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Sammanfattning 
Följande studie syftar till att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt klädvarumärke 

kan tas fram för att uppfattas könsneutralt. Könsneutralt i denna studie definieras som något 

som inte uppfattas specifikt maskulint eller feminint. Studien begränsas till varumärkesnamn, 

logotyp, färg och typografi. För att svara på syftet har en blandad metod använts med både en 

kvantitativ- och kvalitativ datainsamling. Baserat på en litteraturstudie, en inledande studie i 

form av en enkät samt en semistrukturerad intervju med en yrkesverksam inom design har en 

visuell identitet tagits fram. Den visuella identiteten värderades vidare genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med den tänkta målgruppen.  

 

Genom att använda sig av både hårda och mjuka element kan en könsneutral helhet skapas, 

detta gäller färg, form och teckensnitt i kombination. Genom att tydligt koppla 

varumärkesnamnet till genus och könsneutralitet kan namnet både uppfattas könsneutralt och 

uppnå flera kriterier för ett lyckat varumärkesnamn.  
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Abstract 
The following study aims to investigate how a visual identity for a fictional clothing brand 

can be developed to be perceived as gender neutral. Gender neutral in this study is defined as 

something not perceived specifically masculine or feminine. The study is limited to examine 

brand name, logo, color and typography. In order to respond to the purpose, a mixed method 

has been used with a quantitative and qualitative data collection. Based on a literature study, 

an initial study in the form of a questionnaire and a semi-structured interview with a 

professional in the field of design, a visual identity has been developed. The visual identity 

was further evaluated through qualitative semi structured interviews with the intended target 

group. 

 

By using both hard and soft elements, a gender neutral perception of a brand can be created, 

including color, shape and fonts in combination. By clearly linking the brand name to gender 

and gender neutrality, the name can be perceived gender neutral as well as achieving several 

criterias for a successful brand name. 
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Definition  
Könsneutral  

Ordet könsneutralt syftas i denna studie på något som inte uppfattas specifikt maskulint eller 

feminint. Könsneutralt definieras inte inneha någon maskulin eller feminin laddning som ger 

en uppfattning kring att det lämpas mer till ett specifikt kön.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle finns tydliga könsuppdelningar och individer matas med föreställningar 

kring vad som är manligt och kvinnligt från en tidig ålder. Klädindustrin kan argumenteras 

inneha en tydlig uppdelning kring manligt och kvinnligt, både när det kommer till sortiment 

och uttryck. Det finns aktörer som ifrågasätter denna sortens uppdelningar och förändringar 

sker inom branschen. Klädmärket John Lewis valde att inte dela upp sina barnkläder i 

manligt och kvinnligt utan skriver i varje plagg “för pojkar och flickor” eller “för flickor och 

pojkar” (Saner, 2017). Åhléns hade en kampanj hösten 2016, Bryt klädmaktordningen, som 

fokuserade på att uppmuntra människor till att klä sig fritt och utmana rådande könsnormer 

(Resumé, 2016). Under det senaste decenniet finns det inte bara ett intresse för könsneutrala 

kläder för barn, utan denna trend syns också för vuxna. Globalt sett finns det exempel på flera 

klädmärken som erbjuder kollektioner och delar av sitt sortiment som unisex. Detta gäller 

både mindre företag som Rich Mnisi och större företag som Zara och H&M (Saner, 2017). 

Under våren 2018 lanserades Visual Clothing Project hos klädvarumärket MQ med fokus på 

välskräddade produkter och ett tänk kring hållbarhet (My news desk, 2018). Den första 

kollektionen som lanserades fokuserade på en könsneutral inramning med passformer 

utformade för både herr och dam.  

 

Genus och normkritisk design genomsyrar designbranschen i sin helhet idag och det finns en 

efterfrågan hos konsumenten på förändring, detta är egentligen inget nytt. Tidigare när 

kvinnor ville bryta gränsen mellan manligt och kvinnligt inom klädindustrin användes 

militärinspirerade kläder för att gå mot ett mer maskulint uttryck. Det finns fortfarande ett 

stigma och sällsynthet i att män söker sig till traditionellt kvinnligt mode (Hörberg, 2012) . 
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1.2 Problembeskrivning 

Det finns tidigare studier som behandlar genus kopplat till varumärken. Ett exempel på 

forskning kring detta är hur maskulinitet och femininitet påverkar varumärkeskapital hos 

konsumenter (Lieven et al., 2014). En av slutsatserna till detta föreslår att konsumenterna kan 

inneha svårigheter och en större utmaning i att kategorisera ett mer könsneutralt varumärke. 

Det hävdas att könstillhörigheten kan hjälpa konsumenten att finna gemensamma nämnare 

kopplat till deras kön. Det existerar en utmaning i att skapa positiva associationer och existera 

som ett könsneutralt varumärke på samma sätt som att tilltala både en manlig och kvinnlig 

målgrupp. 

1.3 Syfte 

Syfte med denna studie är att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt klädvarumärke 

kan utformas för att uppfattas könsneutralt. 

 

För att lättare svara på syftet har två delfrågor formulerats.  

- Hur kan ett varumärkesnamn utformas för att uppfattas könsneutralt?  

- Hur kan form, färg och typografi användas för att uppfattas könsneutralt?  

1.4 Avgränsningar 

Studien behandlar hur en visuell identitet för ett varumärke kan tas fram från grunden för att 

uppfattas könsneutralt. I den här studien avgränsas begreppet visuell identitet till 

varumärkesnamn, logotyp, färg och typografi.  
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2 Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramvärket, även kallad litteraturstudien, presenteras teorier kring genus, 

skapandet av ett nytt varumärke och delar som bör behandlas i utformandet av 

varumärkeselement. 

2.1 Genus 

Genus och kön är två begrepp som oftast kopplas samman, Paoletti (2015) argumenterar för 

att dessa två begrepp bör separeras och särskiljas. Liknande diskussioner kan spåras tillbaka 

till 60-talet då kvinnor hävdade lika rättigheter till män (Paoletti, 2015). Genus kan definieras 

som en social konstruktion och bör inte betraktas som en biologisk uppdelning. Istället bör 

den betraktas som en konsekvens av sociala föreställningar formade av dessa biologiska 

skillnader (Connell & Pearse, 2014). Connell och Pearse fortsätter och beskriver en 

uppdelning med ett fokus på biologiska skillnader där samhället behandlar skillnader hos 

kroppen och produktionsegenskaper. Det existerar en paradox mellan genus som en social 

konstruktion och som skillnader biologiskt. Genus påverkas av hur samhället ser på den 

mänskliga kroppen, och behandlar de konsekvenser som uppstår för individen och den stora 

massan på grund av dessa föreställningar (Connell & Pearse, 2014).  

2.1.1 Könsstereotyper 

En könsstereotyp kan definieras som en generalisering av en grupp där specifika attribut och 

karaktärsdrag exponeras och uppmärksammas som absoluta (Cook, 2010). Stereotyper 

synliggörs redan vid tre års ålder då personer tar efter och anammar sociala stereotyper 

(Mahzarin et al., 2013). Könsstereotyper kan beskrivas uppstå när förväntade egenskaper 

tilldelas en person, baserade på vilken grupp hen anses tillhöra, samtidigt som andra attribut 

som gör en individ säregen filtreras bort (Cook, 2010). Det finns åtskilliga anledningar till att 

stereotyper används; vi använder stereotyper för att förstå personer vi inte känner och hur 

dessa förväntas agera, och vi skapar stereotyper för att differentiera oss från subkategorier av 

människor (Cook, 2010).  
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En vanlig typ av stereotypbildande är normativa stereotyper där attribut, roller och beteende 

tilldelas män och kvinnor för att skilja dessa grupper åt (Cook, 2010). Könsstereotyper 

behandlar den sociala och kulturella konstruktionen av män och kvinnor kopplat till fysiska, 

biologiska, sexuella och sociala funktioner (Cook, 2010). Cook (2010) hävdar vidare att 

könsstereotyper i grunden inte behöver vara problematiska, men att de blir det när 

individuella karaktärsdrag, förmågor, behov och omständigheter ignoreras som vidare kan 

leda till att mänskliga rättigheter och en fundamental frihet upphör att existera. Som individer 

utsätts och exponeras vi för stereotyper genom både interaktion med vänner, familj och 

kollegor, och vidare genom att exponeras för vårt kulturella arv genom politik, konst, media, 

sport och religion. En konsekvens av att vi exponeras för dessa stereotyper dagligen är att 

dessa blir djupt rotade i vårt undermedvetna och till slut okritiskt accepterade som en del av 

verkligheten och vardagen (Cook, 2010).  

2.1.2 Unisex 

Unisex kan beskrivas som gemensamt för båda könen och uppstår när skillnader kringgås för 

vad som passar pojkar och flickor eller män och kvinnor (NE, 2018). Inom barnmode kan 

uppdelningar kring mode riktat till pojkar och flickor tydligt identifieras med en existerande 

rosa- och blå box (Paoletti, 2015). En rörelse relaterat till unisex kan beskrivas under 

1970-talet där kläder inte behövde uppnå eller förverkliga de skillnader som existerade 

kopplat till kön, utan endast fokusera på de funktionalite mässiga aspekterna (Paoletti, 2015). 

Det som påverkar om vi känner oss trygga eller obekväma i existerande trender har att göra 

med hur väl vi passar in i den tänkta konsumenten och målgruppen skapad av företag. 

Reklam och varumärken är skapade för att hjälpa oss som konsumenter att föreställa och 

identifiera oss själva som den påhittade konsumenten (Paoletti, 2015). Genom att passa in i 

dessa föreställningar kan konsumenten känna sig nöjd och trygg, men genom att inte känna 

igen sig i denna stereotypa bild kan svårigheter uppstå till att känna tillhörighet (Paoletti, 

2015). Unisex strävar efter att bortse från skillnader när det kommer till kön, genus, sexualitet 

och sexuella preferenser (Paoletti, 2015).  
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2.2 Varumärkesstrategier 

2.2.1 Positionering 

Varumärkespositionering kan beskrivas som hjärtat av en marknadsstrategi (Keller et al., 

2012). Positionering handlar om att tydliggöra syftet för ett varumärke och identifiera vilka 

skillnader och likheter varumärket innehar i kontext till redan befintliga aktörer på 

marknaden (Keller et al., 2012). Dessa delar sker i relation till den tänkta målgruppen, för att 

i slutändan skapa rätt associationer och positionering i konsumentens sinne. Vidare är det 

nödvändigt att definiera både POP (Points of parity) och POD (Points of difference) för att 

kunna göra en rättfärdig positionering (Keller et al., 2012).  

2.2.2 POD 

POD är associationer hos konsumenten som uppfattas som starka, gynnsamma och unika för 

ett specifikt varumärke (Keller et al., 2012). Detta konkretiseras hos konsumenterna genom 

attribut hos ett varumärke som inte kan identifieras i samma utsträckning hos konkurrenter. 

2.2.3 POP 

POP är associationer till ett varumärke som delas med andra aktörer inom samma sektor och 

marknad (Keller et al., 2012). POP kommer i två former; Category (kategori) och competitive 

(konkurrens) (Keller et al., 2012). Category points of parity är de associationer som 

konsumenten identifierar som nödvändiga för en aktör att inneha för att kunna existera inom 

en produktkategori (Keller et al., 2012). Competitive points of parity är de associationer hos 

konsumenten som är framtagna för att motsätta sig konkurrenters PODs (Keller et al., 2012). 

Genom att ett varumärke lyckas jämna ut skillnaderna mot konkurrenternas PODs och skapa 

egna fördelar kan ett varumärke skapa sig en stark position på marknaden (Keller et al., 

2012).  

2.2.4 Brand imagery  

eng.Brand imagery behandlar hur ett varumärke försöker möta konsumenternas psykologiska 

och sociala behov (Keller et al., 2012). Begreppet kan vidare definieras som hur konsumenten 
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tänker på ett varumärke på ett abstrakt plan som inte relaterar till vad varumärket egentligen 

gör (Keller et al., 2012). Keller et al. (2012) beskriver att detta behandlar de ogripbara delarna 

av ett varumärke och uppstår hos konsumenten, både i kontakt med varumärket (medvetet) 

och indirekt (omedvetet). Som grund för dessa associationer ligger användarna av 

produkterna eller tjänsterna som ett varumärke erbjuder (Keller et al., 2012). Vidare kan detta 

leda till att demografiska associationer kopplat till t.ex. kön uppstår för specifika varumärken 

(Keller et al., 2012).  

2.2.5 Varumärkeskön (Brand personality)  

Varumärkeskön kan identifieras med två dimensioner; maskulint och feminint (Grohmann, 

2016). Vidare kan denna uppdelning förklaras som konsumenternas associationer till ett 

varumärke kopplat till könsegenskaper (Grohmann, 2016). Grohmann (2016) hävdar att 

varumärkeskön är relevant för företag ur två synvinklar. För det första kan konsumenten 

använda maskulinitet och femininitet för att identifiera sig själva i ett varumärke och reagera 

baserat på detta mer positivt eller negativt gentemot ett varumärke. Detta kan beskrivas som 

varumärkesattityd (Grohmann, 2016). Denna del påverkar sannolikheten för konsumenten att 

rekommendera ett varumärke till andra, samt konsumentens tillit till ett varumärke. För det 

andra är det viktigt för ett varumärke att använda sig av varumärkeskön när det kommer till 

positionering, speciellt när segmenteringen för ett varumärke är baserad på kön (Grohmann, 

2016). Båda delarna kan ses som en konsekvens av varandra och bidrar därför både till 

segmententering baserat på kön hos företagen och konsumenternas självförverkligande 

genom varumärkesattityd (Grohman, 2016).   

2.2.6 Varumärkesmantra 

Ett varumärkesmantra är relaterat till begrepp som varumärkesessens och varumärkeslöfte 

(Keller et al., 2012). Ett varumärkesmantra är en mening uppbyggt av tre till fem ord som 

fångar essensen av ett varumärke (Keller et al., 2012). En effektiv metod att använda sig utav 

när ett varumärkesmantra definieras är att utgå från tre kategorier; funktion, beskrivande och 

känslomässig (Keller et al., 2012). Funktionen kan brytas ned till de fördelar och upplevelser 

ett varumärke skapar hos konsumenten i kontakt med deras produkter eller tjänster (Keller et 

al. 2012). Beskrivande handlar om att klargöra företagets natur (Keller et al., 2012). Det 
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känslomässiga handlar om hur och på vilket sätt varumärket skapar fördelar på och kan 

betraktas som den känslan konsumenten förknippar med varumärket (Keller et al., 2012). Ett 

varumärkesmantra bör utvecklas i samband med positioneringen och det slutgiltiga mantrat 

bör kommunicera, simplifiera och inspirera (Keller et al., 2012).   

2.3 Visuell identitet 

2.3.1 Varumärkesnamn och logotyp 

Varumärkeselement är delar som existerar för att identifiera och differentiera ett varumärke. 

Elementen logotyp och varumärkesnamn kan hävdas vara bland de viktigaste för ett 

varumärke (Keller et al., 2012). Varumärkesnamn och logotyp representerar ofta ett tema 

relaterat till varumärket eller ger associationer till produkter och tjänster som varumärket 

erbjuder (Keller et al. 2012). 

 

Ett varumärkesnamn kan inneha olika sorters kvaliteter, en metod att använda sig av i 

skapandet av ett varumärkesnamn är SMILE; Suggestive (tankeväckande), meaningful 

(meningsfullhet), imagery (bildspråk), legs (ben) och emotional (emotionell). Det är önskvärt 

att ett varumärkesnamn innehåller alla dessa delar (Watkins, 2014). Tankeväckande skapas 

genom att definiera varumärkets personlighet med hjälp av några adjektiv. Med hjälp av 

dessa ord kan ett metaforiskt varumärkesnamn skapas (Watkins, 2014). Kriteriet 

meningsfullhet skapas om varumärkesnamnet har en betydelse för potentiella kunder 

(Watkins, 2014). Kriteriet bildspråk skapas om namnet väcker bilder hos konsumenten som 

på lång sikt blir indirekt kopplade till varumärket (Watkins, 2014). Kriteriet ben uppnås om 

namnet ger upphov till ordlekar som på längre sikt kan genomsyra hela varumärket. Det kan 

exempelvis vara nya produkter för ett företag som går under namn inom samma tema 

(Watkins, 2014). Kriteriet emotionell skapas om ett varumärkesnamn ger en emotionell 

koppling hos konsumenten (Watkins, 2014). Den emotionella delen kan hävdas vara den 

viktigaste och står för 50 % av köpbesluten (Watkins, 2014).  

 

En logotyp kan beskrivas som ett eller flera ord med ett bestämt teckensnitt som kan inneha 

en tillhörande ikon eller symbol. Uttrycket måste vara distinkt och hållbart (Wheeler, 2013). 

 
 
 

14 



 

Keller et al. (2012) beskriver att det finns sex kriterier för att välja varumärkeselement där 

logotyp och namn kan hävdas vara bland de viktigaste; minnesvärdhet, meningsfullhet, 
älskvärd, överförbar , anpassningsbar  och skyddsbar .  

2.3.2 Form   

Det finns en uppfattning kring att kurvade och runda former föredras över mer kantiga former 

(Palumbo et al. 2015). En anledning till detta är att kantiga former kan ge en känsla av 

hotfullhet (Palumbo et al. 2015). Bo Bergström (2017) beskriver vidare att kontrast kan 

skapas genom att kombinera olika sorters former, som runda med kvadratiska.   

2.4 Färg 

2.4.1 Varumärkesfärg 

I en sekvens av hur konsumenten uppfattar designelement, läser hjärnan av formen och 

färgen innan den läser av innehåll (Wheeler, 2013). Detta indikerar vikten av val kring färg 

för ett varumärke. Wheeler (2013) hävdar vidare att det behövs en tydlig bild av hur ett 

varumärke vill bli uppfattat och differentierat från konkurrenter för att kunna välja färger för 

ett nytt varumärke.  

2.4.2 Färgsymbolik 

Färg används för att väcka känslor och för att uttrycka en personlighet (Wheeler, 2013). Inom 

färglära finns funktionell och icke funktionell färg som beskriver två olika sätt att använda 

färg på (Bergström, 2017). Funktionell färg kan beskrivas förbättra produktens fysiska och 

kommunikativa förmåga medan icke funktionell färg endast begränsas till ett kosmetiskt 

tillägg i syfte att förföra konsumenten (Bergström, 2017). Funktionell färg bör användas för 

att attrahera (greppa tag i konsumenten), skapa stämning (symbolisk betydelse), informera 

(kring varumärket) och strukturera (färgkodning) (Bergström, 2017). För att skapa ett värde i 

de beslut som tas kring färg bör icke funktionell färg som metod undvikas.  

 

Det är viktigt att fundera kring vilka färger som ska kombineras med varandra. Färger 

påverkas av vilka färger de exponeras ihop med (Zelanski, 2006). Färg har starka kopplingar 
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och associationer till vårt kulturella arv. Därför kan stora skillnader i symbolik kring färg 

skilja sig mellan länder och områden (Zelanski, 2006). Färg kan på ett effektivt sätt väcka 

känslor beroende på vilka nyanser som används och baserat på nyansernas psykologiska 

effekt. Det finns t.ex. en syn på att varma färger stimulerar medan kalla färger lugnar 

(Zelanski, 2006).  

2.4.3 Interaktion mellan färger  

En viktig del inom färg är hur färger interagerar med varandra och vad för effekt närliggande 

nyanser av färg har på varandra (Zelanski, 2006). Konsten att kombinera färger för att skapa 

harmoni behandlades som en vetenskap och har utforskats av många färgteoretiker (Zelanski, 

2006). Ett färgschema används effektivt och brett inom design idag för att skapa balans i ett 

uttryck (Zelanski, 2006). Ett monokromatiskt färgschema använder sig av en nyans men med 

versioner innehållande olika värden av mättnad (Zelanski, 2006). Ett analogt färgschema 

använder sig av nyanser som är placerade bredvid varandra i en färgcirkel. Färgcirkeln i sig 

kan variera i antalet färger och kan därför påverka vilka nyanser som räknas som närliggande 

(Zelanski, 2006). Ett komplementärt färgschema använder sig av färger placerade mittemot 

varandra i färgcirkeln. Denna typ av färgschema skapar hög kontrast (Zelanski, 2006). Dessa 

färgscheman skapar alla olika sorters intryck och känslor. Det rekommenderas och hävdas att 

inte kombinera komplementfärger eftersom dessa kan uppfattas störa varandra (Bergström, 

2017).   

2.4.4 Färg kopplat till könsroller 

Färgpreferenser kopplat till kön kan spåras tillbaka till tidig ålder. Labou (2011) beskriver att 

barn börjar skapa sig färgpreferenser baserat på kön när de börjar utforska och tala kring 

genus. Undersökningar visar att flickor redan vid 2.5 års ålder visar preferenser för rosa som 

färg. På liknande sätt distanserar sig pojkar från denna färg baserat på att den kopplas till 

femininitet, det växer tidigt ett behov av att undvika motsatta könets preferenser (Labou, 

2011). 

 

Könsstereotyper kopplat till färg diskuteras ofta ur kulturella eller samhälleliga perspektiv. 

Det finns även koppling till färg och maskulinitet/femininitet i jämförelse med hudton. 

 
 
 

16 



 

Kvinnor tenderar att ha ljusare ton i hyn jämfört med män beroende på högre östrogennivåer 

(Lieven et al., 2014). Ljusare hy kan ge association till god hälsa och kan även hävdas ge 

större kontrast mellan olika ansiktsdrag (ljusare hy, läppar och ögon) vilket också ger en 

koppling till femininitet (Lieven et al., 2014). Detta ger indikationer på att ljusare färger kan 

kopplas till femininitet medan mörkare kan kopplas till maskulinitet (Lieven el al., 2014). 

Vidare kan det hävdas att användning av ljusare färger kan öka ett varumärkes feminina 

associationer på samma sätt som användningen av mörkare färger kan öka ett varumärkes 

maskulina associationer (Lieven et al., 2014). Både nyanser och ljushet kan påverkar 

uppfattningen kring maskulint och feminint (Lieven et al., 2014).   

2.5 Typografi 

2.5.1 Typografisk persona 

Det finns en tydlig samstämmighet i att olika teckensnitt bär på distinkta personligheter som 

förmedlar ett budskap till läsaren eller betraktaren. Exempelvis uppfattas sans serifer ha ett 

renare och modernare utseende än serifer (Brumberg, 2003). Fortsättningsvis beskriver 

Brumberg (2003) att form och tyngd (både skärning och val av teckensnitt) påverkar 

teckensnittets personlighet; teckensnitt som har tunnare bredd och tjocklek uppfattas sköra 

och feminina, medan tyngre teckensnitt uppfattas starka, aggressiva och maskulina.  

2.5.2 Typografi 

Typografi kan beskrivas som läran av bokstavsformer, deras användning och deras 

engagemang (Bergström, 2017). Bo Bergström (2017) beskriver att man bör sätta sig in i 

konsumentens och läsarens tankesätt i valet kring teckensnitt; i vilket sammanhang sker 

läsningen, vilka erfarenheter finns och vilka värderingar? Viktigt att fundera kring är 

användning av versaler och gemener, de gemena bokstäverna innehar ned och uppstaplar 

medan versaler alltid står på full höjd (Bergström, 2017). Detta kan leda till olika sorters 

uppfattningar och känslor. Läsbarheten för en text kan kopplas till bakgrundsfärg och den 

kontrast som existerar.  
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3 Metod 

Vanligast inom designorienterad forskning är att använda en kvantitativ, kvalitativ eller 

blandad metod (Creswell, 2018). Kvalitativ data tenderar att vara öppen utan förutbestämda 

svar medan kvantitativ data tenderar att vara slutna och begränsade (Creswell, 2018). För att 

besvara syftet har en blandad metod valts som metod där både en kvalitativ och kvantitativ 

datainsamling kommer användas. Nedan i figur 1 introduceras studiens genomförande.  

 

 

Figur 1. Metodöverblick 
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3.1 Förstudie 

I förstudien samlades data in genom en kvantitativ enkät riktad till den tänkta målgruppen och en 

kvalitativ intervju med en yrkesverksam inom varumärkesbyggande. Enkäten bidrog till att förstå 

målgruppens uppfattning kring befintliga varumärken inom klädindustrin och intervjun identifierade 

hur framtagandet av ett varumärke i syfte att uppfattas könsneutralt kan genomföras. Förstudien 

användes tillsammans med det teoretiska ramverket som en grund för de designbeslut som senare togs 

i designprocessen.  

3.1.1 Enkät 

En enkät skickades i inledande fas ut till målgruppen, bestående av personer mellan 18-30 år, 

för att identifiera hur segmentet uppfattar befintliga varumärken inom klädindustrin (se bilaga 

1). Användningen av ett frågeformulär valdes som metod för att garantera anonymitet för 

deltagarna och för att kunna samla in kvantitativ data (Salem Press Encyclopedia of Health, 

2013). I utformning av en enkät är det viktigt att utforma frågor utan att lägga in värderingar 

och vägleda respondenterna då det kan påverka deras svar (Salem Press Encyclopedia of 

Health, 2013) . Likert-skalan användas som grund för de frågor som krävde värdering. Det är 

vanligt att använda ett intervall på skalan mellan fyra till sju punkter, men det kan vidare 

argumenteras för att en bredare skala kan ge ett bättre resultat (Wu & Leung, 2017). I enkäten 

valdes en skala med fem punkter där respondenten fick möjlighet att ta ställning kring en 

fråga mellan två olika variabler utplacerade på skalan.  

3.1.2 Intervju med yrkesverksam  

En intervju kan identifieras som den vanligaste metoden för datainsamling i en kvalitativ 

metod. En semistrukturerad intervju valdes som lämplig metod för intervjutillfället och kan 

identifieras som den vanligaste sortens intervjumetod (Kallio et al., 2016). En av de starkaste 

fördelarna i att välja en semistrukturerad form är att skapa ömsesidighet mellan intervjuaren 

och respondenten. Strukturen skapar utrymme och möjligheter för intervjuaren att ställa 

improviserade följdfrågor baserat på respondentens svar (Kallio et al., 2016). Grundfrågor 

definierades innan intervjutillfället genom en intervjuguide i syfte att skapa en struktur under 

själva intervjutillfället (se bilaga 2), i intervjuguiden gavs utrymme för flexibilitet beroende 

på respondentens svar. Fem faser identifieras som nödvändiga i förberedelser för den 
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semistrukturerade intervjun. 1) identifiering av förutsättningar för att använda en 

semistrukturerad intervjuform, 2) insamling och användning av redan befintlig kunskap 

relevant inom ämnet, 3) formulering av utkast för den semistrukturerade intervjuguiden, 4) 

pilottestning av intervjuguiden och 5) färdigställande av den slutgiltiga intervjuguiden (Kallio 

et al., 2016). 

 

Fas 1 och 2 som behandlar identifikation av förutsättningar för intervjuform i relation till 

tidigare kunskaper inom ämnet använder sig till stor del av det teoretiska ramverket. 

Kompletterande information togs fram för fas 2 i form av information kring det framtagna 

klädvarumärket för att kunna ställa relevanta frågor om det specifika klädvarumärket som 

respondeten tagit fram. Pilottestningen av intervjuguiden genomfördes med en extern person 

utan någon koppling till arbetet.   

3.2 Designprocess 

För att ge struktur i designarbetet har boken Designing brand identity, an essential guide for 

the whole branding team skriven av Alina Wheeler (2013) använts för att definiera 

nödvändiga steg för designprocessen. Wheeler (2013) identifierar fem steg inom en 

designprocess varav tre har använts för denna studie; undersökning, klargörande av strategi 

och design av identitet. Det teoretiska ramverket och förstudien har använt sig av första steget 

undersökning. Designprocessen har använt sig av steg två och tre; klargörande av strategi 

och design av identitet. Designbeslut i denna fas baseras på information framtagen i 

förstudien och det teoretiska ramverket.  

3.2.1 Klargörande av strategi 

Designprocessens inledande fas består av att analysera, upptäcka, simplifiera och förtydliga 

idéer (Wheeler, 2013). Den data och information som är framtagen i förstudien och 

litteraturstudien används för att bygga upp en positioneringsstrategi.  

 

I relation till konkurrenter och med konsumenterna i åtanke sker en positionering av 

varumärket. Denna process definieras som överlägsen konkurrenskraftig positionering 
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(Wheeler, 2013). Denna process består av att fastslå en konkurrenskraftig referensram 

(competitive frame of reference), POD, POP och skapandet av en varumärkesmantra.  

 

Varumärkesnamn definieras tidigt i processen och är en komplex, kreativ och iterativ process 

(Wheeler, 2013). En vanlig process i framtagandet av namn är olika brainstormingtekniker 

(Wheeler, 2013). Brainwriting definieras som en individuell brainstormingmetod som också 

kan göras interaktiv om den genomförs i grupp (Wilson, 2013). Metoden går ut på att 

generera idéer på ett papper som sedan värderas mot varandra (Wilson, 2013). 

Varumärkesmantrat kommer fungera som utgångspunkt för idégenereringen.  

3.2.2 Idégenerering 

Idégenereringen för logotyp, teckensnitt och färg består av två delar; moodboards och 

brainstorming i form av skissning. En moodboard är ett collage skapat för att implementera 

och visa på en känsla eller ett tema (Godlewsky, 2008). Vidare ger en moodboard möjlighet 

till inspiration och ett ramverk för vidare arbete (Endrissat et al., 2016). 

 

Brainstorming genom skissning är ett inledande steg för framtagande av logotyp. Detta inleds 

med analog skissning och fortsätter vidare med digital skissning baserat på de analoga 

skisserna. Samara (2012) beskriver skissning som ett sätt för en designer att utforska 

obegränsade möjligheter för lösningar till ett designproblem. Initiala idéer utvecklas genom 

att lägga till eller ta bort element och genom att väcka nya idéer som tillslut leder till ett 

uppfyllande av designproblemet (Samara, 2012). Förfining av skisser sker genom 

digitaliseringen. Genom verktyg i digitala program skapas även nya möjligheter för designen 

(Samara, 2012).  

3.2.3 Skisser och slutgiltig design  

För värderingen definieras två logotyper, baserat på sex kriterier, minnesvärdhet, 
meningsfullhet, älskvärd, överförbar , anpassningsbar  och skyddsbar  (se 2.3.1), utvärderas 

designförslagen för att avgöra vilka två förslag som är relevanta att gå vidare med. På samma 

sätt tas flera teckensnitt och färgpaletter fram baserat på förstudien, den teoretiska ramen och 

den inledande delen av designprocessen; klargörande av strategi.  
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3.3 Värdering 

Värderingen använder sig av en kvalitativ metod med djupintervjuer där respondenterna 

värderar de framtagna designförslagen mellan maskulint och feminint. Intervjuerna använder 

sig av en semistrukturerad intervjuform med den tänkta målgruppen (se 3.1.2) för att ge 

utrymme för följdfrågor (Kallio, 2016). Intervjuerna består av fyra delar som alla behandlar 

olika delar av designen; logotyp, teckensnitt, färg  och helhet.  

 

En kvalitativ metod användes för värderingen i syfte att mer fritt kunna prata och diskutera 

kring designen (Creswell, 2018). I samband med intervjutillfället fick respondenterna fylla i 

en enkät, för djupare svar ställdes följdfrågor (se bilaga 3). Efter intervjuerna transkriberades 

datan, svaren tematiserades och grupperades för att organisera och se samband i svaren 

(Creswell. 2018).  

3.4 Analys  

Den kvalitativa datan analyseras vidare med hjälp av teorin för att se samband. Creswell 

(2018) beskriver att tolkningen av kvalitativa forskning består av flera olika steg; 

sammanfattning av övergripande resultat, jämföra resultatet med litteraturen, diskutera 

resultatet och definiera begränsningar och framtida forskning. Begränsningar och framtida 

forskning kommer behandlas i diskussionsdelen av rapporten.  

 

  

 
 
 

22 



 

4 Förstudie 

4.1 Enkät 

Den kvantitativa enkäten skickades ut på Facebook med syfte att nå målgruppen 18-30 år. 

Enkäten bestod av fyra olika delar (se bilaga 1). Del 1 bestod av generella frågor kring 

klädindustrin, del 2 bestod av frågor gällande teckensnitt ur ett genusperspektiv, del 3 bestod 

av frågor gällande färg ur ett genusperspektiv och del 4 bestod av frågor gällande logotyper 

och varumärken i sin helhet ur ett genusperspektiv. Alla delar i enkäten utgick från sex 

stycken etablerade varumärken som respondenterna förväntades ha kännedom kring. 

Inledningsvis fick respondenterna definiera kön och ålder. 

 

Del 1 introducerade de olika klädmärkena och identifierade vilka av respondenterna som 

hade kännedom kring dessa sedan tidigare. Vidare ställdes frågor kring hur klädindustrin ser 

ut idag och om den uppfattades uppdelad mellan maskulint och feminint. Om ja, ombads 

respondenterna förklara varför. Fortsättningsvis ställdes frågor kring vad respondenterna 

uppfattade som viktigast när de köpte kläder och om de återkommande köpte kläder från 

samma varumärke.  

 

Del 2 innefattade frågor gällande teckensnitt från de olika varumärkena. Varje teckensnitt 

fick värderas på en skala mellan 1 och 5 som gick från mest maskulint (1) och mest feminint 

(5). Siffran 3 värderades som könsneutral. Medvetet valdes att inte visa på vilket teckensnitt 

som tillhörde vilket företag för att undvika att värderingar kring varumärket som helhet skulle 

färga av sig på det specifika elementet.  

 

Del 3 innefattade frågor gällande olika färgpaletter tagna från de olika varumärkena. Varje 

färgpalett fick värderas på en skala från 1 till 5 som gick från mest maskulint (1) och mest 

feminint (5). Siffran 3 värderades som könsneutral. Som frågan innan, valdes att inte koppla 

färgpaletten till ett specifikt varumärke. Färgpaletterna som var representerade i enkäten 

valdes ut för att visa på olika uttryck; vissa innehöll flera färger medan andra endast 

begränsades till en.  
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Del 4 innefattade frågor gällande varumärken och logotyper i sin helhet. Varje logotyp fick 

värderas på en skala från 1 till 5 som gick från mest maskulint (1) och mest feminint (5). 

Siffran 3 värderades som könsneutralt. Under varje logotyp ställdes en fråga kring vilka 

värdeord som ansågs passa varumärket, 13 olika alternativ gavs och även möjligheten att 

kunna lägga till egna svar. Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ per 

varumärke. Under denna del definierades vilka varumärken frågorna syftade till.   

4.1.1 Resultat av enkät 

Enkäten fick sammanlagt 76 svar med en majoritet kvinnor (63). Större delen av 

respondenterna var mellan 18 och 25 år gamla (60).  

 

De allra flesta av respondenterna uppfattade att varumärken inom klädindustrin idag ger 

tydliga värden kopplade till genus (69). Bland svaren uppfattades att det finns tydliga 

uppdelningar kring avdelningar för kvinnor och män, att färg och mönster på kläder skiljer 

sig åt, att reklam riktad till både kvinnor och män känns stereotypisk och att varumärken 

tydligt positionerar sig i sin grafiska profil mot antingen kvinnor eller män även fast utbudet 

är riktat till båda. Respondenterna tyckte att pris, kvalitet och hållbarhet var de tre alternativ 

som var viktigast när de köpte kläder. Majoriteten av respondenterna svarade att de brukar 

eller ibland brukar köpa kläder från ett och samma varumärke. Respondenterna hävdade att 

de gjorde detta på grund av bra utbud (50), bra priser (43), kvalitet (27), ren vana (26) och att 

varumärket reflekterar deras egna värderingar (18). Dessa delar kan ge en bild av vad som 

gör att konsumenter återkommer till ett och samma varumärke istället för att söka sig till nya.  
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I nästa del fick respondenterna värdera sex olika teckensnitt tillhörande 6 olika varumärken 

(se tabell 1). 

Varumärken Maskulint Genusneutralt  Feminint 

Champion 17 29 30 

Desigual 18 58 - 

H&M 17 29 30 

Ralph Lauren  5 30 41 

Acne Studios  14 56 6 

Adidas  27 41 8 

Tabell 1. Värdering av teckensnitt (enkät) 

 

Svaren från respondenterna visade att serif-teckensnittet (Ralph Lauren) uppfattades feminint 

i sitt uttryck, sans seriferna (Adidas, Desigual och Acne Studios) uppfattades könsneutrala i 

störst utsträckning och scripterna (Champion och H&M) uppfattades mer feminina. Detta 

stämmer överens med att olika teckensnitt bär på olika sorters personligheter som förmedlar 

ett budskap till betraktaren (se 2.5.1). Sans seriferna uppfattades könsneutrala och kan 

kopplas till att dessa hävdas ha ett modernare och renare utseende än serifer (se 2.5.1). Tyngd 

och form påverkar även uppfattningen kring genus, vilket kan vara en förklaring till att 

Adidas sans serif-teckensnitt, med en fetare skärning jämfört med Acne Studios sans 

serif-teckensnitt, uppfattades maskulint i relativt hög utsträckning. En fet skärning kan 

resultera i att ett teckensnitt uppfattas starkt, aggressivt och maskulint hos respondenterna (se 

2.5.1).  
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I nästa del fick respondenterna värdera sju olika färgpaletter kopplade till varumärkena (se 

tabell 2).  

Varumärke  Maskulin Genusneutralt Feminint 

Adidas 41 35 - 

Champion 32 38 6 

Desigual 7 31 38 

H&M 4 47 25 

Ralph Lauren 35 40 1 

Acne Studios  - 5 71 

Ingen specifik 15 58 3 

 Tabell 2. Värdering av färgscheman (enkät)  

 

Överlag uppfattades många av paletterna vara könsneutrala. Färgpalett 6 (Acne Studios) med 

en ljusrosa färg uppfattades vara mest feminin. Färgpalett 1 (Adidas) med en bred färgskala i 

mättade och mörka färger uppfattades mest maskulin. Färgpalett 3 (Desigual) med en bred 

färgskala i ljusa färger uppfattades feminin. Färgpalett 7 med endast en svart färg uppfattades 

mest könsneutral. Det som går att utläsa från resultatet är att det är viktigt att fundera kring 

kombinationen av kulörer och hur de uppfattas tillsammans (2.4.3). Färger påverkas av vilka 

färger de exponeras tillsammans med, användningen av mörkare färger kan leda till en mer 

maskulin uppfattning (se 2.4.4). Adidas färgpalett innehöll spridda mättade färger och 

uppfattades mest maskulin. Desiguals färgpalett innehöll också liknande spridda färger fast 

mer omättade och uppfattades mest feminin. Slutsats kan dras att respondenterna uppfattade 

de mättade färgerna mer maskulina och de omättade färgerna mer feminina. Eftersom båda 

paletterna använder sig av spridda färger kan de liknas med hur ett komplementärt 

färgschema kan användas för att skapa kontrast (se 2.4.3). Färgpaletten tillhörande Acne 

Studios, bestod av en ljusrosa färg och uppfattades feminin av respondenterna. Detta kan 

kopplas till hur färg kan bära på värden relaterade till kön. Färgpreferenser kopplat till kön 

bildas vid tidig ålder och flickor skapar koppling till färgen rosa redan vid 2.5 års ålder, 
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samtidigt som pojkar börjar distansera sig från färgen för att den kopplas till femininitet (se 

2.4.4). Rosa som färg kan hävdas ha en stark koppling till just feminitet.  

 

I den avslutande delen behandlades logotyper och varumärket i sin helhet. 

Varumärke Maskulint Genusneutralt Feminint Värdeord 

Adidas 55 21 - Modernt, kraftfullt, hårt, 
trovärdigt 

Champion 36 33 7 traditionellt, mjukt, 
könsneutralt 

Desigual 1 10 65 modernt, mjukt och 
kraftfullt 

H&M - 18 58 billigt, modernt och opålitlig 

Ralph Lauren 71 5 - lyxigt, traditionellt och 
exkluderande 

Acne Studios 1 32 43 modernt, lyxigt och 
trovärdig 

Tabell 3. Värdering av helhet (enkät) 

 

Svaren från respondenterna indikerar att det finns stora skillnader i uppfattning kring de olika 

logotyperna samt vilka värden varumärkena förmedlar. Ingen av de utvalda logotyperna 

uppfattades genusneutrala i sin helhet. Adidas, Champion och Ralph Lauren uppfattades 

maskulina medan Acne studios, H&M och Desigual uppfattades feminina. Detta indikerar att 

varumärken antingen profilerar sig genom kön eller att konsumenten skapar dessa 

associationer baserat på vilka som konsumerar dessa varumärken, även fast varumärkena 

erbjuder produkter för båda könen (se 2.2.4 och 2.2.5). Värdeorden som kopplades till 

varumärkena var inte helt beroende av uppfattningen kring maskulinitet och femininitet. 

Adidas uppfattades maskulint och kopplades ihop med modernt, kraftfullt, trovärdigt och 

hårt. Desigual uppfattades feminint och kopplades ihop med värdeorden modernt, mjukt och 

kraftfullt. Kraftfullt och modernt kunde identifieras hos båda även fast uppfattningarna kring 

maskulint och feminint var olika. Ralph lauren uppfattades som maskulin med orden lyxigt, 

traditionellt och exkluderande. Ralph Lauren hade en överlägsen majoritet som uppfattade 

logotypen maskulin. Detta ledde troligtvis till värdeordet exkluderande.  
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Slutsatser som kan dras är att specifika element exponerade för sig själva utan koppling till 

varumärket kan ge en sorts uppfattning, men sammansatta element i en helhet kan ge motsatt 

uppfattning. Teckensnittet för varumärket Champion uppfattades mest feminin, färgen 

uppfattades mest könsneutral och logotypen (med färg och teckensnitt) uppfattades mest 

maskulin. Desigual uppfattades feminin i färg och i sin helhet medan teckensnittet för sig 

uppfattades könsneutralt. Därför bör beslut kring färg, teckensnitt och logotyp tas i samarbete 

med varandra. Svaren på enkäten identifierar målgruppens uppfattning kring färg, form och 

typografi kopplat till genus och skapar en uppfattning kring hur ett varumärke kan designas 

för att uppfattas könsneutralt.   
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4.2 Intervju med yrkesverksam  

En intervju genomfördes med en yrkesverksam inom varumärkesbyggande som arbetar på ett 

etablerat klädvarumärke. Syftet med intervjun var att identifiera hur en process kan se ut för 

framtagandet av ett nytt varumärke och hur beslut kan tas kring det grafiska uttrycket för att 

uppfattas könsneutralt.  

4.2.1 Nutidsanalys av klädindustrin idag 

Respondenten hävdar att det finns stora skillnader mellan manligt och kvinnligt inom 

klädindustrin idag. Det finns en viss demografi eller kategori av människor där dessa 

skillnader håller på att försvinna, men hos gemene man så existerar fortfarande en stark 

uppdelning mellan manligt och kvinnligt.  

 

Respondenten uttrycker att det finns olika sorters intressen och värderingar hos konsumenter 

när det kommer till att konsumera kläder. En stor del av konsumenter idag efterfrågar och 

nöjer sig med att produkter är nya och säljs till ett billigt pris. Det är också det som industrin 

har dragit det till. Det finns en del av konsumenterna som vill bli inspirerade och bli en del av 

ett varumärke, de använder plaggen som ett uttrycksmedel. Köpet blir som ett 

ställningstagande. 

 

Varumärken beskrivs som att de behöver vara unika och ta ställning till hållbarhet för att 

kunna överleva inom branschen, även fast hållbarhet kan anses lågt rankat av konsumenter 

idag.  Kommunikationsmässigt måste man använda sig av sociala nätverk, det är viktigt att 

kunna hantera kommunikationen. Det som driver konsumenten och handeln idag är den 

social biten och det som händer i telefonen.   

4.2.2 Genus 

Vidare beskriver respondenten att det finns de aktörer som är tydliga med sin profilering 

gällande kön och att det kan tydliggöras med hjälp av färgval, typsnitt och liknande 

kommunikation. På samma sätt som det kan ses negativt kan det även betraktas positivt ur 

målgruppens synvinkel. En man kan ha svårt att ta till sig det som rent klassiskt uppfattas 
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som kvinnligt. Denna tanke existerar hos de flesta varumärken, man vill existera i ett visst 

fack och sälja till en specifik grupp av människor. Detta fack skulle kunna vara klassiskt 

manligt och kvinnligt, för dessa varumärken kan det vara relevant att kommunicera på det 

viset.  

 

Vidare beskrivs hur färg och form kan användas för att förstärka manliga och kvinnliga 

associationer. Ett sätt att arbeta på är med hjälp av motsatsförhållanden. I färg kan detta 

komma i uttryck genom att använda starkt laddade färger som blått och rött. I form kan det 

uttryckas genom hårt och mjukt. Formen beskrivs mer flytande än färgen. För dam är det 

oftast mjukare och mer romantiskt medan det för herr är hårdare och enklare.  

 

Respondenten hävdar att det viktigaste i att uppfattas könsneutralt är att ha ett uttryck. Det 

ska finnas ett definitivt sätt i hur man använder typografi, färg och form. Det behöver inte 

betyda att uttrycket ska vara enkelt och avskalat. Det kan bestå av fem färger, men det blir då 

viktigt att dessa färger alltid används på samma sätt så att kommunikation blir enkel för 

målgruppen att ta till sig. Detta kan åstadkommas genom att definiera färger som 

representerar saker eller typsnitt som säger olika saker. Det viktiga är att det måste falla inom 

den strategiska ram som är satt kring hur varumärket kommunicerar. Om dessa saker inte 

hålls konsekvent kan betraktaren uppfatta kommunikationen och meningen rörig. 

4.2.2.1 Utmaningar med könsneutral design 

Respondenten uppfattar skillnader i kroppsmått som den största utmaningen. De fysiska 

förutsättningarna kan skapa svårigheter för varumärken att vara helt könsneutrala. I 

klädbutiker existerar ofta två separata avdelningar för herr och dam, som ibland även är 

uppdelade på två olika våningsplan. Det kan ses som en norm att existera med denna sortens 

uppdelning.  

 

Inom den grafiska delen beskrivs utmaningar kring att hitta en balans i uttrycket. Om något 

uppfattas för mjukt eller för hårt kan det skapa osäkerhet kring vem varumärket egentligen är 

till för. Dessa föreställningar har med historiska referenser att göra och vilka föreställningar 

som existerar sedan innan. Man behöver skapa en balans för helheten och det som ger starka 
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associationer till manligt och kvinnligt bör undvikas. Färger är en specifik del som kan ge 

starka signaler kopplat till kön.   

4.2.3 Framtagandet av deras egna klädvarumärke 

Den intervjuade beskriver att de initialt hade en idé att skapa något nytt och då var det en 

självklarhet att skapa ett varumärke för både dam och herr. I utvecklingen av varumärket var 

det viktigt att allt skulle vara så mycket “ett uttryck” som möjligt. Den intervjuade beskriver 

att sportvarumärken oftast uppfattas könlösa och att man oftast inte tänker kille eller tjej, eller 

ens sport. Dessa varumärken är allomfattande och breda. Andra varumärken inom mode 

förknippas mer med ett specifikt kön av olika anledningar. För att kunna existera som en 

aktör 2018 beskriver den intervjuade att det är en självklarhet att tänka på jämlikhet och att 

det inte bör existera någon skillnad på han, hon eller hen. Det är viktigare att mer se på 

skillnader för individer utan att basera det på könstillhörighet.  

 

Målgruppen beskrivs som medveten, intresserad och enkel. Fokus ligger hos målgruppen att 

finna sin stil genom känsla och uttryck. De sätter gärna inte en ålder på sin målgrupp, i den 

mån man är könlös är man även ålderslös. Det handlar mer om att ha liknande värderingar 

som varumärket. Det har varit viktigt att fungera kommersiellt och att försöka undvika att 

vara allt för svåra och otillgängliga. Denna del går hand i hand med att vara inkluderande och 

tillgängliga för så många som möjligt.  

4.2.3.1 Process 

Processen inleddes med en idé kring könlöshet. Vidare utvecklades olika namnförslag. 

Namnet skulle berätta vad de ville göra med varumärket. Då kom tanken om en visuell resa. 

En förkortning togs fram, och denna förkortning beskrivs även fungera som en grafisk 

symbol. De jobbade med att ta fram en symbol, men landade i en förkortning som kunde 

länkas tillbaka till hela varumärkesnamnet. Initialt kommer varumärket drivas med hela 

namnet eftersom varumärket är nytt. 

 

Vidare började element att definieras och konkretiseras. Valet av teckensnitt baserades på 

frågan; vad kommer det att kommunicera? Respondenten beskriver att de valde ett av de 

enklaste teckensnitten; Arial black. Detta baserat på att det uppfattades mest enkelt, simpelt 
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och könsneutralt. Enkelheten beskrivs vara en värdering som rör sig över könsgränserna. 

Teckensnittet innehar en attityd och medvetet valde varumärket att inte använda sig av ett  

teckensnitt som skulle uppfattas för mjukt och snällt. För längre texter och taglines valdes ett 

mjukare typsnitt som komplement. Den visuella resan hävdar respondenten ligga till grund 

för alla beslut kring varumärket.  

 

I beslut kring färgval beskrivs en process av att skala av och värna om enkelheten. Det 

handlade om att utgå från betraktaren och skala bort de intryck som skulle kunna störa. I 

kollektionen används färg som ett uttrycksmedel, men i kommunikationen och berättandet 

kring vad varumärket är valdes användningen av färg bort. Under processens gång har färger 

testats både högt och lågt, men en kärna har utvecklats som är könlös och färglös.  

4.2.3.2 Värdeord 

För varumärket definieras tre värdeord som de viktigaste. Enkelhet, hållbarhet och 

transparens. Det är viktigt att uppfattas transparenta hos konsumenten och vara ärlig i 

kommunikationen. Jämlikheten mellan män och kvinnor identifieras som den största 

värderingen och det enklaste att bygga någonting på. Värdeorden utgick från kommunikativa 

delar och vad man ville att konsumenten skulle uppfatta varumärket som. Rent 

produktmässigt var det viktigt att vara innovativ samtidigt som enkelhet, hållbarhet och 

transparens användes. 
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5 Designprocess  

5.1 Klargörande av strategi 

Klargörande av strategi består av två delar; konkurrenskraftig positionering och framtagande 

av ett varumärkesnamn.  

5.1.1 Konkurrenskraftig positionering  

Den konkurrenskraftiga positioneringen utforskar och definierar ett varumärkes position i 

relation till konkurrenter på marknaden. Detta sker med målgruppen i åtanke. Fyra olika delar 

räknas in för att identifiera en lämplig positionering; Konkurrenskraftig referensram, POD, 

POP och varumäkesmantra (se 3.2.1).  

5.1.1.1 Konkurenskraftig referensram   

För att tydligt definiera ett syfte med ett varumärke och hitta likheter och skillnader med 

existerande aktörer på marknaden undersöks konkurrenter (se 2.2.1). Olika könsneutrala 

varumärken har valts ut för att identifiera konkurrenter och deras grafiska uttryck. Det kan 

däremot argumenteras för att konkurrenter även innefattar varumärken inom klädindustrin 

som inte har för mål att uppfattas könsneutrala. Avgränsningar kring varumärken har gjorts 

till de som profilerar sig könsneutralt, för att kunna genomföra en relevant positionering i 

relation till varumärken med en liknande målsättning.  
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Figur 2. Kartläggning av befintliga varumärken. 

 

I kartläggningen av andra varumärken identifieras tydligt att de flesta aktörer på marknaden 

använder färg på ett liknande sätt (se figur 2). Alla logotyper begränsas till svart och vitt 

förutom Muttonhead som har tre mindre element i andra färger. Färg kan förmedla, väcka 

känslor och bära på en hög grad av symbolik (se 2.4.2). För att undvika laddning i färg och 

risk att uppfattas maskulint eller feminint syns en tydlig avsaknad i färganvändning hos 

varumärkena. Att använda olika nyanser och ljushet i färger kan ge kopplingar till maskulint 

och feminint (se 2.4.4). Enligt respondenternas svar på enkäten uppfattades färgen svart vara 

den mest könsneutrala färgen (se 4.1.1). Det kan hävdas finnas en samstämmighet i hur 

varumärken uttrycker sig genom färg och hur konsumenter uppfattar användningen kring 

färg. 

 

Vidare använder majoriteten av varumärkena sans serifer i logotypen, men det förekommer 

serifer och en script. Teckensnitt kan hävdas bära på distinkta personligheter som är laddade 

med olika värden. Sans serifer hävdas ha ett renare och modernare utseende än serifer (se 

2.5.1). Eftersom dessa varumärken troligtvis vill uppfattas som medvetna och normkritiska 
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existerar en tydlig motivation till att använda sans serifer och därmed uppfattas 

framåtsträvande. Enkäten identifierar att respondenterna uppfattar sans serif-teckensnittet 

mest könsneutrala. Det kan däremot hävdas att typ av skärning kan påverka uppfattningen av 

maskulint och feminint (se 4.1.1). I de utvalda varumärkena använder majoriteten en fet 

skärning som visar på tydlighet och stabilitet.   

  

5.1.1.2 POD 

I och med kartläggningen av befintliga varumärken identifieras tydligt ett hålrum kopplat till 

det grafiska uttrycket. Användningen av färg är nästintill obefintlig hos de redan befintliga 

varumärkena. Genom att ta vara på värden kopplade till genusneutralitet i kombination med 

att vara färgstark i sitt uttryck, kan flera fördelar skapas.  

 

5.1.1.3 POP 

Det finns två typer av POP som är viktiga att identifiera. Category points of parity och 

competitive points of parity. För att kunna vara verksam inom klädindustrin identifieras 

category points of parity att förmedla kläder, vara unik, erbjuda passform för en bred massa, 

vara transparent och ta ställning till hållbarhet (se 4.2.1). Hållbarheten kommer inte att 

undersökas när varumärket byggs i sitt grafiska uttryck, men är en del som bör behandlas hos 

nya och redan befintliga aktörer. Dessa är vitala delar som behöver finnas för att kunna 

fungera som ett varumärke inom klädindustrin. I de varumärken som valts ut finns ett 

gemensamt mål och strävan att uppfattas unisex och könsneutralt (se 2.1.2). Hos dessa 

varumärken vill man kringgå skillnader för vad som passar män och kvinnor och ta vara på 

likheter. Inom klädindustrin i stort skulle unisex kunna hävdas betraktas som en POD eller 

competitive points of parity, eftersom många varumärken vill separera mode mellan manligt 

och kvinnligt (se 4.2.2.1). Enligt enkäten uppfattar majoriteten av respondenterna att 

varumärken inom klädindustrin idag ger tydliga värden kopplade till genus (se 4.1.1) och 

många varumärken använder en tydlig segmentering baserat på kön. Competitive points of 

parity är associationer hos konsumenten som är framtagna för att motsätta sig konkurrenters 

PODs, och för dessa utvalda varumärken differentierar de sig själva från andra varumärken 

genom att uttrycka sig könsneutralt. I denna studie kommer competitive points of parity 
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identifieras som inkluderande, mångfald, normkritisk och unisex. När dessa delar tas till vara 

på jämnas dessa fördelar ut i relation till konkurrenterna.  

 

Det finns tidigare undersökningar som säger att varumärken med tydliga kopplingar till 

maskulint och feminint ger fler positiva associationer hos konsumenterna (se 1.2) och detta är 

en av de större utmaningarna; att uppfattas könsneutral men fortfarande skapa positiva 

associationer. På samma sätt kan maskulinitet och femininitet hjälpa konsumenten att 

identifiera sig med ett varumärke och genom det skapa positiva associationer (se 2.2.5). 

Genom att differentiera sig i uttrycket och vara färgstark, kan unika attribut skapas i 

kontexten till redan befintliga varumärken som identifierar sig som unisex.  

5.1.1.4 Varumärkesmantra 

 
Figur 3: Brainstorming kring varumärkesmantra 

 

I framtagandet av brand mantra används tre delar som utgångspunkt; funktion, beskrivande 

och känslomässig  (se 2.2.6) . Ett varumärkesmantra fungerar som ett varumärkeslöfte och bör 

beskriva de olika delar som varumärket erbjuder. Som metod används brainstorming för att 

genererar associationer till det tänkta varumärket med utgångspunkt från de tre delarna (se 

figur 3). Urvalet av de slutgiltiga orden baserades på den konkurrenskraftiga referensramen, 

POD och POP för att definiera vilka delar som var viktigast för varumärket. Varumärkes 
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mantrat identifieras efter brainstormingen som inkluderande, färgstarkt, personligt och 

modernt .  

5.1.2 Varumärkesnamn 

Ett varumärkesnamn är en viktig del av ett varumärke och bör uppfylla flera olika kriterier för 

att uppfattas distinkt och hållbart (se 2.3.1). Dessa krav kan definieras utifrån metoden 

SMILE (se 2.3.1). Utifrån de utvalda konkurrenterna identifieras flera likheter och olikheter i 

hur varumärkesnamn är utformade. Många av konkurrenternas namn är kopplat till temat 

genus som vidare kan identifieras som det mest differentierbara med dessa varumärken 

jämfört med andra varumärken inom klädindustrin. One DNA visar på en symbolisk koppling 

till att vi alla egentligen är lika oberoende av kön, Not equal uppmärksammar att samhället 

kan hävdas ojämlikt, marimasho är ett omstritt uttryck som betyder pojkflicka och Gender 

Free world syftar till en utopi kopplat till genus utan några könsuppdelningar. Dessa namn 

uppfyller meningsfullhet i hög grad och skapar betydelse för potentiella kunder. Genom att 

temat kopplas till namnet kan meningsfullhet uppstå för målgruppen på en emotionell nivå. 

Det är också vanligt att namnet skapar associationer till produkterna eller tjänsterna som 

varumärket erbjuder. Detta kan synas i varumärkesnamnen Sharpe Suiting och FLAVNT 

streetwear som beskriver det utbud varumärket erbjuder. I tabellen nedan (se tabell 4) 

värderas konkurrenternas namn utifrån modellen SMILE .  
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Varumärken S  
tankeväckand
e 

M 
meningsfullhet 

I 
bildspråk 

L 
ben 

E 
emotionell 

69 worldwide  x x  x  

Toogood London    x x 

NotEqual x x x x x 

TillyandWilliam      

One DNA x x x  x 

Marimacho x x x  x 

Sharpe Suitin    x  

Rad Hourani      

Gender free world  x x   x 

Muttonhead      

FLAVNT Streetware    x  

Visual clothing project    x   

Tabell 4. Analys av befintliga varumärkesnamn med SMILE.  

 

 

Figur 4: Brainstorming kring varumärkesnamn 
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Vidare identifierades brainwriting som metod för att generera idéer kring namn (se 3.2.1). 

Brainstormingen utgår från varumärketsmantrat för att skapa namnförslag (se figur 4). För att 

tydligt visa på varumärkets syfte, att uppfattas könsneutralt, försöker namnförslagen kopplas 

ihop med temat könsneutralitet. De konkurrenter som använde sig av namn kopplat till temat 

genus uppfattades uppfylla flest kriterier och värderades som starkast. SMILE modellen 

används vidare för att utvärdera vilka av de framtagna namnen som anses vara mest lämpade 

som varumärkesnamn. Åtta stycken potentiella varumärkesnamn valdes ut för att utvärderas 

(se tabell 5).  

 

Varumärkesnamn S  
tankeväckand
e 

M 
meningsfullhet 

I 
bildspråk 

L 
ben 

E 
emotionell 

FaceIt x x x  x 

+Equal x x   x 

U Me In Between x x x  x 

Eye2Eye x x x x x 

Don’t Blend  x    

Nature(all) x x x x  

Id. x x   x 

U+Me x x    

Tabell 5. Analys av potentiella varumärkesnamn utifrån SMILE. 

 

I värderingen uppfattades Eye2Eye, Nature(All), FaceIt och U Me In Between som de namn 

som uppfyller flest kriterier (se tabell 5). U Me In Between valdes som slutgiltigt namn 

baserat på att namnet potentiellt inte gav associationer till andra områden. Nature(all) skulle 

kunna ge associationer till produkter associerade med naturen på samma sätt som Eye2Eye 

skulle kunna ge associationer till glasögon eller smink och FaceIt skulle kunna ge 

associationer till ansiktsvård. U Me In Between gav en tydlig koppling till värdeordet 

inkluderande.   
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5.2 Idégenerering 

Idégeneringen består av två delar; framtagande av moodboards och skissning av logotyp. 

Dessa två delar används för att skapa ett ramverk för designen och väcka idéer kring det 

visuella uttrycket.  

5.2.1 Moodboard 

Baserat på värdeorden inkluderande, färgstarkt, personligt och modernt. arbetades två 

moodboards fram. Färg har uppfattats som en outforskad del för redan befintliga varumärken 

som vill uppfattas könsneutrala (se 5.1.1.1). Respondenterna uppfattade användningen av 

svart som den mest könsneutrala färgen (se 4.1.1). Teorier hävdar vidare att färg kan ge 

koppling till kön baserat på nyanser och ljushet (se 2.4.4). På samma sätt finns symboliska 

kopplingar till färg som kan påverka vilken känsla färgen ger. Det blir också viktigt att 

fundera kring vilka färger som exponeras tillsammans (se 2.4.3). Baserat på dessa delar 

valdes att utforska två uttryckssätt, ett avskalat uttryck med användning av svart och vitt som 

både identifierades hos konkurrenterna och hos målgruppen som könsneutralt (se figur 5). 

För att differentiera och utforska det fiktiva varumärkets POD skapas ett uttryck med starka 

färger i en bred färgskala (se figur 6). Typografin exemplifierad i de två moodboards baseras 

på tidigare insamlad data och använder sig av sans serifer.  
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Figur 5. Moodboard 1 

 

 

 

Figur 6. Moodboard 2 
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5.2.2 Skisser  

Fortsättningsvis för idégenereringen genomfördes skissning av logotyp för att väcka idéer 

och utveckla koncept (se bilaga 4). Baserat på vad som ansågs spegla varumärket och vad 

som uppfattats av förstudien valdes fem skisser ut för fortsatt arbete.  

 

5.2.2.1 Analoga skisser  

De fem logotyperna som valdes ut representerade olika sätt att kunna visualisera varumärket 

på (se figur 7). Logotyp 1 fokuserar på en specifik del av namnet och använder negativa ytor 

för att återkoppla till varumärkesnamnet. Logotyp 2 kombinerar mjuka och hårda former med 

fokus på varumärkesnamnet. Logotyp 3 använder sig av en symbol och visar på ett abstrakt 

sätt att befinna sig emellan. Logotyp 4 använder sig av en forkortning. Logotyp 5 använder 

sig av ordbilder och visar på ett avskalat uttryck med fokus på namnet.  

 

 

 

Figur 7. Analoga skisser 
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5.2.2.2 Digitala skisser 

Vidare visualiserades logotyperna till digitala skisser. 

 

Figur 8. Digitala skisser.  

  

I värderingen av logotyperna används sex olika kriterier; minnesvärdhet, meningsfullhet, 
älskvärd, överförbar , anpassningsbar  och skyddsbar , för att värdera och identifiera vilka 

logotyper som uppfattas lämpliga (se 2.3.1). Logotyp 3 uppfattas abstrakt och uppnådde inte 

meningsfullhet och minnesvärdhet. Detta identifieras som de två största problemen med 

logotypen, den kopplas inte till varumärkesnamnet på ett tydligt sätt. Logotyp 2 uppfattas 

något mjuk och feminin i sitt uttryck beroende på dess runda former. Logotypen uppfattas 

anpassningsbar och formerna skulle vidare kunna användas för att skapa nya grafiska 

element. Logotyp 5 uppfattas simpel i sitt uttryck och uppnår flera kriterier genom sin 

tydlighet. Logotypen i sig uppnår inte minnesvärdhet i speciellt stor utsträckning eftersom 

den uppfattas generisk. Logotyp 1 uppfattas uppnå flera kriterier. Den uppfattas distinkt och 

återkopplar till namnets betydelse. Däremot återkopplas inte logotypen till hela namnet och 

detta måste tydliggöras. Logotyp 4 uppfattas också uppnå flera kriterier. Logotypen 
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återkopplas till hela namnet, uppfattas enkel i sitt uttryck och neutral. Logotyp 1 och 4 

uppfattas som de två alternativ som mest lämpade för vidare arbete.   

5.3 Skisser och slutgiltig design 

5.3.1 Logotyp  

 

Figur 9. Utvalda logotyper 

 

Logotyperna modifierades något för värderingsfasen (se figur 9). Hos logotyp 1 minimeras 

antalet negativa ytor baserat på att bokstaven E skapade mindre balans för helheten när den 

använde sig av negativa ytor. Logotyp 2 fick en bredare ram för att skapa större balans mellan 

de olika elementen.  

5.3.2 Typografi 

En viktig del i valet av teckensnitt är att teckensnittet speglar varumärket och reflekterar dess 

värderingar (se 2.5.2). Varumärket har som mål att uppfattas modernt och inkluderande, 

inkluderande kan ses höra ihop med modernt då gamla normativa värderingar vill suddas ut. 

Sans serifer uppfattas mer moderna i sitt utseende än serifer (se 2.5.1). De logotyper som 

innehöll sanserifer tilldelades alla värdeordet modernt av respondenterna (se 4.1.1). Det har 

vidare uppfattats viktigt att hitta en balans i uttrycket mellan hårt och mjukt. Respondenten 

från förstudien beskriver att det oftast är mjukare och mer romantiskt för dam medan det är 

hårdare och enklare för herr (se 4.2.2). Logotyp 1 och 2 använder sig båda av Avenir Next 

som teckensnitt för logotypen. Avenir Next är en sans serif. Detta teckensnitt valdes grundat 

på sin enkelhet och tydlighet. Logotyp 2 använder sig av en tyngre version av teckensnittet 
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för att vidare i värderingsfasen kunna identifiera vilken av dessa versioner som uppfattas 

mest könsneutral. Som sekundärt teckensnitt, för användning i längre texter, valdes Museo 

Sans och NovaMona för värdering. Mueso Sans uppfattades skapa ett harmoniskt intryck 

kombinerat med Avenir Next. Teckensnittet NovaMona valdes vidare för att försöka ge 

helheten en mer personlig prägel samtidigt som ett modernt uttryck försökte bevaras (se figur 

10).  

 

   

Figur 10. Utvalda teckensnitt  

 

5.3.3 Färg 

Tre färgkoncept valdes vidare att utvecklas för värderingsfasen baserat på de två moodboards 

som togs fram (se figur 11). Färgpalett 1 består av en svart och en vit kulör och uppfattas av 

teorin och förstudien som könsneutral. Respondenterna som besvarade enkäten beskrev svart 

som den mest könsneutrala färgen (se 4.1.1) och i omvärldsanalysen av befintliga 

varumärken identifierades svart som den mest använda färgen (se 5.1.1.1). Detta kan kopplas 

till att färg kan påverka uppfattningen kring maskulinitet och femininitet (se 2.4.4). 

Färgschema 1 stämmer överens med det uttryck som redan befintliga aktörer har på 

marknaden. Färgschema 2 och 3 har i syfte att differentiera sig från konkurrenterna baserat på 

omvärldsanalysen där avsaknad av färg identifieras (se 5.1.1.1). Under förstudien beskriver 

respondeten att en viktig del i att uppfattas könsneutral är att definiera ett uttryck, vidare kan 

detta bestå av flera färger men att dessa då används konsekvent eller att de representerar olika 
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saker (se 4.2.2). Det finns vidare två sätt att arbeta med färg, funktionell och icke funktionella 

färg. Funktionell färg som metod ger en symbolisk betydelse, informerar kring varumärket 

och strukturerar (se 2.4.2). Med detta som grund identifierades att det var viktigt att motivera 

de färger som valts till ett syfte. Färgschema 2 använder sig av utvalda färger i ljusa nyanser 

inspirerade av naturen. Baserat på att genus påverkas av samhällets syn på människors 

biologiska skillnader kan strukturer identifieras som sociala konstruktioner (se 2.1). Genom 

att använda naturtrogna färger kan färgerna motiveras som en distansering från de 

värderingar och normer som skapats i vårt civiliserade samhället. Färgschema 2 använder sig 

av fyra omättade färger. Teorin beskriver att ljusare färger kan uppfattas mer feminina (se 

2.4.4). En balans har försökt hittats i de utvalda färgerna för att passa både en manlig och 

kvinnlig målgrupp. Färgschema 3 använder sig av ett komplementärt färgschema som skapar 

hög kontrast genom att använda sig av två färger placerade mittemot varandra i en färgcirkel 

(se 2.4.3). Temat kring varumärket och namnet handlar om att inkludera, visa på bredd och 

gå mot gamla normer. Genom att använda två motsatta färger med varandra kan mening 

skapas i valet av färg som speglar dessa värden kring bredd, inkluderande och gå emot gamla 

normer. Komplementfärger rekommenderas hos teorin att inte användas tillsammans då dessa 

kan störa varandra (se 2.4.3). Denna färgkombination kan motiveras som normbrytande. 

Färgschema 3 differentierar sig jämfört med färgschema 2 och använder sig av något mer 

mättade färger.  

 

Figur 11. Utvalda färgscheman 
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5.4 Värderingsprocess 

För värdering av varumärket användes djupintervjuer som metod med den tänkta 

målgruppen. Urvalet av individer gjordes baserat på ålder och engagemang. En egenskap hos 

den tänkta målgruppen är medvetenhet. För detta urval identifierades engagemang i olika 

former som ett sätt att identifiera respondenterna som medvetna. Intervjuer genomfördes 

separat med sex individer. Hälften av respondenterna uppfattades ha god kunskap kring 

design medan den andra hälften uppfattades inte ha det. Syftet med intervjuerna var att 

identifiera vad målgruppens uppfattning kring de framtagna förslagen var kopplat till genus 

och egna preferenser. Fyra av respondenterna var kvinnor och två var män.  

 

Intervjuerna var uppdelade i fyra delar som behandlade olika delar av designen. Del 1 

behandlade varumärkesnamnet och vidare logotypen och formen. Del 2 behandlade 

typografin och ställde två typografiska kombinationer, innehållande ett primärt teckensnitt 

och ett sekundärt teckensnitt, mot varandra. Del 3 behandlade olika färgpaletter. Del 4 

behandlar varumärket i sin helhet och kombinerade logotyp, färg och teckensnitt. Alla delar 

fick värderas på en skala mellan maskulint och feminint med hjälp av ett formulär som 

delades ut till repondeterna i samband med intervjun (se bilaga 3). Vidare diskuterades varför 

delar och element uppfattades på ett specifikt sätt. Helheten analyserades vidare med 

värdeord och målgrupp.  
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6 Värdering och analys 

6.1 Logotyp 

Inledelsevis värderades namnet “U Me In Between” på en skala mellan maskulint och 

feminint. fem av de sex intervjuade uppfattade att namnet var könsneutralt med motivationen 

att namnet uppfattades inkluderande och snällt. En av respondenterna uppfattade namnet som 

något mer maskulint baserat på dess längd. Respondenten tyckte att längre namn generellt 

sett kändes mer maskulina medan kortare namn uppfattades feminina.  

 

Vidare värderades de två logotyperna på en skala mellan maskulint och feminint.  

 

  

Figur 12. Värderade logotyper  

 

Logotyp Maskulint Neutralt Feminint 

1 IIII II  

2  IIIII I 

Tabell 6. Resultat av värdering kring logotyp 

 

De två logotyperna uppfattades olika av repondeterna och gav olika värden kopplat till genus 

(se figur 12). Logotyp 2 uppfattades mest neutral av respondenterna medan logotyp 1 

uppfattades maskulin (se tabell 6). Flera av respondenterna uppfattade logotyp 1 kantig och 
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en respondent beskrev vidare att triangelformerna i logotypen gav helheten ett mer maskulint 

intryck. Logotyp 2 uppfattades innehålla fler former och på det sättet uppfattades den inte 

lika hård. Flera av respondenterna uppfattade U-formen i logotyp 2 som mjukare och även 

lite mer feminin. Vidare uttryckte en respondent att logotyp 2 kändes hård men att pricken 

och U-formen gjorde helheten lite mjukare. Fyra av respondenterna föredrog logotyp 2 och 

två föredrog logotyp 1. Respondenterna som valde logotyp 1 uttryckte att den uppfattades 

häftigare och att de uppskattade de negativa ytorna kopplat till namnet.  

 

6.2 Typografi 

Vidare fick respondenterna värdera fyra olika teckensnitt i två olika kombinationer (se figur 

13).  

 

 

Figur 13. Värderade teckensnitt 
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Teckensnitt Maskulint Neutralt Feminint 

1a I IIIII  

1b  IIIIII  

2a I IIIII  

2b II II II 

Tabell 7. Resultat av värdering kring typografi. 

 

Majoriteten av teckensnitten uppfattades av respondenterna som neutrala i sitt uttryck (se 

tabell 7). Respondenterna var överens kring att teckensnitt 2b (en mer dekorativ sans serif) 

var det teckensnittet som stod ut jämfört med de andra. Teckensnitt 1a, 1b och 2a beskrevs 

som snygga standardteckensnitt som en respondent fortsättningsvis beskrev som runda, 

mjuka och behagliga att kolla på. Tyngden hos teckensnitten var vidare en faktor som 

påverkade respondenternas uppfattning. En respondent uttryckte att 1b kändes mindre tung än 

1a och därför uppfattades den mer neutral. Teckensnitt 2a uppfattades tung men innehållande 

mer karaktär och den kombinationen gav ett neutralt intryck. Synen på teckensnitt 2a är något 

delad och en respondent uttryckte att teckensnittet uppfattades något mer feminin för att det 

fanns mer tryck på kurvorna medan en annan uppfattade teckensnittet mer maskulint för att 

den feta skärningen gav ett mer kraftfullt intryck. Teckensnitt 2b uppfattade majoriteten som 

svårplacerad. En respondent uppfattade teckensnittet som lekfullt men svår att kopplas till 

kön. Flera av respondenterna uppfattade att teckensnittet gav associationer till digitalt och 

programmering. Fem av respondenterna föredrog kombination 2 med logotyp 2 i sin helhet. 

En respondent skulle vilja kombinera teckensnitt 1a och 1b med logotyp 2 eftersom denna 

kombination uppfattades som den mest neutrala kombinationen. Vidare tyckte en annan 

respondent att typografikombination 1 kändes mer intetsägande, och att kombination 2 

kändes mer medveten. Baserat på svaren kring genus och de enskilda teckensnitten skulle en 

kombination av 2a och 1b tillsammans med logotyp 2 uppfattas mest könsneutral. 
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6.3 Färg 

I nästa steg värderades tre olika färgpaletter mellan variablerna maskulint och feminint (se 

figur 14).  

  

Figur 14. Värderade färgscheman 

 

Färgschema  Maskulint Neutralt Feminint 

1 II IIII  

2 II II II 

3  II IIII 

Tabell 8. Resultat av värdering kring färgscheman. 

 

Respondenternas uppfattning kring färg var relativt splittrad (se tabell 8). 

Sammanfattningsvis uppfattades färgschema 1 vara den mest könsneutrala av de tre 

alternativen. De två respondenter som värderade färgschema 1 som maskulint pendlade 

mellan neutralt och maskulint, de uppfattade en hög kontrast i kombination med ett hårt 

uttryck. Vidare kopplades färgschemat till klassiskt, avskalat, proffsigt, intetsägande och 

tråkigt. Färgpalett 2 gav både associationer till maskulint och feminint. De respondenter som 

identifierade färgschema 2 mer feminint motiverade valet med att färgschemat innehöll ljusa 
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nyanser och att färgerna kändes pastelliga. Uppfattningen kring maskulinitet för färgschemat 

påverkades av den bruna färgen som kopplades till traditionell maskulinitet. Vidare 

kopplades färgschemat till vår och höst och relaterades till specifika säsonger. Färgschemat 

kopplades även ihop med naturen. Färgschema 3 uppfattades barnslig av majoriteten av 

respondenterna. Vissa kopplade den starka och breda färgskalan till ett mer feminint uttryck. 

Två av respondenterna hade svårt att koppla färgerna till något specifikt kön baserat på 

antalet färger som uppfattades många. Vidare kopplades färgschemat till festival, koas och 

regnbåge. Flera av respondenterna uttryckte att färgerna krockade och inte passade ihop med 

varandra.  

6.4 Helhet 

I avslutadnde del värderades fem olika helheter mellan maskulint och feminint (se figur 15, 

16 och 17). 

 

Figur 15. Värderade helheter, del 1 

 

Figur 16. Värderade helheter, del 2 
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Figur 17. Värderade helheter, del 3  

  

Helhet Maskulint Neutralt Feminint 

1 II III I 

2 IIII II  

3 I IIIII  

4 I IIII I 

5 IIII II  

Tabell 9. Resultat av värdering kring helhet. 

  

Respondenternas uppfattning kring de olika helheterna var relativt splittrad (se tabell 9). 

Helhet 3 uppfattades som den mest könsneutrala kombinationen då fem av respondenterna 

uppfattade denna version som neutral. Logotyp 1 uppfattades maskulin i tidigare del av 

värderingen och kan vara en förklaring till att helhet 1 och 2 uppfattas maskulin i relativt stor 

grad. Helhet 1 uppfattas neutral av respondenterna och detta kan kopplas till användningen av 

färg, medan helhet 2, bestående av logotyp 1 i ett svart och vitt uttryck, uppfattades maskulin. 

Helhet 1 (se figur 15) uppfattades passa en yngre målgrupp och uppfattades barnslig av flera 

respondenter. En respondent tyckte att uttrycket kändes lekfullt och kopplade detta till 

femininitet. En respondent tyckte att det existerade dålig kontrast på vissa av 

kombinationerna som gjorde att logotypen blev svårläst. Målgruppen uppfattades av de flesta 

som unga vuxna och av vissa som barn. Värdeorden som dominerade helhet 1 var 

inkluderande, färgstarkt, personligt och modernt. Det var svårt för repondeterna att värdera 

om varumärket kändes lyxigt eller billigt då neutralt och billigt fick lika många svar. Helhet 2 

(se figur 15) uppfattades av en majoritet som maskulin. Målgruppen identifieras av en 

majoritet som äldre och helheten uppfattades lyxigare. En respondent uppfattade målgruppen 

som ungdomar upp till medelålders med motivationen att logotypen var svårläst och att en 
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äldre målgrupp troligtvis skulle ha svårare att ta till sig den. Helheten uppfattades maskulin 

och kombinationen av hårda former och färgerna svart och vitt beskrevs ge ett maskulint 

intryck. Värdeorden som dominerade helhet 2 var inkluderande, blekt, opersonligt, modernt 

och lyxigt. Helhet 3 (se figur 16) uppfattas neutral av en majoritet. En respondent beskrev 

helheten som balanserad med en kombination av mjuka och hårda former. En annan 

respondent beskrev helheten som minimalistisk och intetsägande. Helheten uppfattades som 

exklusiv och därför även exkluderande. Målgruppen identifierades av majoriteten som unga 

vuxna fram till 30. Värdeorden som dominerade helhet 3 var inkluderande, blekt, modernt 

och lyxigt. Det var svårt att värdera om helheten kändes personlig eller opersonlig och dessa 

två alternativ fick lika många röster. Helhet 4 (se figur 16) uppfattas neutral av majoriteten. 

En av respondenterna uppfattade att just denna helhet var den mest feminina av alla 

alternativen. Färgerna uppfattades något omoderna. En respondent uppfattade denna version 

som mer personlig än helhet 3 men fortfarande neutral i sitt uttryck. Målgruppen 

identifierades spridd av respondenterna. Allt ifrån finkläder för män, en bred målgrupp med 

ett åldersspann på 17-50 år och yngre med ett åldersspann på 17-30 år. Värdeorden som 

dominerade helhet 4 var inkluderande, färgstarkt, personligt och modernt. Helheten fick en 

svag majoritet som uppfattade den lyxig. Helhet 5 (se figur 17) valdes för värderingen för att 

identifiera om målgruppen skulle föredra ett avskalat uttryck med endast typografi. Helheten 

uppfattas av majoriteten som maskulin med en minoritet som uppfattar helheten neutral. Det 

tunga blocket i kombination med ett industriellt teckensnitt beskrivs ge ett maskulint intryck. 

Vidare uppfattades kombinationen av ett brett teckensnitt och den hårda kontrasten i färgen 

som maskulint. En annan respondent uppfattade helheten som cool och därför inte speciellt 

inkluderande. Målgruppen identifieras som unga män. Värdeorden som dominerade helhet 5 

var exkluderande, blekt, opersonligt, modernt och lyxigt.  

 

På frågan kring vilken helhet som skulle passa bäst för ett könsneutralt klädvarumärke 

svarade majoriteten helhet 3 och 4. Helhet 3 uppfattades inneha en balans mellan mjukt och 

hårt som tillsammans skapade ett neutralt intryck i sin helhet. Helhet 4 uppfattades blanda det 

färglada med en något hårdare logotyp som tillsammans gav ett neutralt intryck. På frågan 

vilken helhet som respondenterna föredrog svarade fyra av respondenterna Helhet 4. 

Resultatet indikerar att helhet 4 föredras av målgruppen.  
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6.5 Analys och resultat 
Under designprocessens inledande del bestående av klargörande av strategi identifierades 

redan befintliga aktörer på marknaden, POD, POP och ett varumärkesmantra. Dessa delar 

beskriver strategiskt vart varumärket bör sträva efter att vara i relation till konkurrenter. Här 

identifieras ett färgstark uttryck som en relevant POD och vidare värdeorden inkluderande, 

färgstarkt, personligt och modernt. 

 

I värderingen av logotyper (se 6.1) uppfattas respondenterna föredra och värdera logotyp 2 

(se figur 12) som mest könsneutral. Logotypen beskrevs inneha mjuka former i kombination 

med något hårdare former, detta beskrevs resultera i en könsneutral helhet. Rundare och 

mjukare former kan hävdas mer tilltalande än kantigare former (se 2.3.2). I förstudien 

identifierades att hårda och mjuka former kan användas för att skapa associationer till 

respektive maskulint och feminint (se 4.2.2). I detta fallet kunde kombinationen skapa ett 

neutralt uttryck. Den intervjuade beskrev under förstudien att det är viktigt att hitta en balans 

i uttrycket mellan hårt och mjukt, annars kan det bli svårt för målgruppen att förstå vem 

varumärket egentligen är till för (se 4.2.2.1).  

 

Teckensnitten som värderades som mest könsneutrala uppfattades av respondenterna som 

standardteckensnitt (se 6.2). Resultatet stämmer överens med förstudien (se 4.1.1) där sans 

serif-teckensnitten som användes av redan befintliga klädvarumärken värderades som mest 

könsneutrala. Samband med resultatet i den kvalitativa värderingen och den kvantitaiva 

enkäten kan göras när det kommer till skärning då vissa av respondenterna uppfattade 

teckensnittet 2a, den fetare versionen (se figur 13) luta åt det maskulin hållet i värderingen 

och adidas teckensnitt som mer maskulin i förstudien (se bilaga 1). Teorin styrker vidare att 

teckensnitt med tyngre skärning uppfattas mer maskulina (se 2.5.1). Däremot uppfattades 

teckensnitt 2a inneha mer karaktär och ge ett medvetet intryck som mynnade ut i en 

neutralitet. Teorin hävdar att sans serifer har ett rent och modernt utseende (se 2.5.1) och 

detta uppfattades vidare i värderingen. 
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Färgschemat som respondenterna värderade som mest könsneutralt bestod av en svart och vit 

färg. Förstudien pekade mot samma resultat (se 4.1.1). Under intervjun, genomförd under 

förstudien, beskrivs att färg är en del som just kan ge starka kopplingar till kön (se 4.2.2.1).  

 

Enligt respondenterna i värderingen beskrivs helhet 3 (se 6.4) som det mest könsneutrala 

alternativet där logotypen som uppfattas något mjukare i kombination med det svarta och vita 

färgschemat uppfattas neutralt. Däremot stämmer inte detta uttryck överens med klargörande 

av strategi då värdeorden personligt och färgstarkt på samma sätt som varumärkets POD inte 

uppnås. Helhet 4 innehar en majoritet som uppfattar uttrycket könsneutralt och 

respondenterna uppfattar att alla värdeord uppnås. Uttrycket har till viss grad lyckats 

uppfattas könsneutralt, spegla varumärkets värdeord på samma sätt som den uppfattas 

färgstarkt. Vidare föredras helhet 4 av målgruppen. Därför uppfattas helhet 4 som det mest 

lämpade alternativet. Detta sker i kombination med teckensnitt 1b som huvudteckensnitt och 

2a som sekundärt. Nedan visualiseras hur den grafiska profilen kan appliceras (se figur 18).  

 

 

Figur 18: Slutprodukt 
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7 Slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt klädmärke kan 

utformas för att uppfattas könsneutralt. Studien visar och identifierar hur en process kan se ut 

för framtagandet av ett könsneutralt varumärke och vidare vad den tänkta målgruppen 

uppfattar som könsneutralt. 

 

Hur kan ett varumärkesnamn utformas för att uppfattas könsneutralt?  

I och med positionering och kartläggningen av redan befintliga varumärken, uppfattades 

varumärkesnamnen som tydligt kopplades ihop med genus och könsneutralitet uppfylla flest 

kriterier i modellen SMILE (se 5.1.2). U Me In Between som namn värderades av 

respondenterna som könsneutralt. Genom att definiera ett varumärkesmantra (se 5.1.1.4) och 

använda detta som utgångspunk i framtagandet av namn samtidigt som namnet kopplades 

ihop med temat genus, kunde namnet spegla kärnan och uppfattas könsneutralt.  

 

Hur kan form, färg och typografi användas för att uppfattas könsneutral? 

Den utvalda logotypen uppfattades kombinera både hårda och mjuka former och uppfattades 

ge ett könsneutralt intryck. Logotyp 1 som testades i värderingen uppfattades av målgruppen 

som maskulin baserat på att logotypen innehöll fler kantiga former (se 6.1). Kombinationen 

mellan de maskulina och feminina (hårt och mjukt i form) uppfattades ge en könsneutral 

helhet.  

 

Respondenternas preferenser och uppfattning kring maskulint och feminint när det kommer 

till teckensnitt identifierades i förstudien. Sans serifer identifierades som de mest 

könsneutrala teckensnitten (se 4.1.1). Det identifieras viktigt att använda ett teckensnitt som 

inte uppfattas för skört och inte heller för kraftfullt.  

 

Varumärkets färger uppfattades ge de associationer och värden som varumärket strävade efter 

på samma sätt som de uppfattades könsneutrala. Svart och vitt uppfattades av majoriteten 

som det mest könsneutrala alternativet, men speglade inte de värden som varumärket strävade 

efter i lika stor grad. Svart och vitt i kombination med hårda former gav ett maskulint intryck 
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medan ljusare färger i kombination med mjuka och hårda former gav ett könsneutralt intryck. 

Kombinationen mellan hårt och mjukt identifieras skapa en könsneutral helhet.  
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8 Diskussion 

8.1 Validitet 

Det teoretiska ramverket baseras både på akademiska och icke akademiska källor. De icke 

akademiska källorna har använts i bakgrunden för kartläggning av omvärlden (se 1.1). Valet 

att använda icke akademiska källor har gjorts för att ge läsaren en uppfattning om hur 

klädindustrin ser ut idag.  

 

Metoden uppfattas som lyckad och har följts i genomförandet. Förstudien använde sig både 

av en kvantitativ och kvalitativ metod. Informationen insamlad från denna del användes för 

att komplettera det teoretiska ramverket för de beslut som senare togs i designprocessen. 

Kombinationen av både kvalitativ och kvantitativ data uppfattades bidra till en god grund att 

stå på för beslut tagna i senare skede.  

 

Värderingen använde sig av en kvalitativ metod med djupintervjuer kring de framtagna 

koncepten. Metoden gav möjlighet för större förståelser kring respondenternas svar och 

metodvalet uppfattades därför lyckad.  

 

Under värderingens avslutande del exponerades respondenterna till de olika helheterna i 

samma ordning. Detta kan ha resulterat i att svaren för de sista alternativen påverkades av 

respondenternas bild av de inledande alternativen. Helhet 3 jämfördes oftast med helhet 2, 

om dessa hade visats i en annan ordning kan det argumenteras för att svaret skulle kunna sett 

annorlunda ut. I de andra delarna exponerades alla alternativen samtidigt för respondenterna, 

kan argumenteras att detta skulle kunna påverka respondenternas uppfattning om de olika 

alternativen.  

8.2 Reliabilitet 

Enkäten i förstudien använde sig av en kvantitativ metod för att få många svar och detta val 

uppfattades som lyckat för att kunna få en hög validitet i den data som användes. För att öka 
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reliabiliteten hade lika många män och kvinnor kunnat svara på enkäten och vidare personer 

som identifierar sig som annat. Resultatet hade potentiellt kunnat förändras om uppdelningen 

såg annorlunda ut. Den kvalitativa intervju med en yrkesverksam användes för att få ett annat 

perspektiv än den tänkta målgruppen. Dessa två delar i kombination med varandra anses öka 

trovärdigheten.  

 

I värderingen hade en större reliabiliteten kunnat uppnås om respondenterna hade bestått av 

lika många män som kvinnor och vidare även kunnat inkludera personer som identifierar sig 

som annat. Detta blir vidare intressant baserat på att antalet respondenter bestod av sex 

personer. Dessa individers personliga åsikter kan argumenteras för att de inte kan 

representera hela målgruppen. Resultatet kan argumenteras för att det skulle kunna se 

annorlunda ut om respondenterna bestod av sex andra personer. Efter värderingsfasen hade 

vidare en avslutande värdering kunna genomförts med det valda konceptet konkretiserat i 

dess sammanhang. Detta valdes bort baserat på tidsbrist. Genom att genomföra en avslutande 

värderingsdel hade målgruppens uppfattning kunnat stärkas och se om uppfattningen 

stämmer överens med den initiala värderingen.  

8.3 Fortsatt forskning  

Fokus för denna rapport har varit logotyp, färg, form och teckensnitt och har även definierats 

som avgränsningen. För vidare studier hade det varit intressant att undersöka grafiska 

element som mönster och hur dessa skulle kunna uppfattas kopplat till maskulint och 

feminint. Vidare finns även möjlighet att undersöka en större helhet med kampanj och bilder 

exponerade tillsammans med ett varumärke.  
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