat modern. Av 
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dessa svar bestod 30% av kvinnorna (14 respondenter) och 31% av männen (5 respondenter). Att 

varumärket upplevs modernt är även positiv i förhållande till målgruppen (2.8) och kan anses 

vara en egenskap som gör varumärket konkurrenskraftigt (2.4.1).  

 

13% (8 respondenter) upplever varumärkets helhet som spretigt. Uttryck som bisarr, spretig, rörig, 

ojämn, osammanhängande, ej sammanhållen design och oklara mönster användes när dessa 

respondenter beskrev hur de uppfattar varumärket och tolkades passa under temat spretig. Att 

varumärket känns spretigt kan bero på val av olika mönster på olika produkttyper, som istället 

kan skapa förvirring och osäkerhet när den visuella identiteten ska spegla varumärkets helhet 

(2.5.1, 2.7.1) som i sin tur kan försvaga känslor kopplade till ett varumärke (2.5.3, 2.6.2).  
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9 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt hudvårdsvarumärke kan 

utformas, som upplevs könsneutral och erbjuder produkter till en yngre målgrupp, avseende färg, 

form och förpackning.  

 

Varumärkets färger i kombination med varandra uppfattas som lekfulla, lugna och somriga. 

Färgerna riktades inte till något specifikt kön enligt respondenterna. Logotypen skapar en relativt 

tydlig uppfattning om att varumärkets målgrupp är en yngre, medveten grupp där kön är 

oberoende.  

 

Förpackningen med duschtvålen (8.5.1) associeras inte till ett specifikt kön enligt respondenterna. 

Flest respondenter kunde tänka sig att köpa den här produkten, bestående av nästan samma 

procentuell andel män som kvinnor. Mönster 1 som tidigare associerades till piller och medicin 

(8.4.1) får istället associationer till bubblor och lödder när det appliceras på en förpackning för 

duschtvål. 

 

Förpackningen med handkrämen (8.5.2) upplevs feminin av en respondent, men inga fler genus 

eller könsrelaterade aspekter påpekas. Efter duschtvålen (8.5.1) hade den här förpackningen flest 

respondenter av bägge könen som kunde tänka sig köpa produkten. Mönstret uppfattas som 

lugnt, fräscht, samt kopplat till naturen och fick mest positiva kopplingar i förhållande till hudvård.  

 

Förpackningen med spraydeodoranten (8.5.3) associeras inte till ett specifikt kön enligt 

respondenterna. Mönstret upplevs passande för hudvård. Förpackningens form och funktion 

utläses som en tydlig anledning till att majoriteten av respondenterna inte kunde tänka sig köpa 

produkten. Nästan lika många män som kvinnor, procentuellt sett, kunde tänka sig att köpa 

produkten när det inte talades om förpackningens användningssätt.  

 

Förpackningen med ansiktskrämen (8.5.4) associeras inte till ett specifikt kön enligt 

respondenterna. Lite mer än hälften av respondenterna skulle kunna tänka sig köpa produkten 

och andel män och andel kvinnor av dessa respondenter, procentuellt sett, var nästan lika. 

Mönstret uppfattas som torrt, vasst och opassande för användning på hudvårdsprodukter.   

 

Förpackningen med hudkräm (8.5.5) upplevs vara något mer tilltalande för män, men det beror 

inte på några visuella attribut. Majoriteten av respondenter vill inte köpa produkten på grund av 

mönstret på förpackningen som inte passar produkttypen. Mönstret på förpackningen är inte 

passande för en produkt inom hudvård.  
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Den visuella identiteten applicerad på alla produkter tillsammans (8.6) upplevs till största del som 

en tilltalande design enligt respondenterna i målgruppen. Utöver det upplevs identiteten som 

modern men något spretig eftersom fem olika mönster har applicerats på fem olika 

produkttyper. 

 

Sammanfattningsvis har en visuell identitet för ett fiktivt hudvårdsvarumärke skapats som 

upplevs rikta sig till en yngre målgrupp men inte till ett specifikt kön. I den visuella identiteten 

ingår nu en logotyp, ett teckensnitt, fem färger, tre olika mönster och tre olika 

produktförpackningar.  

 

 

Figur 29. Slutgiltig visuell identitet för neu. 
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10 Diskussion av slutsats  

10.1 Namnval och logotyp 

Val av namn och design av logotyp associeras med rätt målgrupp och kopplas inte till något 

specifikt kön. Att logotypen upplevs neutral kan bero på att inga färger används. Logotypen 

kanske hade uppfattats annorlunda om en rosa färg eller nyanser av andra mörker färger hade 

applicerats, färger som kan skapa stereotypiska associationer och intryck för produkter som är 

uppdelade beroende på kön (2.3, 2.6.2). Namnet neu skapar inga hinder i samband med 

hudvårdsprodukter. Det kan bero på att namnet i sig inte betyder någonting, vilket gör den mer 

abstrakt och lätt att anpassa (2.5.1). Namnet är även en förkortning av ordet neutral som är en 

viktig aspekt av varumärket (2.5.2) vilket kan ha förståtts av vissa respondenter utan en tydlig 

förklaring. Hade val av namn resulterat i ett redan befintligt ord i det svenska språket är det 

möjligt att varumärket hade associerats med fel egenskaper eller fel marknad, som sedan hade 

påverkat hur hela varumärket uppfattas (2.5.2). Att logotypen uppfattas rikta sig till en yngre 

målgrupp kan bero på valet av ett tydligt och enkelt teckensnitt skriven i gemener vilket gör den 

lätt att läsa (2.7.4) och skapar tydlig information (5.4).  

10.2 Färgval 

Varumärkets färger upplevs främst som lekfulla, men även lugna och somriga. Färgerna 

associerades inte med ett specifikt kön. Eftersom mest ljusa nyanser av färger valdes associeras 

färgerna istället med renlighet (5.3.2) vilket passar bra i en visuell identitet för ett 

hudvårdsvarumärke (5.4, 2.5.3). Hade fler än bara en mörk färg valts är det möjligt att färgerna 

inte hade upplevts lika lekfulla, lugna eller somriga och det är möjligt att färgerna skulle istället 

associeras som stereotypiskt maskulina (5.3.2) och inte gå emot det som uppfattas som normalt 

och förutsatt för hudvårdsprodukter för män (2.1, 2.7.3). Färgen blå upplevs oftast skapa lugn och 

harmoni, och kan vara anledningen till att färgerna i kombination med varandra fortfarande 

upplevdes som lugna (2.6.1). Att färgerna upplevs lekfulla och somriga kan bero på att flera 

färger kombineras (blå, gul och orange) som kan skapa ett mer livfullt intryck och att just dessa 

nyanser kan lätt kopplas till somriga associationer som blå himmel, gula blommor och glass. 

Hade fler och starkare färger valts finns risken att dessa hade istället upplevts som barnsliga och 

kemiska istället (5.3.1).  
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10.3 Mönster  

De mönster som togs fram gav blandade intryck och associerades med många olika egenskaper 

och former. Dessa mönster kopplades inte med former eller föremål som anses stereotypiska ur 

målgruppens perspektiv (5.3). Det kan bero på att en form inte kan ha könade egenskaper och 

handlar istället om en hur en person uppfattar föremålet (2.2). Att ingen upplevde något mönster 

som feminin eller maskulin kan bero på att alla mönster bestod av abstrakta former som i sin tur 

kan kopplas till fasta föremål innan egenskaper relaterade till kön kommer på tanke. Att färgerna 

som användes inte upplevs rikta sig till ett specifikt kön kan också vara en anledning till varför 

även de olika mönster upplevs på samma sätt, då färg har en avgörande roll i vilka associationer 

och vilka känslor som förknippas med någonting (2.6.1). 

10.4 Förpackning 

Alla förpackningar som togs fram upplevdes inte rikta sig till ett specifikt kön, förutom en 

förpackning som upplevdes något manlig, och tolkas som att förpackningarna till störst del inte 

anspelar på några tidigare normativa föreställningar hos respondenterna (2.1, 2.2). Att de flesta 

förpackningar inte associerades med ett specifikt kön kan bero på att designen utformades på 

ett minimalistiskt sätt, där tydlig typografi prioriterades över mycket färg och grafiska element i 

form av mönster, vilket i sin tur kan kopplas till vad målgruppen uppfattar som könsneutral 

design (5.4). När den visuella identitetens mönster applicerades på förpackningar kunde andra 

associationer kopplas till hela produktens design. Hur varje mönster upplevdes på förpackningar 

jämfört med hur de upplevdes enskilt kan bero på hur uppfattningen av vissa färger och former 

kan ändras om de placeras i ett sammanhang (2.6.1).  

 

Totalt tre av fem produkter kunde tänkas köpas av en större mängd personer av bägge könen. 

Bland anledningar till varför de övriga två inte kunde tänkas köpas var förpackningens storlek 

och form/funktion de mest avgörande faktorerna. Att många inte kunde tänka sig köpa dessa 

två produkter berodde därför inte på att den visuella identiteten upplevdes rikta sig till det 

motsatta könet, utan förpackningens funktion upplevdes opassande. Aspekter kring produktens 

doft upplevdes även som en avgörande egenskap när det gällde att konsumera 

hudvårdsprodukter (5.3).  

Flera aspekter än den visuella identiteten, d.v.s. form på förpackning, storlek, funktion och 

produktens doft är alltså avgörande för vem ett hudvårdsvarumärke i slutändan upplevs passa 

för.  
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10.5 Den visuella identiteten 

Varumärkets fullständiga visuella identitet med logotyp, mönster och förpackningsdesign upplevs 

inte rikta sig till ett specifikt kön utan upplevs främst som en tilltalande design, modern och 

spretig.  

 

Att hela visuella identiteten upplevs som tilltalande design kan bero på att förpackningarna 

designades på liknande sätt och skapar därmed en balans som identifierar varumärket (2.7.1). 

Hade exempelvis logotypen och information kring produkten inte placerats på samma yta hos 

alla produkter hade balansen försvunnit. Om vissa produkter designades med heltäckande 

mönster, och vissa med nästan inget mönster, hade förpackningarna gett olika intryck och 

därmed riskerat att inte upplevas komma från samma varumärke (2.7.1). Om användningen av 

den visuella identiteten inte är genomgående och speglar varumärket som en helhet finns det 

chans att målgruppen inte vill stärka sin personliga identitet genom att konsumera produkterna 

(2.8).  
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11 Avslutande diskussion  

11.1 Teorival  

Nästan ingen vetenskaplig forskning gällande kön- eller genusneutrala produkter kopplade till 

hudvård, eller kring stereotyper inom den kategorin, har gjorts sedan tidigare. Det har resulterat i 

undersökning av tidigare forskning och andra teorier inom ämnen som normer, stereotyper och 

genus utan någon koppling till produktkategorin. Det här kan vara problematiskt eftersom det är 

tydligt att normer, stereotyper och genus är beroende av bland annat tid, kultur och 

sammanhang och undersöker forskaren hur man ska förhålla sig till dessa ämnen inom fel 

sammanhang kan inte samma utfall förväntas inom ett annat, i det här fallet 

hudvårdsvarumärken och produkter. 

 

De använda teorierna ger dock en bra bred och grund för att förstå sig på relevanta områden 

och för att kunna ta till sig av det som är känt sedan tidigare inom forskningsvärlden. 

11.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupperna, och den kvalitativa metoden, samlade in mycket relevant data där viss data har 

stor trovärdighet eftersom samma insikter nämndes av alla tre grupper. Då alla respondenter 

kände varandra i respektive fokusgrupp främjade det diskussionen eftersom respondenterna 

därför borde känna sig trygga och avslappnade, och därmed ger ärliga svar. Däremot, beroende 

på hur bra gruppen känner varandra, kan det motsatta ske där vissa personer inte känner sig 

fullständigt bekväma med att besvara frågorna ärligt eftersom du enligt gruppen ska tänka och 

tycka på ett sätt som gör att du passar in i gruppen. En stor del av datan som användes som 

grund till designprocessen var från fokusgrupperna (5.3). I fokusgrupperna fanns en jämn 

uppdelning av män och kvinnor för att samla relevant data. Något som hade stärkt studiens 

trovärdighet och slutsats hade kunnat vara om personer som inte identifierar sig som något av 

de biologiska könen (RFSL Ungdom, 2015b) hade deltagit. 

11.3 Designprocessen 

En bred grund hade samlats in inför designprocessen vilket leder till tydligt motiverade 

designbeslut som grundar sig i relevanta insikter som, i samband med egna kunskaper inom 

området design, ledde till en process som håller hög trovärdighet. Eftersom studiens syfte inte 

svarar på exakt hur en visuell identitet för den här typen av varumärke ska tas fram, utan enbart 

ger ett förslag som inte upplevs rikta sig till ett specifikt kön, kan studiens designprocess inte 
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användas som underlag för hur en könsneutral designprocess ska gå till. Den här delen av 

studien visar dock relevanta steg i hur en övergripande designprocess av en visuell identitet kan 

tas fram, tillsammans med insikter kring stereotypiska och könade produkter.  

11.4 Designutvärdering 

Designutvärderingen utformades som en kvalitativ enkät med många öppna frågor, vilket 

genererar mycket data som kräver tolkning. Feltolkningar, missuppfattningar och andra aspekter 

som bakgrund och tidigare kunskap påverkar forskarens tolkning av all information som 

påverkar resultatet. Tematisering av enkätens svar underlättade sammanställningen av datan 

och gav därmed möjligheten att enklare överblicka vad utvärderingen visar.  

 

För att undvika misstolkningar och att viss data försvinner vid tematisering hade en utvärdering i 

form av en kvantitativ metod kunnat användas istället. Strukturerade frågor som ger en 

respondent möjlighet att bedöma den visuella identiteten ur ett könsperspektiv, genom att 

exempelvis bedöma någonting enligt en skala, hade kunnat stärka utvärderingens resultat och ge 

mer relevant data och därmed göra det möjligt att bättre besvara syfte. Datan som samlades in 

studien analyserades beroende på om respondenten själv nämnde kön eller genus-relaterade 

uppfattningar associationer eller inte. Respondenterna fokuserade därför inte på endast den 

aspekten, som var viktig för studien, utan det samlades in data kring irrelevanta aspekter som 

förvisso är intressanta, men som inte hjälpte till att svara på studiens syfte.  

11.5 Relevans 

Efter en granskning av marknaden uppfattades det som att utbudet av hudvård till kvinnor är 

större samt att det finns hudvård som inte riktar sig till ett specifikt kön, men som inte uttrycker 

sig som könsneutrala. Genom att skapa ett förslag på en visuell identitet för ett 

hudvårdsvarumärke som tydligt uttrycker att de inte riktar sig till ett specifikt kön kan det anses 

att studien är relevant inom området design och internt relevant kunskapsbidrag skapas.  

11.6 Vidare forskning 

Endast personer som identifierar sig som man eller kvinna har deltagit i studiens datainsamling. 

Något som vidare kan undersökas är hur personer som inte identifierar sig till något av dessa kön 

upplever liknande design samt om studiens resultat blir detsamma.  
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I studien har endast logotyp, färger, mönster och förpackningsdesign undersökts. 

Förpackningarnas användningssätt har kommenterats av många respondenter tillsammans med 

övriga aspekter som påverkar hur ett varumärke och dess produkter ska locka målgruppen. Här 

kan undersökning kring vilka aspekter, mer än bara de delar i en visuell identitet som undersökts i 

den här studien, får en produkt att tilltalas av både män, kvinnor och andra kön utöver det.  

 

I studien har en visuell identitet som frångår stereotypiskt upplevda element skapats. Något som 

går att undersöka vidare är om en visuell identitet som kombinerar stereotypiska element 

uppfattas rikta sig till något specifikt kön, t.ex. en feminin färg med en maskulin symbol.  

 

Med hjälp av vidare forskning inom design av hudvård som inte riktar sig till ett specifikt kön kan 

fler insikter göras gällande hur viss design påverkar, samt förstärker, sociala och kulturella 

föreställningar av femininitet och maskulinitet. Stereotyper och normer kan bli mindre påtagliga 

hos produkter som funktionsmässigt inte behöver rikta sig till något specifikt kön, vilket förhindrar 

en onödig könsuppdelning samt att människors likheter kan prioriteras över människors 

skillnader.  
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