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Sammanfattning 

Studien undersöker och utformar ett grafiskt tryck för att främja kvinnliga 

skateboardåkare. Kvinnor inom skateboard har länge varit i minoritet och de har inte 

samma utbud när det kommer till varumärken. En bidragande orsak är de fördomar 

som finns om kvinnliga skateboardåkare. En pilotstudie genomfördes för att 

undersöka dagens varumärken och vilka preferenser som finns. Inom ramen för 

studien gjordes även en förstudie för att undersöka vilka kategorier inom deck-art 

som tilltalar målgruppen. Studiens designprocess använde sig av de teorier och 

åsikter som framkommit, och syftade till att utforma designalternativ som motsvarade 

dessa. Resultatet blev att två starka koncept togs fram. Efter en värderingsprocess i 

form av en kvantitativ enkät, med 19 respondenter, samt kvalitativa intervjuer med 

två aktiva, kunde en slutgiltig design skapas. Studien visar att den design som tagits 

fram är lämplig för både skateboard och t-shirt, och var omtyckt av målgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Abstract 

The study explores and designs a graphic print to promote female skateboarders. 

Women in skateboarding have long been in minority and they do not have the same 

range when it comes to brands. A contributing factor is the prejudice of female 

skateboarders. A pilot study was conducted to investigate today's brands and what 

preferences exist. Within the framework of the study, a preliminary study was also 

carried out to investigate which categories in deck-art that appeals to the target 

group. The design process of the study utilized the theories and opinions that 

emerged, and aimed at designing several options corresponding to these. As a 

result, two strong concepts were developed. Following a valuation process in the 

form of a quantitative survey, with 19 respondents, as well as qualitative interviews 

with two respondents, a final design could be created. The study shows that the 

design developed is suitable for both skateboard and t-shirt, and was well-liked by 

the target audience. 
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1. Inledning 

Skateboard uppkom på 50-talet då surfare uppfann ett sätt att ta sig fram på gatorna, 

men det var inte förrän på 60-talet som populariteten var som störst. Sedan dess har 

sporten utvecklats till att, på 80-talet, bli en subkultur för anti-etablissemanget. Det 

var under den här tiden som sporten började få sina första stora namn som Tony 

Hawk, Steve Caballero och Rodney Mullen. Idag har sporten blivit mer och mer 

accepterad i samhället och det satsas mycket pengar för att utveckla och bygga 

parker för åkare. Skateboard är och har alltid varit en sport med störst andel män 

som utövare (No Limit, 2014). För att främja tjejer startade Stockholm Sub Surfers 

den första reserverade skate-tiden för tjejer 1994, och sedan dess har fler och fler 

parker infört tjejskate (No Limit, 2014). Trots att sporten har blivit mer och mer 

accepterad i samhället, är det fortfarande stora skillnader mellan manliga och 

kvinnliga utövare. Det gäller inte enbart inom sporten utan speglas även i 

varumärken och deras utbud som har vuxit fram parallellt med utvecklingen av 

sporten för att matcha den generella attityden som finns. Klädmärken som Vans, Huf 

och Stüssy har utvecklats till att bli synonymt med skateboard-kulturen, men även 

här finns det en klar differens mellan män och kvinnor. Kläderna, brädorna och dess 

tryck är främst utformade efter om utövaren är manlig eller kvinnlig, och i många fall 

saknas det utbud för andra än män. Dessutom framställs de kvinnliga åkarna oftast i 

media och reklam som åskådare och inte som aktiva skateboardåkare (No Limit, 

2014). Detta gör att kvinnliga utövare hämmas, samtidigt som jämställdheten inom 

sporten uteblir (Andersson et al 2008). 

1.1 Problembeskrivning 

Det finns en klar avsaknad av valbarhet bland kvinnliga skateboardåkare när det 

kommer till varumärken, särskilt när det kommer till kläder och skateboard. Många av 

de populäraste varumärkena är inriktade på främst manliga åkare då sporten anses 

vara mest utövad av män. Enligt Abulhawa (2008) har  endast 48 kvinnliga åkare 
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sponsoravtal med skateboard-varumärken gentemot 1173 för män. Moss (2009) 

framhäver att endast 20% av Nike’s intäkter (2001) kommer från kvinnor, vilket kan 

visa vilken snedfördelning det är när det kommer till utbud. Detta bidrar till att det blir 

svårt för kvinnliga åkare att bli accepterade, samt till att det kan bli svårt att locka nya 

kvinnliga utövare och minska klyftorna mellan könen.  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka och utforma ett grafiskt tryck för ett street-/skate 

wear-varumärke inriktat på kvinnliga åkare samt ta fram exempel på tryck på 

skateboard och t-shirt som är anpassat för att främja dessa. 

1.3 Avgränsning 

Studien kommer endast att innefatta målgruppen kvinnliga skateboardåkare. Därför 

kommer enkäter, intervjuer och fokusgrupper att innehålla enbart kvinnliga deltagare. 

Sexistiskt och stötande material har valts att inte tas med i undersökningen då detta 

är ett befintligt problem bland dagens grafiska tryck. Trots att avgränsningen har 

gjorts har sexism nämnts av deltagarna i enkäten i pilotstudien. Värderingen har 

skett inom en geografisk avgränsning. Det har gjorts en avgränsning i att endast 

undersöka tryck för skateboard i teoridelen då samma tryck kommer att användas på 

både skateboard och t-shirt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



2. Teori 

2.1 Varumärkeskön 

Grohmann (2016) hävdar att varumärken delas in efter ifall de är maskulina eller 

feminina och att detta görs med tanke på hur varumärken vill positionera sig och sina 

produkter. Detta hjälper även kunderna att framhäva och förstärka sin upplevda 

könsidentitet (ibid). Varumärkets könstillhörighet påverkas även av vilka färger och 

typsnitt som används för att marknadsföra sig samt hur varumärket väljer att 

positionera sig och framhäva sig ( ibid. ).  

2.2 Färger 

Bergström (2015) menar att färgernas primära funktion är att förbättra en produkts 

förmåga till kommunikation och fysiska attribut. Detta kallas då för funktionell färg 

och används främst för att attrahera, informera och pedagogisera för en mottagare, 

men även för att strukturera och skapa stämning ( ibid. ). Färger kan även användas 

som ett attribut för utsmyckning utan några krav på kommunikativ förmåga och kallas 

då för icke-funktionell färg ( ibid. ). Enligt Keiser & Garner (2008) är färg något av det 

första som en konsument lägger märke till. De färger som väcker störst 

uppmärksamhet, samtidigt som de får ytan att verka större är; rött, gult och orange 

medan blått, grönt och lila tenderar att göra ytan mindre ( ibid. ). Olika målgrupper 

föredrar olika färger och färgtrender, där unga-vuxna föredrar och gärna väljer mer 

vågade färger medan äldre oftast väljer mer praktiska färger (Keiser & Garner, 

2008).  

2.2.1 Färgsymbolik 

Att färger symboliserar olika saker är vida känt. Att säga att rosa är för tjejer och blått 

är för killar är ett förenklat sätt att bestämma vem färger är till för (Koller, 2008). Det 

är egentligen ett komplext system som innefattar nyanser, kombinationer med andra 

färger och upplevd ljushet och mättnad (Koller, 2008).  
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2.3 Typsnitt 

Typsnittens huvudsak är att bära ord och vägleda en läsare genom text (Hyndman, 

2016). Ett bra typsnitt påverkar konsumenternas uppfattning om varumärket och 

hjälper att kommunicera varumärkets fördelar samt ökar chanserna att bli 

ihågkommet (Childers & Jass, 2002). Som konsumenter har vi lärt oss tolka 

typsnitten vilket har skapat förståelse för vad var och ett av de kommunicerar 

(Hyndman, 2016). Hyndman (2016) påstår även att dem bidrar till att skapa 

förtroende hos konsumenterna. Grohmann (2016) menar vidare att valet av ett bra 

typsnitt kan öka chanserna för ett nytt varumärke att få positiva rekommendationer 

mellan konsumenter.  

2.4 Visuell retorik 

Enligt Eriksson & Göthlund (2004) byggs bilder upp av element som tillsammans har 

underliggande betydelser vilket kan ge sig tillkänna i form av bland annat politiska 

och sociala budskap. En bild är många gånger mångtydig och är öppen för många 

tolkningar, men dessa tolkningar är ofta beroende av betraktarens bakgrund ( ibid. ). 
Hansson et. al (2006) beskriver detta som konnotation , dvs. bildens djupare 

betydelse. Vidare menar Mitchell (2005) att bilder har en viktig roll i att introducera 

nya värderingar eller göra sig av med gamla förlegade värderingar.  

2.5 Skateboard-konst 

Det finns många olika kategorier inom deck art med allt från comic-art och omgjorda 

logotyper till Swiss-inspirerade tryck (Brower & Gall, 1996). Många av dessa tryck 

behandlar ofta tabuämnen eller gör parodier av etablerad konst och “god smak” 

(ibid. ). Abulhawa (2008) menar i sin tur att det finns en övergripande sexism inom 

deck art där tjejer framställs lättklädda. Enligt Abulhawa beror detta på att det 

speglar majoriteten av manliga utövare och de rådande normer som därav finns 

inom sporten (ibid.).  
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2.5.1 Redigerade bilder 

 

Kategorin redigerade bilder består av fotografier som efterbehandlats och fått 

utmärkande drag för att göra dem intressantare eller ge dem ett nytt budskap. 

2.5.2 Varumärkesmaskot 

 

Trycken består oftast av varumärkets figur som poserar eller sätts in i olika 

situationer. Istället för att använda logotypen associeras varumärket tillsammans 

med denna maskot. Hardy (2011) beskriver varumärkesfigurer som mindre seriösa, 

men som på ett effektivt sätt fångar intresset och på så vis skapar en anknytning till 

varumärket.  
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2.5.3 Mönster 

 

Mönster består av diverse grafiska former och mönster i olika kombinationer och 

kulörer. Mönstren inom kategorin kan se oerhört olika ut och innehålla allt från 

detaljerade mönster till sammansatta geometriska figurer.  

2.5.4 Fotografier 

 

Kategorin består av fotografier som trycks direkt på skateboarden. Dessa kan spegla 

allt från landskapsbilder och porträtt till sammansatta collage. 
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2.5.5 Tecknade figurer 

 

Innehåller skissade figurer i olika sammanhang och situationer. De är många gånger 

enkelt ritade med skissartad teknik.  

2.5.6 Politiska budskap 

 

Kategorin speglar attityden inom skateboard och innehåller ofta aktuella händelser 

eller viktiga frågor. Motiven ställer sig ofta mot rådande normer och designen är inte 

rädd för att provocera. 
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2.5.7 Detaljerade illustrationer 

 

Innehåller illustrationer som har hög detaljrikedom med många kulörer. Det är vanligt 

att illustrationerna upptar den största delen av skateboarden. 

2.5.8 Text 

 

Kategorin består av budskap, uppmaningar eller attityder i kombination med 

varumärkets logotyp. 

2.5.9 Konst-inspirerat 
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Deck-art som inspireras av konstverk och som många gånger redigeras för att få ett 

passande budskap.  

2.5.10 Comic-style 

 

Inspirerat av serietidningar och pop-kultur. Motiven använder mycket färg för att 

skapa kontraster i motivet. 

2.6 Genus 

Genus definieras som skillnaden mellan män och kvinnor ur den sociala aspekten 

och tar inte hänsyn till den biologiska aspekten (Connell & Pearse, 2015).  Genus är 

och ska vara helt frånskilt från den biologiska aspekten (Carlson, 2001). Det 

väsentliga i genus är de sociala relationerna som är föränderliga (Fagerström, 2010). 

Eftersom genus är socialt konstruerat kan människor skapa sitt eget genus, men inte 

bestämma hur det ska se ut (Connell & Pearse, 2015). Det finns en social 

genusstruktur som bestämmer vilka aktiviteter respektive genus förväntas hålla på 

med (Carlson, 2001). Allt som skiljer sig från detta skiljer sig också från normen. 

Bryter någon mot normen, ses det som “onormalt” vilket resulterar i påföljder 

(Jämställ, 2008).  
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2.6.1 Genus & Visuell estetik 

 

 Male productions and 

preferences 

Female productions and 

preferences 

Visual element Straight lines and shapes Rounded lines and 

shapes 

Use of few and darker 

colours 

Use of many and brighter 

colours 

Regular typography Irregular typography 

3-D images 2-D images 

Lack of detail Detail 

Images of men Images of women 

Moving objects Stationary objects 

Figur 1. Visuella preferenser. Hämtad från Moss (2009, s:172).  

 

Det finns vissa skillnader mellan könen och prefererad visuell estetik (Moss, 2009). 

Kvinnor föredrar detaljerade, tvådimensionella representationer och mer rundade 

linjer i högre grad än vad män gör ( ibid. ). Moss (2009) påstår även att kvinnor har 

bättre minnesförmåga än män, vilket gör att kvinnor föredrar mer detaljer i visuella 

representationer. 

2.6.2 Genus & Form 

Moss (2009) visar i sina studier att det finns skillnader mellan kön och preferenser 

för former. Kvinnor föredrar mjuka, runda former medan män i sin tur föredrar hårda, 

raka former ( ibid. ). Samma sak är det med linjer där mjuka, kurviga linjer anses vara 

kvinnliga medan raka linjer ses som manliga (Keiser & Garner, 2008).  

15 



2.6.3 Genus & Färg 

Rosa har inte alltid stått för femininitet och blått har inte alltid stått för maskulinitet. I 

början av 1900-talet var kulörerna omvända; killar skulle ha rosa då det sågs som en 

starkare färg medan tjejer skulle använda sig av blått (Ambjörnsson, 2011; Becker, 

2016). I mitten av 40-talet ändrades detta. Idag har rosa har blivit en kulör som delar 

könen och visar vad som är manligt respektive kvinnligt, samtidigt som den har blivit 

den stereotypiska kulören för kvinnligt (Ambjörnsson, 2011; Koller, 2008).  Becker 

(2016) visar på att de kulörer som dagens kvinnor generellt föredrar mest är blått, lila 

och rött medan de inte alls föredrar grått, brunt och orange. I stora drag tenderar 

kvinnor att föredra ljusa kulörer framför matta, och använder oftare livfulla kulörer 

med varma nyanser (Moss, 2009). Dessutom har kvinnor en vilja att använda många 

kulörer samtidigt, till skillnad från män som hellre använder få och mörkare kulörer 

(ibid. ). Det kan härledas till att det finns skillnader i färguppfattning mellan kvinnor 

och män, där kvinnor har en högre förmåga att se nyanser av en kulör (Becker, 

2016). Moss (2009) menar att en bidragande faktor till detta kan vara att kvinnor mer 

sällan (0,5%) lider av nedsatt färgseende. En annan faktor kan vara att kvinnor 

tenderar till att minnas färger i högre utsträckning än män ( ibid. ). 

2.6.4 Genus & Typsnitt 

Moss (2006) visar på att kvinnor föredrar typsnitt som är mindre konventionella än 

vad män gör. Grohmann (2016) menar att scripter oftast anses vara feminina medan 

sans-seriffer, i display-format, uppfattas vara maskulina. Detta förstärks oftast utav 

budskapet i texten; om budskapet uppfattas som feminint, förstärks det av det 

upplevt feminina typsnittet ( ibid. ).  
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2.7 Skateboard & Genus 

Skateboard har länge setts som och varit en mansdominerad sport med en 

machokultur över sig (Andersson et al., 2016). Detta går egentligen emot den 

faktiska bilden av att sporten ska vara till för alla, oavsett kön, läggning eller 

härkomst (Atencio et al., 2008). Många gånger känner sig kvinnor obekväma med att 

åka skateboard på ställen där majoriteten är män, och föredrar hellre att åka 

tillsammans med andra kvinnor ( ibid. ).  
 

En stor bidragande faktor till att kvinnor inte förväntas åka skateboard, är sportens 

riskfaktor (Abulhawa, 2008; Beal & Wilson, 2004). I en studie gjord av Atencio et al. 

(2008) framkom det att kvinnor inte förväntas utföra svårare trick eller kunna hantera 

smärta (Atencio et al., 2008).  

 

Atencio et al. (2008) pekar på att det sker en objektifiering och marginalisering i de 

tre största och mest etablerade skate-tidningarna. Tidningarna har sällan med 

kvinnor utan riktar hellre in sig på att presentera manliga utövare som gör riskfyllda 

trick (ibid. ). Detta ger en bild över hur sporten ska se ut och vem som får utöva den 

(No Limit, 2014). Objektifieringen och marginaliseringen sker även till stor del inom 

marknadsföring och grafiska tryck på skateboards (Abulhawa, 2008). Även bland 

utövare finns det en skev bild av att de kvinnliga skateboardåkarna mestadels är 

accessoarer eller groupies till de manliga skateboardåkarna. (Atencio et al. 2008). 

Objektifieringen bidrar i slutändan till att det inte sker någon större förändring inom 

sporten (Abulhawa, 2008).  
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3. Metod 

 

 

 

För att undersöka utformningen av en logotyp samt grafiskt tryck kommer studien att 

använda sig av en empirisk studie samt av designprocess, värderingsprocess och en 

analys. 
 

Den första delen av metoden innefattar en pilotstudie som genomfördes inför studien 

för att undersöka och definiera ett problem. Den andra delen innehåller en förstudie 

med insamling av data för att kartlägga hur delar av den befintliga marknaden ser ut, 

samt vad målgruppen önskar i utformningen av logotyp och grafiska tryck. Här 

utformades en enkät tänkt för målgruppen baserad på fyra frågor (4.2).  
 

I den tredje delen, designprocessen, utformas skisser på designförslag baserat på 

datan från förstudien och det teoretiska ramverket. Detta görs för att designförslagen 

ska motsvara de förväntningar som ställs på dem, och de vetenskapliga teorier som 

motsvarar utformningen. Detta ger utformningen en stadig grund att luta sig mot. 
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Den fjärde delen, värderingsfasen, innehåller intervjuer och designval tillsammans 

med utvalda respondenter från målgruppen, samt revidering av designförslag. 

Analysprocessen ingår i värderingsfasen och är den sista delen som innehåller 

metoder för att analysera den data som samlats in i värderingsfasen.  

3.1 Pilotstudie 

En pilotstudie (Bilaga 1) genomfördes för att undersöka hur dagens varumärken 

arbetar med jämställdhet, i form av grafiska tryck och utbud, för skateboardåkare. 

Genom att studera några av de mest populära varumärkena och deras sortiment på 

respektive varumärkes hemsida, har det gått att bilda sig en uppfattning om utbudet 

för kvinnligt respektive manligt.  

 

För att skapa mer förståelse kring detta och undersöka vad aktiva skateboardåkare 

tycker, utformades en Internetbaserad kvantitativ enkät som gjordes tillgänglig för 

kvinnliga och icke-binära skateboardåkare via en Facebook-grupp. Enkäten bestod 

av 10 frågor om hur respondenterna ser på urvalet av kläder, tryck och dagens 

varumärken samt hur de upplever dessa. Fråga 2–5 samt 10–11 var inriktad på 

varumärken och hur respondenterna upplever utbudet medan fråga 6–9 inriktade sig 

mot grafiska tryck och hur respondenterna upplevde utbudet av dessa. 16 personer 

valde att svara på enkäten som var tillgänglig under 2 dygn mellan 1–2 mars 2018.  

 

Genom att använda en kvantitativ metod som innefattar en Internetbaserad enkät 

gjordes det möjligt att nå personer som direkt är berörda av detta ämne samt få en 

spridning till forum där de är medlemmar.  

3.2 Förstudie 

En förstudie genomfördes för att få en djupare inblick i hur grafiska tryck används 

idag samt för att problematisera vad som anses som kvinnligt och manligt. För att få 

mer förståelse behövde mer kunskap inhämtas, detta gjordes med hjälp av att få 

svar på de här frågeställningarna:  
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- Vilka grafiska tryck för skateboard upplevs som typiskt kvinnligt eller manligt? 

- Vilka kulörer och nyanser upplevs som mest attraktiva? 

- Finns det något tema på deck art som föredras framför andra? 

- Vad ska inte användas som grafiskt tryck? Varför? 

3.2.1 Enkät 

En Internetbaserad enkät utformades för att undersöka vilka nuvarande tryck, inom 

specifika kategorier av vanliga grafiska tryck inom skateboard (2.7), som anses vara 

populära samt vilka som anses vara mer inriktade mot kvinnliga åkare. Keiser & 

Garner (2008) anser att en Internetbaserad enkät är att föredra då de både har låg 

kostnad och uppfattas som mindre påträngande. Enkäten utformades utifrån en 

kvantitativ metod med fokus på fotografier och bilder av tryck på skateboards. 

Enkäten innehöll även två frågor om färgscheman för att undersöka vilka kulörer och 

nyanser som anses vara mest populära bland de kvinnliga åkarna. Kvantitativa 

metoder är effektiva vid undersökningar när en stor andel av målgruppens åsikter 

och attityder behöver samlas in och undersökningen vill ha en stor mängd data 

(Creswell, 2014). Larsen (2009) vidhåller även att bredden på undersökningen gör 

det enklare att generalisera. Bilderna som användes i enkäten är detsamma som 

presenteras i studien (2.7). Det finns fler kategorier inom deck-art som har valts bort 

på grund av stötande eller sexistiska motiv, vilket inte anses vara ett alternativ för 

den egna utformningen.  

3.2.2 Intervju 

En kvalitativ metod användes för intervjuerna för att öka förståelsen samt samla 

material och åsikter inför den egna designprocessen. Att använda sig av en kvalitativ 

metod hjälper till att skapa förståelse kring sociala problem som respondenterna 

upplever (Creswell, 2014). Larsen (2009) menar att det är enklare att skapa 

förståelse kring ett problem då det går att ställa följdfrågor och reda ut 

missuppfattningar. Intervjuer genomfördes med X antal respondenter. Dessa har 

erfarenhet från skateboard-världen och har varit eller är aktiva åkare. Eftersom 

studien riktar sig mot kvinnor är respondenterna från intervjuerna kvinnor. Detta för 
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att de innehar den största kunskapen inom kulturen och sitt förhållande till dagens 

grafiska tryck inom skateboard.  

3.3 Designprocessen 

3.3.1 Identifikation 

Den första fasen benämns som identifikationsfasen och innebär att hitta och 

identifiera ett syfte och en idé för ett projekt (Aspelund, 2006). Här sätts även 

ramarna för projektet ( ibid. ).  

3.3.2 Inspiration 

Inspirationsfasen avser att genomföra olika metoder som bidrar till att kreativiteten 

ökar (Aspelund, 2006). Inspiration är någonting som behövs sökas aktivt för att 

uppnå sitt syfte. Några metoder att använda sig av kan vara brainstorming, 

moodboards, storytelling eller en kombination av dem (Aspelund, 2006).  

 

Brainstorming är en metod för att öka inspirationen och samla idéer ( ibid. ). Genom 

att använda sig av brainstorming är det möjligt att generera många ideér under kort 

tid (Arvola, 2014). Brainstormingen börjar med att hitta en lagom stor avgränsning till 

ett problem ( ibid. ). Därefter får deltagarna, under utsatt tid, skriva ner sina idéer och 

förslag. Alla idéerna presenteras sedan och får absolut inte kritiseras oavsett hur 

konstiga de verkar vara. Även dessa idéer kan bredda tankebanorna och generera 

nya idéer ( ibid. ).  
 

Moodboards används främst för att visualisera de ord som valts ut i ett tidigare 

skede (Arvola, 2014). En moodboards uppgift är att inspirera och koordinera sitt 

arbete (Endrissat et. al, 2016). Det visuella uttrycket ger arbetsprocessen en till 

dimension och hjälper skaparen att ta hjälp av ytterligare ett sinne ( ibid. ).  
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3.3.3 Koncept 

Konceptfasen syftar till att sammanställa ett hållbart koncept som använder 

informationen/datan från de tidigare faserna (Aspelund, 2006). 

3.3.4 Undersökning 

Undersökningsfasen syftar till att vidare undersöka koncepten för att få en 

uppfattning om hur väl de fungerar (Aspelund, 2006). Här behöver koncepten även 

genomgå en värderingsprocess för att ställas mot varandra samt upptäcka 

eventuella brister och förbättringar. En värderingsmatris använder förutbestämda 

kriterier för att värdera och ranka olika konceptförslag (Arvola, 2014). Efter 

värderingen utvecklas de koncepten med högst poäng till digitala prototyper som går 

att värdera med hjälp av enkäter, intervjuer m.m.  

3.3.5 Definition 

Enligt Aspelund (2006) syftar den sista fasen, definitionsfasen, till att fortsätta arbeta 

med designen för att undersöka om det finns ytterligare förändringar och 

förbättringar att göra. Detta sker löpande under designprocessen ( ibid. ). I denna fas 

värderas valt designalternativ med hjälp av intervjuer med aktiva skateboardåkare. 

3.4 Värdering & Analys 

3.4.1 Enkät  

För att undersöka designen i ett första steg gjordes en internetbaserad enkät. Den 

inriktar sig inte på målgruppen på grund av svårigheter att hitta ett större antal 

respondenter som ville och kunde ställa upp. Istället tillfrågades personer om deras 

åsikter, sedan undersöktes och sammanställdes de kvinnliga respondenternas svar. 

Syftet med enkäten var att undersöka om designen fungerade, om budskapet nådde 

fram och om det fanns några förbättringar att göra. Frågorna var uppdelade och 

respondenten behövde ta ställning till vissa adjektiv och rangordna dem i skalan, 

“stämmer inte alls” eller “stämmer helt”. Dessa adjektiv är av betydelse för hur trycket 
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uppfattas och har tagits fram utifrån tidigare enkäter, intervjuer och teorier i studien. 

Enkäten presenterades utan att ge bakgrundsinformation angående syftet med 

designen, utan enbart för att undersöka utformningen och de designval som gjordes.  

3.4.2 Intervju med aktiva (3.6). 

Vid intervjuerna med aktiva skateboardåkare och eventuella användare, valdes en 

kvalitativ metod med frågor som till viss del bygger på åsikter från undersökningen 

av enkäten från värderingsfasen. Totalt intervjuades två personer, som var kvinnor 

och aktiva skateboardåkare. Dessa fick ta del av den design som valts att gå vidare 

med från enkätundersökningen (3.4.1). En intervjuguide utformades (Bilaga 5) för att 

standardisera frågorna (Creswell, 2014). Frågorna som ställdes var öppna för att låta 

respondenterna spekulera fritt.  

3.4.3 Analysprocess 

Analysen av datan från värderingen skedde i två separata steg. För enkäten gjordes 

en tabell (Bilaga 6) där datan presenterades och samtidigt gav en visuell överblick av 

respondenternas svar och åsikter. För intervjuerna sammanställdes svaren för att 

undersöka vad som var relevant. Eftersom respondenterna i intervjuerna fick 

resonera och diskutera fritt, ledde det till en stor mängd data som behövdes gå 

igenom. Datan värderades och sammanfattades i kortare meningar för att ge en 

överblick i vad som var väsentligt och inte. Utvärderingen av svaren som gjordes, var 

utifrån ett personligt tycke, men behövde innehålla relevans för studien samt 

designen. 
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4. Pilotstudie 

Efter att ett syfte hade formulerats gjordes en pilotstudie för att både undersöka det 

kvinnliga utbudet hos populära varumärken inom skateboard, och hur de upplever 

utbudet.  

4.1 Varumärkesundersökning 

Undersökningen av varumärken genomfördes på varje varumärkes hemsida för att 

se vilket utbud som finns för kvinnliga skateboardåkare. Frågeställningarna var 

detsamma för alla inblandade varumärken. Dessa betygsattes på en skala mellan 

1–5, där 1 är lägst (minst jämlik) och 5 är högst betyg (mest jämlik). Betygen är en 

personlig tolkning där vissa kriterier, t.ex. utbudet för kvinnor, vilka färger som finns 

m.m, ställs mot varandra. Poängen togs det sedan ett genomsnitt på för att få fram 

en siffra som representerar graden av jämlikhet, där 5 fortfarande är mest jämlik. De 

frågeställningar som undersöktes var: 

 

● Hur ser utbudet ut för kvinnor jämfört mot män? 

● Används samma färger oavsett kön? 

● Används samma grafiska tryck oavsett kön? 

● Jämlikhet mellan könen i marknadsföringen på hemsidan?  
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Varumärke Utbud för 

kvinnor (1–5) 

Färger 

(1–5) 

Tryck 

(1–5) 

Marknadsföring 

(1–5) 

Poäng 

(1-5) 

Vans 4 4 4 5 4,25 

Stüssy 2 4 4 5 3,75 

Thrasher 1 2 2 2 1,75 

Huf 1 1 1 1 1 

Obey 4 5 1 3 3,25 

Palace 5 5 5 5 5 

Volcom 2 1 1 2 1,5 

Nike SB 2 3 4 1 2,5 

Diamond 

Supply 

2 2 3 1 2 

Supreme 5 5 5 5 5 

Adidas 

Skateboarding 

3 3 3 1 2,5 

 

Tabell 1. Värdering av varumärken från pilotstudien. 

4.2 Enkätstudie 

Syftet med enkätstudien (se Bilaga 1: Förundersökning) var främst att undersöka 

vad aktiva tycker och vilka problem som möjligtvis finns. Utifrån formuläret går det att 

utläsa att mer än hälften (66,7%) tycker att det saknas varumärken som riktar sig till 

andra än manliga åkare samt att majoriteten (80%) tycker att det behövs ett 

varumärke som riktar sig till andra än manliga åkare (20%) svarade kanske. En klar 

övervägande del (64,3%) har fått lov att avstå att köpa ett varumärke pga avsaknad 

av utbud som passar. Det talar ganska tydligt för att det saknas eller finns ett 

överflöd av manliga varumärken inom skateboard medan det finns en avsaknad av 

varumärken som riktar sig mot eller inkluderar andra åkare. Samtidigt tycker en svag 

majoritet (53,3%) att detta inte begränsar dem i sin identitet som skateboardåkare.  
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När det kommer till tryck på kläder, skateboard och tillbehör upplever mer än hälften 

(66,7%) att trycket är viktigt när de väljer varumärke. En liten del (26,7%) tycker 

varken eller samt ett fåtal (6,7%) som tycker att det spelar mindre roll. Majoriteten 

(62,5%) upplever trycken som sexistiska men samtidigt tycker en snarlik del (61,5%) 

att trycken är inkluderande. 
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5. Förstudie 

5.1 Enkät 

Enkäten (se bilaga 2) hade lågt deltagande; endast 12 personer från målgruppen 

valde att besvara den. Enkäten gjordes tillgänglig via Survey monkey mellan 11-15 

april 2018. 

5.1.1 Preferenser vid val av tryck 

Resultatet visar på att respondenterna framförallt föredrog “detaljerade illustrationer” 

vid val av tryck. Detta går hand i hand med vad Moss (2009) anser att kvinnor 

föredrar (2.7.1). Dessutom är kategorin många gånger färgstark, vilket även detta 

går ihop med Moss (2009) teori om genus och färg (2.7.3). De andra kategorierna 

som var populärast var mönster och illustrerade figurer. Dessa tre kategorier visade 

sig även vara de kategorier som bäst representerade ordet: feminint. När det 

kommer till kategorier som de aldrig skulle använda sig av var fotografier, 

tillsammans med enbart text, och varumärkesmaskot mest representerat. Text och 

varumärkesmaskot var även de kategorier som representerade ordet: manligt. 

(referens till manligt och kvinnligt;enkätsvaren).  

5.1.2 Preferenser vid val av kulörer 

De två populäraste färgpaletterna var de två som innehöll blått, lila och grönt. 

 

Figur 2. Populäraste färgpaletterna från enkäten. 

27 



 

5.2 Intervju 

Intervjuerna utformades dels utifrån de fyra frågor som presenterades i 4.1, samt 

utifrån den information som framkommit i litteratur och svar på enkäten. Totalt 

intervjuades tre stycken aktiva kvinnliga åkare med spridd ålder.  

5.2.1 Upplevelser som kvinnlig åkare 

Respondent 1 är kvinna som har varit aktiv inom skateboard och andra brädsporter 

under flera år. Hon upplever skatekulturen som en öppen kultur dit alla är välkomna 

för att lära av varandra. Så länge som hon har åkt skateboard och varit aktiv har hon 

inte upplevt att det finns särskilda fördomar mot henne som kvinna.  

 

Respondent 2 är kvinna som tävlat inom skateboard och även varit sponsrad. Hon 

upplever att hon blivit bra bemött, men hon känner att de andra åkarna ibland kan 

vara tveksamma till ifall hon kan åka eller inte. Hon påstår att det finns fördomar, 

men att hon inte märker av dem när hon själv åker. Detta upplevs oftast hända när 

hon kommer till nya ställen för att åka skateboard.  

 

Respondent 3 är kvinna som upplever att det inte finns några fördomar mot henne 

som kvinna, men kan tänka sig att det finns större skillnader mellan könen på en 

högre nivå än hon befinner sig. Vidare tror hon att det kan förekomma skillnader 

inom skateboard eftersom sporten är platsbunden samt att könen blandas på ett 

ställe. 

5.2.2 Preferenser vid val av tryck 

Respondent 1 föredrar enkla “cleana” tryck som innehåller humor och igenkänning. 

Det får gärna finnas ett bra budskap i designen. Hon poängterar även att smaken 

skiljer sig åt beroende på vem man är. När det kommer till tryck och design hon 

aldrig skulle använda sig av så innefattar det tryck som är sexistiska eller 

djävulsdyrkande.  
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Respondent 2 upplever att det finns oerhört många olika tryck och att tjejer kan ha 

lite “killiga” tryck samt tvärtom. Hon förklarar det som att tjejer, enligt normen, ska ha 

glitter, blommor m.m. När hon själv letar efter en skateboard så ska trycket gå mot 

normen, vara lite annorlund och sticka ut i färg och motiv. Det får gärna vara ett tryck 

som visar självsäkerhet och självständighet. Hon skulle aldrig använda sig av tryck 

som enbart är en logotyp.  

 

Respondent 3 föredrar tryck som är naturliga. Hon har förut åkt på skateboard utan 

grafiskt tryck med bara träet som mönster.  

5.3 Sammanfattning av förstudien 

Förstudien pekar mot att det generellt inte förkommer mycket fördomar mot kvinnliga 

åkare, utan det upplevs snarare som att det finns en gemenskap mellan könen. 

Detta går emot vad teorierna presenterar i ämnet (2.8). Trots att det finns en 

gemenskap upplever ändå majoriteten av de aktiva att det behövs tryck för att främja 

kvinnliga åkare. Kulörerna som föredras av respondenterna är; blått, grönt och lila, 

med olika nyanser av dessa.  
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6. Designprocessen 

6.1 Identifikation 

För att identifiera vilka preferenser kvinnliga åkare har, gjordes en enkät samt 

intervjuer med aktiva kvinnliga åkare (5.1 & 5.2). Förstudien visar på att de tryck som 

föredras av aktiva är de tryck som innehåller budskap och innehåller självständighet.  

Trycket får gärna vara en detaljerad illustration som innehåller många kulörer, helst 

åt det blåa, gröna och lila hållet (5) 

6.2 Inspiration 

Inspirationsfasen började med genomföra en brainstorming kring skateboard och 

femininitet tillsammans med den informationen som framkommit i litteraturen (2.8). 

Därefter valdes ord som framkommit under brainstormingen ut för att skapa 

moodboards och ge orden ett visuellt uttryck.  

6.2.1 Brainstorming 

En brainstorming genomfördes utifrån ett designperspektiv. Brainstormingen utgick 

ifrån de centrala orden feminint och skateboard. Dessa två ord valdes ut på grund av 

sin funktion för studiens syfte. Innan brainstormingen påbörjades, hade en 

förutbestämd tid satts för var och ett av orden.  

 

Utfallet från brainstormingen presenteras i de två följande tabellerna. De 

fetmarkerade orden är de ord som valts ut att representera orden: feminint och 

skateboard.  
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Feminint 

Färger Feminism Mammor Pastell 

Jämställdhet Kläder Smink Nagellack 

Mens Livmoder Kvinnokamp Långt hår 

Äggstock Venussymbol Skor Ljust 

Binda Objektifierade Rosa Örhängen 

Barn Mjukt Kärlek Kurvor 

Tabell 2. Brainstorming kring ordet: Feminint. 

 

Utifrån tabell 2 valdes de ord som anses är mest representativt för kvinnor. Urvalet 

av ord skedde med tanke på att orden ska stå själva utan att anspela på män eller 

annan könstillhörighet, vilket anses vara viktigt för skapandet av grafisk tryck för 

kvinnor. Endast orden “Färger” och “Pastell” går att applicera oberoende av 

könstillhörighet även om pastell-nyanserna föredras av kvinnor (2.7.3).  

 

Skateboard 

Trick Ramp Graffiti Benbrott 

Underground Attityder Sport Grind 

Coolt Truck Hjul Tony Hawk 

Häng “F*ck you” Halfpipe X-games 

Manligt Skador Filmer Bilder 

Brädor Egen kultur Signs Musik 

Tatueringar Färger Uttryck Keps 

Tabell 3. Brainstorming kring ordet. Skateboard. 
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Från tabell 3 valdes ord som författaren anser spegla skateboard-kulturen. Urvalet 

skedde utifrån författarens fördomar och förståelse av sporten och dess kultur. 

Orden som valdes ut ska kunna förstås av gemene läsare utan djupare förståelse 

och förklaringar kring dem.  

6.2.2 Moodboard 

 

Figur 3. Moodboard med representation från brainstorming. 

 

Figur 3 representerar de utvalda ord som framkom under brainstormingen (6.2.1). 

Några av de ord som finns representerade är; färger, pastell, feminism, äggstock och 

kvinnokamp. Syftet med figur 3 är att få ett visuellt uttryck för vad feminin betyder 

och därigenom ge inspiration till skisser. Figur 3 visar på ett färgstarkt uttryck med 

kvinnliga attribut i centrum. 
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Figur 4. Visualisering av brainstorming kring ordet: Skateboard. 

 

Figur 4 syftar, precis som figur 3, till att ge ett visuellt uttryck för orden som valdes ut 

i brainstormingen (6.2.1). Några av orden som finns representerade är: attityd, 

tatueringar, skador, sport och trick.  

6.3 Koncept 

Det tredje steget var att utforma koncept utifrån de tidigare fasernas information. Ett 

flertal skisser utarbetades genom att associera kring de ord som valts ut i 

brainstormingen samt hämta inspiration från de moodboards som skapades.  

 

Figur 5: Skisser till värderingsmatrisen. 
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6.4 Undersökning 

För att undersöka och värdera skisserna som togs fram i konceptfasen, användes en 

värderingsmatris. 

 

 Kort Loop Bindan Mannen Äggstock Bön Ansikten 

Inspirerande 0 - + 0 + + 0 

Fokus på 

femininitet 

0 - + - + 0 + 

Motsvarar 

moodboard 

(3 eller fler 

kriterier) 

0 - + - + - 0 

Fördomar 0 0 + + + 0 + 

Oberoende 

maskulin 

0 + + - + 0 + 

Mervärde 0 0 + 0 + + 0 

Budskap 0 0 + - + 0 + 

Skateboard 0 0 - - - - 0 

Total + 0 1 7 1 7 2 4 

Total - 0 3 1 5 1 2 0 

Totalt 0 -3 6 -4 6 0 4 

Tabell 4. Värderingsmatris över koncept. 
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6.4.1 Alternativ 1: Händerna 

 

 

Figur 6. Alternativ 1 på skateboard och t-shirt. 

 

Händerna fick högt betyg i värderingsmatrisen. Designen kopplar till brainstormingen 

och de ord som framkom (6.2.1). Händerna återfinns i moodboarden där de 

representerar “signs” som skateboardåkare använder sig av som sitt trademark 

(6.2.2). Formen som händerna bildar anspelar på en äggstock, vilket är ett av orden 

som framkom genom brainstormingen. Teckensnittet är okonventionellt och bör 

således tilltala kvinnliga respondenter (2.7.4). Bandaget, plåstret och blåmärket 

återfinns i ordet “skador” som både framkom i brainstormingen men även som en 

fördom från manliga skateboardåkare (2.8). Venussymbolen återfinns i tabell 2 och 

är presenterat som en tatuering, vilket återfinns i tabell 3. Meningen som står skrivet 

på bandaget anspelar på attityden som återfinns inom kulturen. Designen är 

detaljerad för att tilltala de preferenser som framkom utifrån enkäten i förstudien 

(5.1). Kulörerna har valts för att ge ett neutralt intryck, men med en bakgrundsfärg i 

pastell som föredras av kvinnor (2.7.3). Den gröna färgen har valts för att ge 

uppfattningen om att trycket står i centrum då grönt uppfattas göra en yta mindre 

(2.2). Trycket innehar feminina element vilket gör att det främst riktar sig till kvinnliga 

användare (2.1). En fördel med trycket är att det går att variera utseendet, färgerna, 
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accessoarerna m.m, vilket gör att det går att designen går att återanvända och 

anpassa efter rådande trender.  

6.4.2 Alternativ 2: Bindan 

 

Figur 7. Alternativ 2 på skateboard och t-shirt. 

 

Det andra alternativet fick också höga poäng i värderingsmatrisen. Designen är 

enkel men kopplar ändå till brainstormingen, moodboarden och litteraturen. Bindan 

återfinns i brainstormingen där den representerar feminint (tabell 2). Blodet finns i 

båda tabellerna och representerar skador och menstruation. Texten kommer från 

attityden inom sporten samtidigt som den återfinns i litteraturen som fördomar mot 

kvinnliga skateboardåkare (2.8). Även här har ett okonventionellt teckensnittet valts 

för att således tilltala kvinnliga respondenter (2.7.4). Bakgrundsfärgen är vald som 

blå för att ge kontrast till det typiskt kvinnliga som rosa (2.7.3) samt ge uppfattningen 

om att ytan är mindre (2.2). De runda formerna återfinns i litteraturen där kvinnor 

föredrar mjuka linjer framför hårda raka linjer (2.7.1). Trycket i sig representerar ett 

tabu-ämne vilket går i linje med många vanliga tryck som återfinns inom deck-art 

(2.6). Trots att enkäten från förstudien visar på att det råder delade meningar om 

fotografier som deck-art, valdes ändå ett fotografi för detta alternativ. Detta gjordes 

främst för att få spridning på alternativen och undgå att få alternativ som är alldeles 

för lika i färg, form och stil. 
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7. Värdering & Analys 

7.1 Enkät 

I enkäten (bilaga 4) tillfrågades 32 personer, varav 19 var kvinnor, om de grafiska 

tryck som tagits fram. Den gjordes tillgänglig via Facebook mellan 12–13 maj 2018. 

Enkäten delades in i fem delar där de första två delarna innehöll designalternativen, 

utan kontext, samt adjektiv som beskrev designen. Adjektiven som undersöktes var: 

“kaxig , feminin , mjuk , budskapsbärande , seriös , inspirerande ”. Respondenterna fick 

även möjligheten till att skriva ner associationer och eventuella förbättringar till varje 

tryck. De följande två delarna innehöll mockups på en skateboard och en t-shirt 

tillsammans med respektive tryck. Även här behövde respondenterna ta ställning till 

olika adjektiv, “kaxig, feminin, intresseväckande”. I femte och sista delen fick 

respondenterna välja och motivera vilket alternativ de ansåg vara mest tilltalande.  

 

Enkäten visade på att majoriteten (89%) föredrog det första alternativet som innehöll 

händerna. Det ansågs vara mer genomarbetat och innehålla ett bättre budskap 

samtidigt som det var tolkningsbart. Majoriteten upplevde den som kaxig, seriös, 

budskapsbärande och inspirerande men endast en liten del (21%) anser att 

designen är feminin. När trycket visades på mockups tyckte en svag majoritet (59%) 

däremot att trycket var feminint. Några av associationerna som framkom av enkäten 

var äggledare , samhörighet , power  samt att designen hade ett starkt budskap. 

 

Det andra alternativet lockade inte lika mycket som det första alternativet. En klar 

minoritet (11%) föredrog det designalternativet. En anledning var att trycket ansågs 

vara “lite för mycket” samt inte vara lika genomarbetat som det första alternativet. 

Designen ansågs av majoriteten vara både kaxig (84%) och inneha ett viktigt 

budskap (79%). Dessutom tyckte majoriteten (68%) även att designen var feminin 

och riktad till kvinnor. När trycket presenterades på tänkta produkter tyckte 

majoriteten att designen “stämde helt” eller “stämde delvis” i förhållande till 

värdeorden. Majoriteten associerar trycket till mens, kvinnlighet och feminism.  

37 



 

Respondenterna gav även förslag till förbättringar på designen. Hos alternativ 1 var 

det flest som ville ha mer linjer till skillnad mot det skissade utseendet som 

presenterades. Precis som Moss (2009) påpekar, föredrar kvinnor mjuka och runda 

linjer framför hårda och raka (2.7.2). En ljusare hudton föredrogs framför den 

befintliga lite brunare, vilket var en av de färger som kvinnor tyckte var minst attraktiv 

(2.7.3). Bakgrundsfärgen uppfattades som naturlig men ett förslag om att bara 

frilägga händerna och göra bakgrunden vit, framkom. Ett fåtal ville gärna vända på 

händerna för att göra gesten tydligare samt förstora designen och göra större 

skillnad på händerna.  

7.2 Definition 

 

Figur 8. Reviderad version av designalternativ 1. 

 

Eftersom det första alternativet var övervägande mest populärt bland 

respondenterna i enkäten, faller det naturligt att gå vidare med den och fortsätta 
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utveckla designen. Respondenternas förbättringsförslag har tagits i beaktning för att 

ytterligare utveckla designen (7.1). Designen har städats och onödiga linjer i 

designen har tagits bort. Trots att respondenterna föredrog mjukare och längre linjer 

har utseendet och det skissade uttrycket fått vara detsamma. Den nuvarande 

designen gör att känslan av attityd fortfarande finns där, vilket gör att designen 

motsvarar det visuella uttrycket i figur 3 (6.2.2). Om handen vektoriseras får den 

automatiskt ett mjukare intryck vilket gör att attityd-känslan försvinner (Bilaga 3). 

Designen har fått en mer genomarbetad skuggning för att ge bilden ett bättre djup 

och tydligare visa hur händerna är vridna. Hudtonen har också ändrats till en ljusare 

nyans samt så har tatueringen blivit mer “outwashed” för att ge den en äldre känsla. 

Händerna får fortsatt vara vända åt det ursprungliga hållet då gesten är naturligare 

om någon ska göra den själv. Vänds designen kommer handlederna hamna i kors 

samtidigt som ena handen ligger framför den andra, vilket gör att symmetrin och 

symboliken delvis försvinner. Respondenterna verkade ha olika syn på budskapet 

beroende på personlig bakgrund och associationer (Eriksson & Göthlund, 2004; 

Hansson et. al, 2006). 

7.3 Intervju med aktiva 

Respondenterna ansåg att designen var väl genomarbetad, enkel och innehöll 

budskap. Den första respondenten ansåg att designen speglade sporten, och att det 

är en hård sport med hög skaderisk. Respondenten anser också att designen 

speglar levnadssättet, att som aktiv våga satsa och kämpa fastän det gör ont ibland. 

Främst är det blodet på bandaget som gör att respondenten får det intrycket. 

Dessutom var det bra att formen på händerna gjorde uttrycket ödmjukt istället för att 

det var en knuten näve, vilket skulle göra designen hård. Den andra respondenten 

upplever designen som enkel och “ snygg ”, men ställer sig lite tveksam till valet av 

typsnitt för texten, då det kan vara för likt typsnittet för Nintendos spel med namnet 

“Skate or Die!”. Symboliken och budskapet i bilden ger två skilda intryck hos 

respondenterna. Den ena respondenten tänker på gemenskap medan den andra ser 

ett par äggstockar i designen eller “ störtkrukan ” (vänder tecknet och placerar 

händerna över ansiktet så att det ser ut som en mask). Gemensamt för båda 
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respondenterna är att de föreställer sig att det är två personer som gör tecknet mot 

varandra, med andra ord är det en hand från varje person som skapar tecknet. Den 

andra respondenten tycker om venussymbolen samt “ skate or die! ” vilket ger 

designen en feminin känsla och gör att den kopplar till sporten. Den första 

respondenten ansåg att designen “ stämmer delvis ” på alla värdeorden utom feminin 

(där designen upplevdes varken feminin eller maskulin). Den andra respondenten 

ansåg att designen “ stämmer helt ” på alla värdeord förutom mjuk, där den inte 

stämde alls. När designen presenterades på tilltänkta produkter ansåg 

respondenterna att den fungerade väl på produkterna. Den andra respondenten 

ansåg dock att designen passade bättre på skateboarden än t-shirten.  

 

Det var bara en av respondenterna som gav förbättringsförslag. Den ena kunde inte 

komma på någonting som gjorde designen bättre, utan tyckte att den var bra som 

den var. Den andra gav förslag på att ta bort skuggningen på de bakomvarande 

fingrarna för att ge dem samma ljussättning och som respondenten uttryckte det 

“...blir lite tarm-känsla nu. ”. Respondenten är också tveksam till plåstret och anser att 

det har en underlig placering, men tycker samtidigt att det är bra att plåstret bryter av 

och ger någonting att fokusera på. Ett förslag som kom fram istället för plåstret var 

att göra ett ärr där. Trots att den andra respondenten upplevde den som enkel gavs 

förslaget att förenkla designen ytterligare och göra linjerna mjukare för att göra 

uttrycket ännu mer enkelt. 
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8. Resultat 

 

Figur 9. Den slutgiltiga designen. 

 

Den slutgiltiga designen har tagit några av de aktivas synpunkter i beaktning men 

även behållit några av designelementen. Fingrarna har fått olika nyanser för att ge 

designen ett djup och få bort lite av “tarm-känslan” som nämndes i intervjuerna. 

Bandaget har fått ännu mörkare skuggning för att göra skillnaden i djupet tydligare. 

Designen har även städats ytterligare för att få ett enklare uttryck samtidigt som 

attityden behålls. Den sista justeringen som gjordes var att förstora trycket ytterligare 

för att ge händerna en ännu mer central roll och förhoppningsvis skapa intresse.  
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9. Diskussion 

9.1 Designalternativ 1: Händer 

Den slutgiltiga designen blev ett resultat av teori, intervju och designval. Några av 

förbättringsförslagen togs i aktning för att utveckla designen ytterligare, medan andra 

avfärdades av mig som designer. Många önskade att göra linjerna mjukare och 

rundare. Detta provades med att vektorisera designen i Illustrator, men då fick 

designen ett alldeles för mjukt intryck, vilket gjorde att den “skitiga” känslan och 

skateboard-attityden försvann (7.2). Någonting som också vägde tungt i den egna 

designbedömningen, var att trycket går att återanvända och variera. Detta gör att 

trycket kan få längre livslängd, skapa igenkänning och användas även utanför 

skateboard-världen. 

9.2 Designalternativ 2: Binda 

Även om majoriteten ansåg att det andra designalternativet “ stämde helt överens ” 
med de efterfrågade värdeorden samt innehöll många av de delar som efterfrågades 

i trycket, ville majoriteten ändå ha det första alternativet (7.1). Trycket ansågs dels 

vara lite för mycket, även om det hade ett viktigt budskap, men respondenterna 

kände att trycket inte var lika genomarbetat som det första alternativet (7.1). 

Personligen kan jag hålla med om tanken på att det inte upplevdes lika 

genomarbetat, designen var enkelt uppbyggt med två element där budskapet var det 

centrala. Grundtanken var att fånga attityden tillsammans med ett starkt budskap för 

att på så sätt möta de fördomar som enligt litteraturen (2.8) finns. Skillnaden på det 

utseendet som presenterades i enkäten och det som antagligen skulle blivit 

slutresultat, hade inte skiljt sig åt så väsentligt mycket. Budskapet hade behållits på 

grund av att mens fortfarande är tabubelagt samt att föreställningarna om att 

riskfaktorn gör att kvinnliga åkare bör hålla sig borta från sporten (Atencio et. al, 

2009). Därför gjordes valet att välja bort den designen och fortsätta med det första 

alternativet. 
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9.3 Teori 

Det fanns en klar avsaknad av teorier inom ämnet vilket säkerligen påverkade 

resultatet. Att teorierna dessutom inte verkade stämma med respondenternas 

upplevelser var också ett problem som jag behövde ta ställning till. Men eftersom 

antalet respondenter inom målgruppen var så pass lågt, gjordes ändå valet att gå på 

vad teorin säger om ämnet.  

9.4 Respondenter 

Någonting som säkerligen hade påverkat resultatet var antalet respondenter som var 

aktiva inom sporten. När arbetet påbörjades kontaktades en organisation, som 

främjar kvinnliga åkare, för att få underlag till utformningen. Organisationen var från 

början villiga att ställa upp på intervjuer, värderingar och med information, men blev 

okontaktbara när studien fortskred. Den informationen som uteblev hade säkerligen 

påverkat slutresultatet, då det hade funnits mer data samt ett större antal 

respondenter till värderingarna. Trots att antalet respondenter genom studien inte 

var så högt som förväntat, gick det ändå att dra vissa slutsatser utifrån enkäterna 

och intervjuerna.  

9.5 Värdering 

Värderingen hade gått att få mer precis om antalet respondenter från målgruppen 

varit större. Men tack vare att några frivilliga kvinnliga skateboardåkare ställde upp 

gick det att få fram väsentlig information och åsikter som hjälpte processen. 

9.6 Metodval 

Studien innehåller många enkäter vilket är att föredra då studien behöver få in 

mycket data på kort tid eller om svaren ska gå att generalisera. Med tanke på att 

respondenterna var så få, gjorde det kanske att det kan vara svårt att generalisera. 

Studien kan ha behövt haft fler djupintervjuer istället, för att komma till kärnan av 

problemet. Om studien dessutom haft en fokusgrupp istället för intervjuer i 

43 



värderingsprocessen kanske resultatet blivit annorlunda. Dock var det svårt att få till 

en fokusgrupp då deltagarna som accepterade att vara med var för geografiskt 

utspridda för att möjliggöra en fysisk träff. Detta hade kanske gått att genomföra ifall 

organisationen från början av studien hade fortsatt ställt upp och medverkat under 

hela arbetets gång.  

9.7 Etik 

I alla enkäter och intervjuer fick deltagarna vara anonyma. Detta för att få ut så 

mycket relevant information som möjligt om situationer och personliga preferenser. 

Studien tar upp eventuella känsliga påståenden när det kommer till utanförskap inom 

sport och hur kvinnliga utövare inte är accepterade på samma sätt som manliga. 

Eftersom studien frågar om personliga åsikter och upplevelser kändes det viktigt att 

respondenterna kunde tala fritt och obehindrat utan att behöva tillkännage sig själv 

och sitt namn. Detta får självklart en effekt i studiens trovärdighet men jag anser att 

det var viktigare att ge respondenterna chansen att berätta obehindrat om sina 

personliga upplevelser än att de behövde känna att de kunde bli utpekade. 

9.8 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att ha ett större antal respondenter inom målgruppen för att 

få ett tydligare och mer trovärdigt resultat. Nu ligger fokus mest på själva designen 

men studien kanske behövde mer fokus på att sammanställa personliga upplevelser 

och preferenser. Detta för att få mer precis data då det inte fanns mycket information 

och teorier att ta del av. Det hade även varit intressant att undersöka hur ett helt 

könsneutralt tryck hade utformats för att nå en bredare målgrupp.  
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10. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka och utforma ett grafiskt tryck för ett 

street-/skate wear-varumärke som inriktar sig på kvinnliga skateboardåkare. Trycket 

ska gå att applicera på skateboard samt t-shirt och främja kvinnliga åkare. Studien 

har använt sig av fördomar för att utforma trycket. Att få med ett feminint budskap 

har varit viktigt för utformningen av trycket. Budskapet ska vara “lagom” och inte för 

stötande för bäraren, även om det är ett viktigt budskap. Färger som används bör 

vara neutrala och inte klassiskt feminina. Linjer bör vara mjuka, men inte så mjuka 

så att sportens attityd går förlorad. Trycket får gärna ta upp stor del av den tilltänkta 

ytan på både skateboard och t-shirt. Med dessa egenskaper i åtanke har studien 

visat på ett sätt att ta fram ett grafiskt tryck för främjandet av kvinnliga 

skateboardåkare. (Se fullständigt resultat med tryck på tilltänkta produkter i figur 10). 
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Figur 10. Trycket presenterat självständigt, och på t-shirt och skateboard. 
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Bilaga 1: Pilotstudie 

Pilotstudie 

Undersöka några av de mest använda street-/ skate varumärkena för att se ifall det 

skiljer mycket mellan kvinnliga & manliga kläder. Utgår från varumärkenas egna 

hemsidor men med komplementerande information om varumärkena från andra 

sidor. Till detta har en kortare enkätundersökning genomförts för att få mer insikt och 

en viss förståelse i problematiken kring ämnet samt hur kvinnliga åkare upplever att 

vardagen ser ut. 

 

Varumärken 

 
Vans  

Vans är ett amerikanskt klädmärke som startades 1966 av bröderna Jim och Paul 

van Doren tillsammans med vännerna Gordon Lee och Serge Delia (Vans u.å.). De 

är mest kända för sina populära skor och sin logotyp Vans ”Off the wall”. Vans har 

uppdelade avdelningar för kvinnor och män. Utbudet är stort och motsvarar till stor 

del utbudet som finns för män, både när det gäller skor och kläder. Trycken är 

liknande med framförallt logotypen på det mesta av kläderna. Färgerna och det 

grafiska skiljer sig lite mellan könen. 

 

Slutsats: Bra utbud för båda. Tryck, färg och grafik motsvarar varandras utbud på ett 

bra sätt. Använder sig av både manliga och kvinnliga modeller.  
 

Stüssy  

Stüssy sägs vara ett av de äldsta street-/skate varumärken som startade hela 

rörelsen. Startades 1980 i Kalifornien och har idag många affärer runt om i världen 

(Stüssy 2018). Stüssy har uppdelade avdelningar för både kvinnor och män, men det 

finns flest produkter för män. Första sidan använder sig av både manliga och 

51 



kvinnliga modeller. Trycken och färgerna är liknande för båda könen och det är bara 

klädernas modell som varieras.  

 

Slutsats: Det finns ett bredare utbud för män, men tryck och färg finns i flertalet 

variationer. Marknadsför märket med både manliga och kvinnliga modeller. Kan 

kännas som att avsaknaden av variation, när det kommer till tryck, gör att det ändå 

är mer inriktat till män. 

 

Thrasher  

Ett av världens största tidningar för åkare. Thrasher Magazine startade 1981 i San 

Francisco och är just nu större än någonsin (Trasher Magazine 2014). Varumärket är 

för alla åkare, medan deras kläder mest är inriktade mot manliga åkare. Det finns en 

kategori för kvinnliga åkare, men det innehåller inte mycket produkter. Dock är de 

trycken på kläderna liknande, förutom några rosa produkter och ett bredare manligt 

utbud.  

 

Slutsaten: Uppdelat mellan kvinnliga och manliga åkare, med tydliga kategorier för 

vem som ska ha vad. De grafiska trycken är liknande, men den manliga kategorin 

har ett bredare utbud att välja på.  
 

HUF  

Startades 1992 av Keith Hufnagel med mottot ”Av skateboardåkare, för 

skateboardåkare” (HUF 2018). Varumärket verkar vara mest inriktat mot manliga 

åkare. Även om varorna har ett brett spann av storlekar, marknadsförs det mesta på 

hemsidan med hjälp av bilder på män. Det finns ingen utmärkt kategori för kvinnor 

(vilket även kan göra att det är unisex). Men pga avsaknaden av kvinnor på 

hemsidan gör att slutsatsen dras av att de riktar sig främst mot ett manligt 

kundsegment. 
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Slutsats: Tydligt inriktat mot manliga åkare. Avsaknad av kategori för kvinnor tyder 

på detta (även om kläderna kan vara unisex så marknadsförs det mest med hjälp av 

manliga modeller).  
 

Obey  
Obey har funnits sen 1989 och använder sig av populärkultur och politiska budskap 

(Obey u.å.). 2001 startades klädmärket och har växt till ännu ett sätt att uttrycka 

politiska budskap på. Det finns en tydlig uppdelning mellan kvinnor och män när det 

kommer till kläder. Trycken skiljer sig åt ganska väsentligt mellan könen medan 

färgerna är desto mer lika. Trycken på kläderna för män är större, fler och har ofta 

hårdare politiska budskap.  

 

Slutsats: Uppdelade varor med uppdelade tryck beroende på kön. Färgerna finns 

däremot i liknande kulör oavsett om det är riktat till kvinnor eller män. Fler politiska 

tryck för män än kvinnor. 
 

Palace 

Ett brittiskt märke som startades 2010 och har blivit stort inom loppet av några år 

(Palace u.å.). Har inga utsatta kategorier mellan män och kvinnor utan det verkar 

som att alla kan köpa allt. Dock verkar det som om det mesta är riktat till män, men 

svårt att säga. Använder inte några som helt modeller på hemsidan utan visar bara 

fotade produkter (smart sätt att inte dela upp öht). Trycken är neutrala och använder 

mest logotypen i olika former. Färgerna varierar. 

 

Slutsats: Verkar inte finnas några som helst skillnader på vem produkterna är riktade 

till. Ingen uppdelning öht vilket gör det neutralt. Får dock en känsla av att det mesta 

är till män. 
 

Volcom  

Grundandes 1991 och riktar sig idag till alla typer av brädsporter (Volcom 2017). 

Hemsidan är uppdelad beroende på kön. Tryck och färger varierar mellan män och 
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kvinnor, samt utbudet för män är större. Kvinnorna har mer vitt och ljusa färger 

medan männen har större tryck (ofta med logotyp) och mörkare färger. Startsidan 

har mest män som modeller vilket gör att de antagligen riktar sig mer  mot män. 

 

Slutsats: Skiljer mellan könen. Trycken varierar och är inte lika mellan könen, vilket 

är underligt. Färgerna skiljer sig också åt där det kvinnliga är ljusare och det manliga 

mörkare. 
 

 

Nike SB 

Startade 2002 men fick sitt genombrott 2004 vid rekryteringen av skateboard-åkaren 

Paul Rodriguez (Nike 2018). Hemsidan marknadsförs mot män med bara manliga 

modeller på bilderna. Även utbudet är riktat mot män med kategorier för män och 

pojkar. Skor finns däremot även för kvinnor men utbudet är smalt.  

 

Slutsats: Saknar kläder för kvinnor men har ett smalt utbud av skor. Marknadsför sig 

mot män. Tryck består mest av logotyp och färger är varierande.  
 

 

Diamond Supply 

Startades 1998 för att sälja skateboard-tillbehör (Diamon Supply 2018). Fortsatte att 

expandera verksamheten med kläder och är idag ett varumärke som sträckt sig 

utanför bara skateboard-scenen (Diamond Supply 2018). Hemsidan är inte uppdelad 

efter kön utan efter kategori. Modellerna på förstasidan är manliga, men kläderna 

visas utan modeller. Tryck består av både logotyp, namn och grafiska tryck. 

Färgerna som visas varierar men är i huvudsak mörka (går att välja ljusa alternativ). 

 

Slutsats: Uppdelade efter kategorier. Känns som mer manligt än kvinnligt då manliga 

modeller visas. Variationer i tryck men färgerna är mest mörka. 
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Supreme 

Grundades i New York 1994 och har växt till att bli ett av de populäraste 

varumärkena inom street och skate (Supreme 2018). Har arbetat tillsammans med 

många kända artister, ikoner och skateboardåkare. Marknadsför sig inte med 

modeller på hemsidan. Produkterna är uppdelade efter kategori och inte kön vilket 

gör att alla kan använda allt. Tryck, färg och grafiska uttryck varierar och är 

tillgängligt för alla.  

 

Slutsats: Ingen uppdelning av kön utan uppdelning av kategorier. Tryck, färg och 

grafik är anpassat efter alla beroende på storlek. 
 

Adidas Skateboarding 

Adidas skateboarding tillkom 1998 som en gren av Adidas Originals. Tillsammans 

har de blivit ett givet val bland street och skate-kulturen och har lockat till 

samarbeten med många kända åkare (Adidas 2018). Adidas Skateboarding saknar 

kläder för kvinnliga åkare och marknadsför kläderna med manliga modeller (riktar sig 

mot män), men har åtminstone skor i samma serier för både män och kvinnor.  

 

Slutsats: Saknar kläder för kvinnor, men har samma bredd av skor som män. 

Marknadsför sig med hjälp av män. Tryck är mest logotyp, men även några grafiska 

tryck. Färgerna varierar.  
 

Logotyper 

Logotyperna består till största del av typografi som framhäver varumärket. Några har 

även kombinerat detta med symboler. Några av namnen speglar på något sätt 

attityden som finns inom skate/street, t.ex. Obey, Thrasher och Supreme. Huf, 

Stüssy och Diamond är namn eller smeknamn på åkare som är eller varit aktiva. 

Adidas, Vans och Nike har sina logotyper för Originals, Vans respektive ”Swoosh”, 

men har lagt till skateboarding samt ”Off the wall” till logotyperna. Volcom använder 

sig enbart av symbol medan Palace kombinerar symbol och bildmärke i logotypen.  
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Slutsatsen blir att ett starkt ordmärke med rätt attityd för sporten väger tyngre än att 

endast ha ett bildmärke. Typsnittet är också viktigt då det hjälper till att spegla 

logotypens attityd samt främjar sättet det urskiljs på.  
 

Färger 

Alla logotypernas kulörer varierar men framställs oftast i svart/vit eller vit/svart 

förutom Supreme som oftast framträder med sin röda färg. 

 

Slutsats: Detta gör att logotypen som ska utformas bör fungera främst i svart/vitt men 

gå att kombinera med diverse andra kulörer för att få en personligare känsla. 

 

Skateboarding & Genus 
För att få mer insikt i ämnet har jag mejlat en grupp kvinnliga åkare som startat No 

Limit vilket är en rörelse för tjejer som vill börja åka skateboard. De startade 2007 för 

att locka och hjälpa fler tjejer att våga börja åka skateboard som är en oerhört 

mansdominerad sport (No Limit 2012).  No Limit anordnar träffar och åk-skolor på en 

nationell nivå och har släppt en bok angående ämnet tjejer och skateboard (ibid.).  

 

Med tanke på att jag inte fått något svar hittills av No Limit (men hoppas få svar inom 

rimlig tid) har jag vänt mig till en vän som åker skateboard, är kvinna och är aktiv 

inom grupper som främjar kvinnliga åkare. Jag bad henne tillsammans med andra 

medlemmar att svara på ett kort formulär angående varumärken och kön bland 

skateboardåkare/intresserade. 
 

Enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen (se Bilaga 1: Förundersökning) är främst att 

undersöka vad aktiva tycker och vilka problem som möjligtvis finns samt kunna 

smalna av och specificera bättre frågeställningar till examensarbetet.  

Totalt antal respondenter till undersökningen var 15 stycken (vilket inte är tillräckligt, 

men det går ändå att få en fingervisning om åsikter och tankar). Utifrån formuläret 
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går det att utläsa att 66,7% tycker att det saknas varumärken som riktar sig till andra 

än manliga åkare samt att 80% tycker att det behövs ett varumärke som riktar sig till 

andra än manliga åkare (20% svarade kanske). Samt att 64,3% har fått lov att avstå 

att köpa ett varumärke pga avsaknad av utbud som passar. Det talar ganska tydligt 

för att det saknas eller finns ett överflöd av manliga varumärken inom skateboard 

medan det finns en avsaknad av varumärken som riktar eller inkluderar andra åkare. 

Men samtidigt tycker 53,3% att detta inte begränsar dem i sin identitet som 

skateboardåkare. Med andra ord, det finns ett problem när det kommer till 

varumärken, men samtidigt så känner de sig inte hämmade i sitt identitetsskapande. 

Detta kan dels bero på att de först och främst identifierar sig som åkare, men även 

att de vant sig och anpassat sig efter utbudet som finns. Här behövs mer 

information. 

När det kommer till tryck på kläder, skateboard och tillbehör upplever 66,7% att 

trycket är viktigt när de väljer varumärke. 26,7% tycker varken eller samt 6,7% som 

tycker att det spelar mindre roll. 62,5% upplever trycken som sexistiska men 

samtidigt tycker 61,5% att trycken är inkluderande. Även här behövs en djupare 

förståelse.  
 

Resultat 

Förstudien visar ganska tydligt på att det saknas varumärken som riktar sig mot 

andra än manliga åkare. De flesta har utbud för kvinnliga utövare, men sortimentet 

är inte motsvarande. Utbudet av tryck skiljer också mellan könen, där de manliga 

varumärken har desto fler tryck att välja bland. Färgerna är däremot liknande oavsett 

kön, men de flesta manliga kläderna har mörkare nyanser medan de kvinnliga oftast 

har ljusare nyanser. Logotyperna i studien visar på variationer för olika varumärken 

inom samma kategori. Men det vanligaste elementet i en logotyp är att det bör 

innehålla ett starkt ord som går att associera till skate-kulturen och dess attityd. Det 

går även att kombinera med en symbol för att stärka varumärkets inrikting och 

specificering. Enkätundersökningen visar, precis som studien av varumärken, på att 

det saknas ett varumärkesutbud för andra än manliga åkare, men samtidigt tycker de 

inte att de begränsar dem i sin identitet som skateboardåkare. Grafiska tryck på 
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kläder, skateboards och tillbehör upplevs som viktiga även samt att många upplever 

de flesta av trycken som finns idag som sexistiska.  

Det finns en avsaknad och en lucka att fylla som varumärke, med en målgrupp som 

består av antingen kvinnliga åkare eller bara åkare (oberoende av kön). Att välja 

enbart kvinnliga åkare gör att andra exkluderas, även om det kan hjälpa till att höja 

medvetenheten om de kvinnliga utövarna. Om varumärket istället inriktar sig på 

åkare (oberoende kön) går det att nå en större målgrupp och istället rikta in sig på att 

varumärket ska framhäva sporten och göra den tillgänglig för fler.  

Referenser 

Vans. Off the Wall - Since 1966. (u.å.) https://www.vans.se/since66.html#1966 

[2018-02-24] 

Stüssy. (2018).  http://www.stussy.com [2018-02-24] 

Trasher Magazine. (2014). About us.  https://shop.thrashermagazine.com/about-us 

[2018-02-24] 

HUF. (2018). About us.  https://www.hufworldwide.com/aboutus  [2018-02-24] 

Obey. Since 1989. (u.å.)  http://zine.obeyclothing.com/about/  [2018-02.24] 

Palace Skateboards. (u.å.)  https://shop.palaceskateboards.com  [2018-02-24] 

Volcom. (2017). True to this.  https://www.volcom.com/about  [2018-02-24] 

Nike SB. (2018).  https://www.nike.com/se/sv_se/c/skateboarding  [2018-02-24] 

No Limit. (2014)  http://nolimitskate.se/?page_id=90  [2018-03-01] 

Diamond Supply. (2018). 

https://www.diamondsupplyco.com/blogs/news/hypebeast-diamond-supply-co-found

er-nick-tershay-reveals-his-five-point-plan-to-launching-your-own-brand  [2018-02-24] 

Supreme. (2018). About.  http://www.supremenewyork.com/about  [2018-02-24] 

Adidas Skateboarding. (2018).  http://www.adidas.se/skateboarding  [2018-02-24] 
 

58 



Enkätfrågor, pilotstudie 

Varumärkesval 

Skateboardåkare? 

Upplever du att det saknas varumärken som riktar sig till andra än i huvudsak 

manliga utövare? 

I vilken omfattning spelar valet av varumärke in på din identitet? 

Har det hänt att du fått lov att avstå från att köpa ett varumärke pga att det saknas 

ett utbud för dig? (Tryck som inte är anpassat eller stereotypiskt, sortimentet 

motsvarar inte det manliga sortimentet, finns inget sortiment eller sortimentet är 

väldigt begränsat? 

Om ”Ja” på föregående fråga. Vilken var anledningen? 

Upplever du att valmöjligheten av varumärken begränsar dig och din identitet/image 

som åkare och/eller skateboardintresserad? 

Om ”Ja på föregående fråga. På vilket sätt? 

Hur stor roll spelar grafiska tryck för valet av kläder, skateboard och tillbehör? 

Är det något tryck du föredrar framför andra? (T.ex. grafiska former, politiska 

budskap, karaktärer m.m.) 

Har du något exempel på vanliga tryck som känns eller upplevs könsstereotyp? 

(Enbart riktar sig till män eller kvinnor.) 

Upplever du att trycken som finns idag (generellt) är inkluderande/exkluderande? 

Om ”Exkluderande” på föregående fråga. På vilket sätt? 

Tror du att det behöver finnas ett varumärke som inte enbart riktar sig mot manliga 

åkare? 

Hur troligt är det att du väljer ett varumärke som främjar andra åkare än enbart 

manliga om det lever upp till de övriga kraven du ställer på ett varumärke? 
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Bilaga 2: Förstudie 

Enkät från förstudie 
Vilken/vilka av kategorierna tilltalar dig? 
(Kategorierna från 2.6) 
 
Är det någon kategori som du aldrig skulle använda dig av? 
(Kategorierna från 2.6) 
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Bilaga 3: Vektorisering av design 

 

Vektorisering (t.vä.) för att undersöka möjligheten till ett mjukare uttryck.  
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Bilaga 4: Värderingsenkät 
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Bilaga 5: Intervjuguide 

Jag kommer visa dig ett designalternativ som jag har tagit fram. Detta tryck är till för 

att främja kvinnliga skateboardåkare. Du får när som helst avbryta eller välja att inte 

svara på en fråga, men jag uppskattar att du försöker svara. Du kommer vara helt 

anonym i rapporten och dina svar kommer användas i mitt exjobb där de ligger till 

grund för om designen fungerar eller om någonting behöver ändras.  

1. Vad tänker du på när du ser den här designen?  

2. Får du några associationer till designen?  

3. Hur skulle du värdera designen utifrån dessa ord? ( Kaxig, feminin, mjuk, 

budskapsbärande, seriös och  inspirerande ?) 

4. Vad är det som tilltalar dig med designen? 

5. (Visa designen på tänkta trycksaker) Hur tycker du att designen fungerar på 

tilltänkta produkter? 

6. (Förklara bakgrunden till designen samt vad tanken är med den) Vilken är din 

inställning till designen när du har fått bakgrundsinformation?  

7. Finns det någon förbättring du skulle vilja göra? Vad och varför? 

8. Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 6: Analystabell från enkät 

Alternativ 1 Stämmer inte - Varken eller - Stämmer helt  

Kaxig 11  1 11111111111 11111  

Feminin 1111  111111111 1111 11  

Mjuk 1111111111  1 1111111 1  

Budskapsbära
nde 

  1 1111111 11111111111  

Inspirerande 11  11111 111111 111111  

Seriös 11  11111 1111111 11111  

       

       

Alternativ 2 Stämmer inte - Varken eller - Stämmer helt  

Kaxig 1  11 1111 11111111111
1 

 

Feminin 11  11111 1111111 11111  

Mjuk 111111  1111 111111111   

Budskapsbära
nde 

1  111 11111 1111111111  

Inspirerande 11111  111 1111111 1111  

Seriös 1111  11111 11111111 11  

       

       

Mockup 1 Stämmer inte - Varken eller - Stämmer helt  

Kaxig 11  111 111111111 11111  

Feminin 1  1111111 11111111 111  

Intresseväckan
de 

  1 11111111111
1 

111111  

       

       

Mockup 1 Stämmer inte - Varken eller - Stämmer helt  

Kaxig 11  1111 111111 1111111  

Feminin 1  1111111 1111111 1111  

Intresseväckan
de 

1  11111 111111111 1111  
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Bästa 
alternativet 

Alternativ 1 Alternativ 2     

 1111111111111
111 

111     

Anledning Häftigare, mer 
genomarbetad, 
relevant, finns 
ett budskap, det 
är nått bakom 
fingrarna, mer 
poppande färg, 
intressant, 
finare, tydligare 
på håll, 
utformningen, 

Kaxigt, viktigt 
budskap, 
fyndigt, 
humoristiskt, 
tolkningsbart 
budskap, 
förstår inte 
syftet behöver 
bakgrund,  

 

Associationer Äggledare, 
fallos, olika 
sexuella 
läggningar, död, 
power, starkt 
budskap, 
signalerar 
mycket, 
samhörighet, 
känns äcklig, 
tillit 

Mens, ”hård”, 
tänka en 
extra gång på 
budskapet, 
jobbiga tider,  

Övrigt Ljusare hudton, 
större tryck, 
vänd händerna, 
vänd uppåt, 
skugga i 
bandaget, 
färgen på 
tummarna, 
skarpare 
konturer, mer 
skillnader på 
händerna,  

Illustrerad, 
vektoriserad, 
gör mer 
fejkblod, bra 
färger, fräsch 
kombo, vingar 
på bindan, 
text och bild 
händer inte 
ihop som en 
gemensam 
artefakt, 
rödare färg,  
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