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Abstract 
'Hir in the box' is a study about the gender perspective in packaging design and 
how it is today. The study deals with the product category razors, for both women 
and men, to examine and compare products with the same function but with 
different designs. Based on an analysis of how packages are designed for different 
sexes, information should be given on how gender-neutral packaging can be 
designed and used in the future to reach the market. The purpose of the study is 
also to contribute to future research on the subject. 

To fulfill the purpose of this study, nuanced and in-depth data is collected by 
means of a small-N-study and a qualitative study in the form of open group 
interviews where the survey units are reviewed and discussed. By breaking down 
the design into its various elements, differences in the design of different genders 
are defined and analyzed to create a discussion on why this is and how to design 
packaging to avoid this stereotypical appearance. 

The work has resulted in a confirmation of the gender perspective in the razors 
packaging design; products for women and men are different and designed with 
stereotypical gender roles as a base. The work also clarifies that these stereotypical 
gender differences lives on from a long time ago, therefore concludes that a 
rethinking of gender-neutral products can become very popular in the market to 
break the persistence of stereotypical gender roles. By reaching out to the gender-
conscious target group through their marketing, such norm-critical products can 
hit big in the market. 

The work has an intense form consisting of qualitative survey methods and few 
survey units. Although this provides in-depth and nuanced data it means that 
general conclusions are difficult to draw. The limitations of this work are its 
interpretive analysis, the investigator has interpreted the collected data in one way 
and others can interpret it differently. 

Keywords – Gender, packaging design, razors, feminine, masculine, gender-
neutral, norm critical,  
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Sammanfattning 
’Hen i lådan’ är ett arbete om hur genusperspektivet på förpackningsdesign ser 
ut idag. Studien behandlar produktkategorin rakhyvlar, för både kvinnor och män, 
för att undersöka och jämföra produkter med samma funktion men med olika 
utföranden. Utifrån en analys av hur förpackningar formges för olika kön ska 
information ges gällande hur könsneutrala förpackningar kan formges och 
användas i framtiden för att nå ut på marknaden. Syftet med studien är även att 
bidra till framtida forskning inom ämnet. 

För att uppfylla syftet med arbetet har nyanserad och djupgående data samlats in 
med hjälp av en små-N-studie samt en kvalitativ studie i form av öppna 
gruppintervjuer där undersökningsenheterna granskats och diskuterats. Genom att 
bryta ner designen i dess olika element kan skillnader i utformning för olika kön 
definieras och analyseras för att på så sätt skapa en diskussion kring varför det 
blivit så och hur man kan formge förpackningar för att undvika detta stereotypiska 
utseende.  

Arbetet har resulterat i en bekräftelse av att genusperspektivet på rakhyvlarnas 
förpackningsdesign är tydligt i sitt utförande, produkter för kvinnor och män ser 
olika ut och designas med stereotypiska könsroller som utgångspunkt. Arbetet 
tydliggör även att dessa stereotypiska skillnader mellan könen lever kvar sedan 
länge, därför dras slutsatsen att ett nytänkande gällande könsneutrala produkter 
kan bli mycket populärt på marknaden för att bryta de kvarlevande stereotypiska 
könsrollerna. Genom att nå ut till den genusmedvetna målgruppen via sin 
marknadsföring kan sådana normkritiska produkter slå stort på marknaden.  

Arbetet har en intensiv uppläggning med kvalitativa undersökningsmetoder och få 
undersökningsenheter. Trots att detta ger djupgående och nyanserad data innebär 
det att generella slutsatser är svåra att dra. Begränsningarna med detta arbete är 
därför att det har en tolkande analys, undersökaren har tolkat insamlad data på ett 
sätt medan andra kan tolka det på ett annat.  

Nyckelord – Genus, förpackningsdesign, rakhyvlar, kvinnligt, manligt, 
könsneutralt, normkritisk,  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Normer, genus och förpackningsdesign. 
Genusforskning är ett ungt forskningsområde där definitioner, begrepp och 
områden är en pågående diskussion. Genusforskningen går även under namn som 
könsforskning, feministisk forskning etc. (genusfokus, 2010).  

Mikael Almén (2014) är projektsamordnare vid det Nationella sekretariatet för 
genusforskning, han pratar om att det finns tre olika arenor i samhället, individen, 
organisationen och samhället. I dessa tre arenor syns genusperspektivet på olika 
sätt, individer tillverkar inte endast rosa och blå kläder för barn utan även för 
hundar, det tyder på att det finns ett märkbart behov i individens kultur för att 
skapa kön. Organisationen är t.ex. den kommun man bor i. Almén (2014) återger 
ett exempel där kommunen med automatik skickar ut papper gällande 
barnomsorgen till kvinnan i hushållet och papper gällande sophantering till 
mannen i hushållet, de tilldelas olika ansvar på grund av kön. Samhällets arena 
handlar mycket om normer och att den som definieras som norm sällan behöver 
nämnas med något tillägg. I samhällets arena är mannen norm, produkter kan 
finnas i en ursprungsform och i en kvinnlig form vilket underförstått tyder på att 
ursprungsformen är manlig och lite bättre (Almén, 2014).    

Normer och genus syns olika tydligt i olika sammanhang, skillnaden mellan 
manligt och kvinnligt och vad som är typiskt för könen träder fram olika starkt 
inom olika områden. Förpackningsdesign är en växande industri som får en allt 
större betydelse för att bättre nå ut på marknaden med sin produkt (Wallteg, 
2014). Idag finns det ett flertal produkter och produktkategorier vars utseende är 
influerade av normer och genus i sin design trots att dess funktion är detsamma 
för båda könen (Ehrnberger, 2013).   

1.1.2 Förpackningsdesign och Informatik 
University of Michigan (2013) definierar informatik enligt följande: ”the study of 
information and the ways information is used by and affects human beings and social systems.” 

Förpackningsdesign är idag en stor del av marknadsföringen av en produkt och 
fungerar som en kanal för att kommunicera information. Formgivningen och 
designen ska leverera ett budskap och en upplevelse, informationen processas av- 
och påverkar samhället, det sociala systemet. Med en produkt och dess 
förpackning kan företagen påverka sina kunder till att tycka och agera på ett visst 
sätt (Kotler, Keller. 2006). Informatik handlar även om informationsteknologi, 
tekniken man använder för att kommunicera och dela information. 
Förpackningsdesign är en digital designproduktion vars mål är att nå ut med sin 
produkt och, via den, kommunicera med sin målgrupp.  
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1.2 Problembeskrivning 
I dagsläget består marknaden av många produkter vars utseende och 
förpackningsdesign tydligt riktar sig till två olika kundsegment, kvinnor och män. 
Produkter med samma funktion finns i en kvinnlig version och i en manlig version 
(Ehrnberger, 2013). Det finns olika teorier kring vad dessa skillnader gällande 
definitionen av kvinnlighet och manlighet grundar sig i, exempelvis Essentialism 
som menar att skillnaderna är av biologisk påverkan samt Konstruktionism som 
menar att skillnaderna mellan man och kvinna endast uppstått på grund av 
kulturella eller sociala faktorer (Björk, 2011).  

Stereotypiska könsroller syns dock inom fler områden än förpackningar och dess 
design. I ett hushåll förväntas kvinnan utföra vissa typiskt kvinnliga sysslor medan 
mannen ska utföra typiskt manliga sysslor. Som framgick i föregående avsnitt 
skickas papper gällande barnomsorg till kvinnan i hushållet och papper gällande 
sopsorteringen till mannen i hushållet (Almén, 2014). 

Jahnke (refererad i Måwe, 2011) säger att efterfrågan av alternativ på 
produktmarknaden växer, att folk är trötta på stereotypiska produkter. Han menar 
att en normkritisk design handlar om att skapa denna valfrihet, att skapa bättre 
produkter med en design som är funktionell och tilltalande oavsett kön.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att många produkter tillverkas i två versioner, en 
för män och en för kvinnor. Vidare framgår att efterfrågan på alternativa 
produkter ökar och att en normkritisk design kan tillfredsställa denna efterfrågan. 
Därmed är syftet med denna studie: 

Att ge en bild av hur genusperspektivet på förpackningsdesign ser ut idag och 
hur vi har hamnat där. Studien syftar även till att med hjälp av denna bild 
samla in data som kan användas som riktlinjer för att skapa en mer 
könsneutral förpackningsdesign i framtiden, samt som kan komma att bidra 
till framtida forskning inom ämnet. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Som syftet 
tydliggör handlar studien främst om att ge en bild av hur genusperspektivet på 
förpackningsdesign ser ut idag. Därmed är studiens första frågeställning: 

1.  Vad utgör kvinnligt respektive manligt när det kommer till 
förpackningsdesign? 

För att neutralisera klyftan mellan denna manliga respektive kvinnliga 
förpackningsdesign, samt skapa alternativ på marknaden, skulle en normkritisk, 
könsneutral, design kunna tas fram. En produkt som tilltalar kunden oavsett kön 
via sin förpackningsdesign. Därmed är studiens andra frågeställning: 

2. Vilka riktlinjer kan man utgå ifrån vid utformningen av en könsneutral 
förpackning? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
’Hen i lådan’ är inte ett designuppdrag vilket innebär att studien inte kommer att 
resultera i en fysisk design/produkt.  

Studien är avgränsad till att undersöka rakhyvlar inom kategorin hygienartiklar 
som går att finna i affärer som ICA Maxi.  

1.5 Disposition 
Följande i denna rapport kan ni läsa om Metod och genomförande, detta innefattar 
tillvägagångssätt, motiveringar till dessa metodval samt arbetsprocessen i arbetet. 
Detta följs upp med ett Teoretiskt ramverk, här presenteras bakomliggande 
forskning kring ämnet och dess koppling till framtagna frågeställningar.  

Nästa del i rapporten är Empiri, detta kapitel presenterar resultatet av insamlad 
empiri under studien. Följande kommer Analys, där behandlas empirin och 
teoretiskt ramverk för att ge svar på frågeställningarna.  

Avslutningsvis följer Diskussion och slutsatser, en sammanfattning av studiens 
resultat och dess slutsatser samt förslag på fortsatt forskning.  

Sist i rapporten hittas Referenser, där återfinns alla de källor som använts för 
studien. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats 
och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet. 

Denna studie har en så kallad intensiv uppläggning, metoderna som används är 
kvalitativa vilket innebär att data som samlas in är nyanserad och går på djupet. 
Undersökningarna i studien är därför inriktade på få enheter för att få fram dessa 
nyanser.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder, för datainsamling och dataanalys, som 
används för att besvara studiens frågeställningar. Figur 1 beskriver kopplingen 
mellan studiens frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och metod  

För att besvara studiens första frågeställning har en små-N-studie i form av en 
produktgranskning genomförts. I denna studie granskas de utvalda produkterna 
avseende de designelement som ingår i förpackningsdesignen. Dessa 
designelement analyseras och jämförs sedan angående vilka element som används 
som kvinnligt och manligt, om något är samma för de båda och vilken känsla de 
olika utförandena skapar. Detta jämförs sedan med den teoretiska bakgrund som 
är relevant gällande utformningen av förpackningsdesign. 

För att besvara studiens andra frågeställning har kvalitativ data samlats in med 
hjälp av studietypen öppna gruppintervjuer, denna form av studie passar bra då den är 
vanlig till marknadsforskning och produkttester. Via denna öppna gruppintervju 
kan gemensamma tolkningar och meningsskiljaktigheter komma upp till ytan 
(Jacobsen, 2011). Under gruppintervjun fick deltagarna diskutera olika produkter 
och dess design, samt hur en könsneutral förpackning skulle kunna se ut och vad 
responsen skulle bli på marknaden.  

Frågeställing 2 

Vilka riktlinjer kan man utgå 

ifrån vid utformningen av en 

könsneutral förpackning?

Frågeställning 1 

Vad utgör kvinnligt respektive  

manligt när det kommer till  

förpackningsdesign?

Litteraturstudie små-N-studie

små-N-studie
Öppen gruppintervju
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2.2 Arbetsprocessen 
En överblick av studiens arbetsprocess visas i Figur 2. 

2.2.1 Förstudie 
Arbetet inleddes med en förstudie gällande genusforskning, olika genusfrågor 
samt genusperspektivet på olika förpackningar på marknaden för att på så sätt 
fastställa problemställning och syfte. Förstudien innebar även att skapa ett 
grundligt teoretiskt ramverk och välja ut relevanta metoder för arbetet.  

2.2.2 Metodval och datainsamling 
Metodvalen baseras på problemställningens utformning, då den är explorativ krävs 
metoder som får fram många nyanser och djupare data (Jacobsen, 2011). Studien 
utgår från en teoretisk grund som sedan jämförs med insamlad data.  

2.2.2.1 Små-N-studie 
En små-N-studie används när det är ett speciellt fenomen som ska undersökas, 
man använder sig utav ett fåtal enheter för att kunna gå på djupet med varje enhet. 
Denna typ av studie är lämplig om man vill få fram en rik och detaljerad 
beskrivning av fenomenet. Varierar man dessutom med olika typer av enheter får 
man en rikare beskrivning (Jacobsen, 2011).  

Små-N-studien i detta arbete undersökte utvalda produkter för att analysera dess 
designelement, med designelement menas förpackningens färger, mönster, former 
samt typsnitt som används. Undersökningen innefattade en analys av hur 
elementen skiljer sig åt i utförandet mellan de olika produkternas förpackningar, 
hur helheten uppfattas och vad det skapar för känsla av förpackningen och 
produkten. 

Syftet med denna studie var att specificera hur designelementen används på olika 
sätt för kvinnliga och manliga produkter, jämföra med den teoretiska grunden i 
studien och på så sätt skapa en bild av vad som är kvinnligt och manligt inom 
formgivningen av en förpackning.  

2.2.2.2 Öppen gruppintervju 
För att ytterligare testa teorin gällande vad som är kvinnligt och manligt inom 
förpackningsdesign och om det måste vara så utfördes en kvalitativ studie. En 
kvalitativ studie används när man vill skapa mer klarhet i ett fenomen och få en 
nyanserad beskrivning, det innebär tolkning och förståelse (Jacobsen, 2011). 
Denna studie bestod av ett par öppna gruppintervjuer där användarna fick diskutera 
kring kvinnligt och manligt, genusbaserad design, normkritiskt design och ge nya 
perspektiv på frågan. Detta för att dels se om andra upplever skillnaderna mellan 
manligt och kvinnligt på samma sätt men även för att få fram argument gällande 
hur en normkritisk design hade kunnat se ut.  

En öppen gruppintervju är ett samtal eller en diskussion mellan undersökaren och 
ett flertal användare. Oftast används denna typ av studie vid marknadsforskning 
men även vid produkttester för att få fram för- och nackdelar med en produkt. 
Undersökaren agerar antingen passivt, aktivt eller en kombination av dessa för att 
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låta gruppen få fram sina meningsskiljaktigheter eller deras gemensamma tolkning 
på fenomenet (Jacobsen, 2011). Det är bra att ha, minst, två olika grupper att 
genomföra studien på då detta blir som en kritisk prövning på om informationen 
som kommer fram är tillförlitlig. Har man en kvinnlig grupp och en manlig grupp 
kan detta visa på skillnaderna kring fenomenet ur ett genusperspektiv (Jacobsen, 
2011).  

2.2.3 Enhetsurval 

2.2.3.1 Små-N-Studie 
Gillette är idag störst på marknaden inom flerbladssystem för rakhyvlar och finns i 
två olika versioner, Gillette – för män, samt Gillette Venus – för kvinnor. De två 
versionerna är, och marknadsförs som, två olika varumärken med olika vision och 
motto samt olika funktioner. Gillette och Gillette Venus valdes ut som 
undersökningsobjekt då de är störst på marknaden och därmed representerar det 
varumärke människor konsumerar mest. ICAs eget varumärke för rakhyvlar 
tillverkas även det i två versioner, en kvinnlig och en manlig. Hyvlarna benämns 
’För kvinnor’, samt ’För män’. ICAs rakhyvlar ligger i en billigare kategori än 
Gillette på marknaden och representerar därför ett annat kundsegment. ICAs 
rakhyvlar valdes ut som undersökningsobjekt då det är en budgetprodukt vilket 
gör att en rikare beskrivning av fenomenet kan nås.  

2.2.3.2 Öppen gruppintervju 
För gruppintervjuerna valdes två homogena grupper ut. Homogena grupper består 
av deltagare med liknande erfarenhetsgrund och gemensamma upplevelser, om 
deltagarna i gruppen även är socialt lika blir det bättre kommunikation. Väljer man 
dessutom ut två grupper som är olika externt men jämlika internt kan man få fram 
intressanta skillnader när man jämför insamlad data från de olika grupperna 
(Jacobsen, 2011).  

Urvalet av undersökningsenheter baserades på kön för att kunna se likheter och 
skillnader ur ett genusperspektiv som Jacobsen (2011) beskriver. De två 
undersökningsgrupperna består därför utav en manlig och en kvinnlig grupp som 
befinner sig i samma åldersgrupp. Grupperna består utav tre användare, tre i varje 
grupp, och de är alla studenter på samma skola vilket innebär att de är bekanta 
med varandra för att på så sätt underlätta kommunikationen i gruppen.  

2.2.4 Analys, slutsatser och resultat 
Arbetet är upplagt för att vara inkännande och tolkande i sin analys och baserat på 
undersökarens egen förståelse kring problemet. Undersökningens insamlade data 
tolkas och analyseras av undersökaren för att få fram slutsatser i arbetet. Dessa 
slutsatser jämförs sedan med arbetets teoretiska ramverk för att kritisera och/eller 
stärka det framkomna resultatet. Denna typ av analys kan göra att undersökaren 
endast letar efter den information som verkar relevant, som tenderar att ge stöd åt 
de förväntningar undersökaren hade när undersökningen inleddes. Tolkningen 
baseras även på hur undersökaren, samt utvalda enheter, uppfattar och upplever 
de olika designelementen, andra personer kan ha en annan uppfattning. Genom 
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att jämföra resultatet med teoretiskt ramverk minskar dock risken med att endast 
utgå från undersökarens och dess utvalda enheters förståelse av problemet 
(Jacobsen, 2011). 

 

Figur 2 Studiens arbetsprocess  

2.3 Ansats 
Detta arbete genomförs med en deduktiv ansats då undersökaren vill bekräfta en 
befintlig teori med hjälp av undersökningar. Undersökarens teori om att vissa 
färger och former (designelement) anses vara manliga respektive kvinnliga 
kommer antingen att stärkas eller försvagas med hjälp av dessa undersökningar. 
Jacobsen (2011) säger att en deduktiv ansats innebär att ”gå från teori till empiri”, 
man har vissa förväntningar och teorier kring hur problemet ser ut och i efterhand 
undersöker man och samlar in empiri för att på så sätt se om dessa teorier och 
förväntningar stämmer överens med användarnas uppfattning.  

Jacobsen (2011) beskriver en deduktiv ansats med dessa punkter: 

1. Forskaren har sin uppfattning av verkligheten och standardiserar 
den.  
2. De undersökta tolkar forskarens frågor på sitt eget sätt. 
3. Forskaren tolkar den information som den undersökte gett. 
4. Den som läser resultaten tolkar dem på sitt eget sätt.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och frågeställningar 
som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använd teori. 

 

Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och teori  

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vad utgör kvinnligt 
respektive manligt när det kommer till förpackningsdesign?” beskrivs följande områden i 
det teoretiska ramverket: Genus och vad det innebär, stereotypa könsroller inom 
design och grafiska element på en förpackning. Genus behandlas för att ge en 
inledande förståelse till hur arbetet definieras. Stereotypa könsroller behandlas för 
att ge en bild av hur normen inom design ser ut idag. Grafiska element behandlas 
därför att tydliggöra och ge en grund till varför elementen utformas så som de gör 
baserat på genus. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka riktlinjer kan 
man utgå ifrån vid utformningen av en könsneutral förpackning?” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: Grafiska element på en förpackning, 
normkritisk design, marknaden för normkritiskt design. Grafiska element 
behandlas för att tydliggöra de synsätt som finns gällande manligt och kvinnligt 
för att på så sätt kunna resonera fram till en könsneutral lösning. Normkritisk 
design behandlas därför att kartlägga existerande forskning inom området 
könsneutralt. Marknaden för normkritisk design behandlas för att stärka behovet 
av könsneutrala produkter. 

Frågeställing 2 
Vilka riktlinjer kan man utgå 
ifrån vid utformningen av en 

könsneutral förpackning?

Frågeställning 1 
Vad utgör kvinnligt respektive manligt 

när det kommer till förpacknings-
design?

Genus - innebörd Grafiska element

Stereotypa könsroller

Grafiska element

Normkritisk design
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3.2 Genusdesign 

3.2.1 Vad är genus? 
Genus är ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att urskilja den sociala skillnaden mellan kvinnor 
och män, för att definiera deras sociala kön. Begreppet genus är synonymt med 
ordet kön och könsroll (Nationalencyklopedin, 2015).  

3.2.2 Stereotypa könsroller 
Inom just formgivning och design finns det mycket som tyder på stereotypa 
könsroller. Den klassiska manliga designen definieras som svart, kantig, rak och 
enkel medan den kvinnliga designen definieras som rosa, mjuk och glittrig (Janols, 
2008). Ehrnberger (2013) säger att design avslöjar våra värderingar på så sätt att 
formgivningen av produkter och objekt avslöjar vilka egenskaper som åtrås och 
vad som är värdefullt. Genusuppdelningen påverkar individers möjlighet att 
uttrycka sin personliga individ och individualitet. Det påverkar också produktens 
egenskaper i form av ergonomi och funktion. 

De stereotypa könsrollerna inom design visar sig genom att design för kvinnor 
ofta framstår som passiv och vill visa att en kvinna är i behov av avlastning medan 
manlig design framstår som aktiv och att produkten är till för starka män. En 
likvärdig produkt som finns för både män och kvinnor har två olika utseenden, 
kvinnliga produkter är ofta mer dekorativa och nätta i sin design medan manliga 
produkter påvisar funktionen och styrkan i sin design (Ehrnberger, K. 2013).  

Yvonne Hirdman (1988) har skapat ett teoretiskt ramverk inom feministisk 
forskning som kallas Genuskontraktet. Detta kontrakt innefattar bland annat att 
könen tilldelas olika könstypiska egenskaper, kvinnan är mjuk och skör medan 
mannen är stark och hård. Genuskontraktet innehåller även regler gällande båda 
könens rättigheter, ansvar, egenskaper och skyldigheter.  

3.2.3 Genusperspektivet på grafiska element  

3.2.3.1 Färg 
Färg kan i huvudsak delas in i två olika kategorier; som en del av omgivningen, 
dekoration och yta, men även som instrument för att kommunicera, för att skapa 
mening och sammanhang. Färger kan upplevas som, och generera, olika typer av 
känslostämningar. I dagens samhälle finns det dock även definitioner för vilka 
färger som är kvinnliga och manliga. Ljusa pastellfärger anses vara kvinnliga 
medan dova och mörka färger anses vara manliga (Ambjörnsson, 2011). Färger 
har idag en tydlig roll för att könssortera, färger på kläder och leksaker är ett av de 
främsta medlen för barn att definiera kön. Rosa är idag en typiskt flickig och 
feminin färg men så har det inte alltid varit, tidigt 1900-tal var rosa en variant av 
färgen röd som associerades med makt och maskulinitet medan ljusblått 
förknippades med försiktighet och mjukhet från Jungfru Maria (Ambjörnsson, 
2011). 
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3.2.3.2 Typsnitt 
De tidiga typsnitten hade ett handskrivet uttryck, de var så kallat pråliga och bleka 
och kallades därför feminina. I slutet på 1900-talet kom de mekaniskt tryckta 
typsnitten, de var mörkare, tyngre och mer robusta och kallades manliga. William 
Morris hävdade att dessa mekaniska typsnitt skulle upprätta manligheten inom 
tryckt text. Detta fortsatte på sent 1900-tal då tunna, späda och mjuka typsnitt 
sades vara feminina medan tjocka typsnitt ansågs vara starkare, aggressiva och där 
med manliga (Benton, 2001).  

Johnson (2012) säger att ett ords uttryck är en sammankoppling av typsnittet, 
textens färg och ordets betydelse. Tunna, delikata bokstäver som skrivs med 
gemener uttrycker femininet medan starka, tjocka bokstäver som skrivs med 
versaler uttrycker maskulinitet. Man kan även se att maskulina typsnitt definieras 
av starka seriffer, med hårda hörn och kanter, kvinnliga definieras av kurvor och 
dekorativa former med starka kontraster mellan tjockt och tunt (Johnson, 2012). 
Se Figur 4. 

 

Figur 4 Typografi [Illustration], Hämtad 15 maj, 2015 från 
http://designshack.net/articles/typography/leveraging-stereotypes-in-
design-masculine-vs-feminine-typography/   

3.2.3.3 Mönster & former 
Mönster och former är det som synliggör och förkroppsligar de könsroller som 
finns i vårt samhälle vilket gör dem till ett starkt maktvapen. Dekorativa produkter 
anses ofta vara typiskt kvinnliga medan produkter med hög funktionalitet som 
attribut anses vara typiskt manliga. Dekor innebär givetvis även fartränder, extra 
knappar, annan synliggjord funktion eller teknik, geometriska former, men syftar 
då till att förstärka produktens trovärdighet och höga kvalitet (manligt). Kvinnliga 
produkters dekor innebär ofta organiska former, som blommor och blad, som är 
till för att försköna produkten vilket istället drar ner trovärdigheten (Ehrnberger, 
2006).  

3.2.4 Normkritisk design 
Genusmedvetenheten ökar och där med efterfrågan på alternativ till den 
stereotypa designen. Jahnke (refererad i Måwe, 2011) säger att det inte heller 
handlar om att skapa något könsneutralt, det handlar om att se till bortglömda 
behov och funktion som ska finnas tillgänglig för alla, oavsett kön. Normkritisk 
design handlar om att skapa osäkerhet, provocera och erbjuda valfrihet (Måwe, 
2011). 
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3.3 Marknaden för normkritisk design 
Jahnke (refererad i Måwe, 2011) menar att på grund av att marknaden idag drivs 
av ett vinstintresse måste man hitta sin specifika målgrupp för att kunna fungera 
som unisex-produkt på marknaden, de är inte intresserade av en osäker produkt. 
Mcintyre Petersson (2014) skriver i sin rapport att:  

[…]den materiella världen fungerar dubbelt, den både speglar samhällets syn 
på genus och är med om att skapa och återskapa den.[…]Genom förändring 
av designen på en vara sa ̊ kan föreställningar om vem som ska använda den 
och hur den ska användas utmanas. Det kan i sin tur förändra synen på vad 
det innebär att vara exempelvis man eller kvinna.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna 
studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Små-N-studie 
Arbetets första studie bestod av en granskning av de, för arbetet, utvalda 
produkterna. Se Figur 5. I denna studie granskades de designelement som ingår i 
en förpackningsdesign för att på så sätt ta reda på mer om vad som anses vara, 
och används som, kvinnligt respektive manligt. Enhet 1-3 ingår i det manliga 
produktutbudet, enhet 4-6 ingår i det kvinnliga produktutbudet. 

 

Figur 5 Undersökningsenheter Små-N-studie 

4.1.1 Färger 
Enheter 1-3 har alla mörka och dova färger i kombination med starka 
accentfärger i neonliknande nyanser. Svarta och gråa nyanser mixas med 
neonfärger som orange, grön och petrol.  

 

Enheter 4-6 går alla i ljusa pasteller och andra mjuka färger. Kombinationer av 
olika nyanser av ljusblått, rosa, lila och vitt är ingen ovanlighet. 

 

1 2 3 4 5 6
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4.1.2 Mönster & former 
Enheter 1-3 har geometriska mönster och former, linjer, fartränder och laser. 
Mönstren visar på hastighet och sport med teknologi.  

  

Enheter 4-6 har mer dekorativa mönster och former, ljussken, växter, blommor, 
blad, moln och hav. Mönstren är av böljande former som visar på mjukhet. 

  
  

4.1.3 Typsnitt 
Enheter 1-3, på dessa enheter använder man sig endast av versaler i 
produktnamnet. Typsnitten är kraftiga och maskinella i sin form, de uttrycker 
styrka och teknologi. Dessa typsnitt är anpassade till produkten i sin utformning 
vilket gör att namnet blir väldigt framhävande. ICAs hyvel (se figur 5) har ett 
renare typsnitt än de andra, det har seriffer och är kraftigt i sin form men uttrycker 
i övrigt inget speciellt budskap.  

    

Enheter 4-6, på dessa enheter använder man sig av mjuka, flytande typsnitt. 
Produktnamnen består främst av gemener med undantag för ICAs (se figur 5). 
ICA använder sig av ett väldigt neutralt typsnitt där produktnamnet näst intill är 
obefintligt, det flyter ihop med produktbeskrivningen. De övriga typsnitten är 
mjuka, böljande och flytande i sin utformning.  

   

4.1.4 Sammanfattning av studie 
Alla designelementen - mönster, färger, typsnitt – är utförda på skilda sätt för de 
olika produkterna. Förpackning 1-3 (se figur 5) är mörka i sin helhet med någon 
neonfärg som kontrast. Deras dekor påvisar fart och teknologi, funktionen är i 
fokus med snabba linjer och maskinella, kantiga typsnitt. Känslan är styrka och 
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kvalitet. Förpackning 4-6 (se figur 5) går i ljusa pastellfärger och har mjuk dekor i 
form av blommor och blad. De uttrycker en luftigare känsla med dessa ljusa 
färger, blomblad och böljande former. Typsnitten är tunna och liknar handskrift. 

Man kan dock se skillnader i ytterligheter för de olika varumärkena, Gillette och 
ICA. Båda håller sig inom de stereotypa färger och mönster som framgår i studien, 
dock är ICA något mer dämpade i sitt utförande än Gillette vilket kan bero på att 
de vill synliggöra sig som, och är, en budgetprodukt.  

4.2 Kvalitativ studie/Öppen gruppintervju 
De två öppna gruppintervjuerna bestod som tidigare nämnt av en manlig och en 
kvinnlig grupp. Grupperna fick diskutera kring de olika produktbilderna och olika 
frågeställningar (se bilaga 1) som undersökaren ställde, undersökaren agerade för 
övrigt passivt under pågående studie och bidrog endast med insticksfrågor om 
diskussionen stagnerade.  

Intervjuerna resulterade i mycket tankar och åsikter kring genusfrågan och båda 
grupper tyckte att det var skrämmande att se den markanta skillnaden som låg 
framför dem i bildformat. De hade tidigare noterat en skillnad i utformningen av 
de olika produkterna men att skillnaden var så stor och stereotyp var inte något de 
lagt så stor vikt vid innan denna studie.  

4.2.1 Manlig grupp 
Produktbilderna introducerades först i svartvitt format, för att neutralisera så 
mycket som möjligt utan att förvränga produkten, för att få fram tankar kring 
andra delar i formgivningen och om de ändå tydligt kunde se vilka som var 
kvinnliga och vilka som var manliga. De hade ett par olika resonemang om hur 
dessa svartvita bilder kunde grupperas men kom fram till att dela in dem i det som 
det kändes mest självklart, en grupp med de ljusare bilderna, 4-6, och en grupp 
med de mörka, 1-3 (se bild 1 under 4.2). 

När produkterna visades i färg såg gruppindelningen likadan ut men beskrevs på 
ett annorlunda vis, nu namngavs grupperna med saker de kunde associera till när 
de studerade designen. En grupp som påminde dem om laser och formel 1 (1-3), 
en grupp som påminde om blommor, mjukhet och fluff (4-6).  

Diskussionen kring de manliga och kvinnliga designelementen fortsatte i samma 
mönster, kvinnlig design beskrevs som mjuka och runda former i typiskt 
”kvinnliga färger”. De beskrev den kvinnliga målgruppen som ”en blond ung 
kvinna med känslig hy som befinner sig bland silkeslakan och njuter av en stund 
för sig själv tillsammans med sin rakhyvel”. Känslan för de kvinnliga produkterna 
beskrivs som avslappnad och sensuell. Manlig design beskrevs som teknologi, 
styrka och kraft med en målgruppsbeskrivning som ”en lyckad gift man som är 
nöjd med livet och som är aktiv, precis som Beckham”. Känslan de får av de 
manliga produkterna är att hyveln och dess funktion är i fokus.  

När de beskriver typiskt manliga och kvinnliga attribut låter det såhär: 
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Kvinnligt: Rosa och babyblå med rund och mjuk sensualitet. 
Manligt: Mörkblå, grön och neonfärger som presenteras i tydliga och kantiga 
former som påminner om teknologi.  

En könsneutral produkt vill de formge som en blandning av manligt och kvinnligt, 
en rakhyvel som är till för hårborttagning istället för kvinnor eller män. De 
skissade på en funktionell hyvel i tre olika versioner, alla för båda könen, som 
skulle tillfredsställa olika behov. Exempelvis en hyvel för de med känslig hy, en 
som satsar på effektiv rakning samt en simplare, billig variant. Det framkommer 
även att de ser ekologiska, miljövänliga produkter som könsneutrala då de anser 
att dessa produkter designas för att uttrycka ansvarstaganden och inget annat.  

4.2.2 Kvinnlig grupp 
Den kvinnliga gruppen var från start relativt insatta i genustänket och hade ett 
stort intresse gällande hur man kan tänka när man designar för olika kön. Detta 
resulterade i att de, trots svartvita bilder, direkt tänkte på kvinnliga och manliga 
produkter och delade in dem i just dessa två grupper (1-3 och 4-6, se bild 1). När 
färgbilderna kom fram blev ingen förvånad, de ansåg dock, trots att de tydligt såg 
skillnaden mellan de kvinnliga och manliga produkterna redan i svartvitt format, 
att skillnaden i de olika utförandena på produkterna blev mer förstärkt av de 
stereotypa färgvalen. Man kunde märka av en frustration när de såg de olika 
produkterna så tydligt framför sig, de kände en frustration över att världen idag 
fortfarande är så stereotypisk.  

Gruppen ser tydliga skillnader i de två grupper de delat in produkterna i, den 
produktgrupp de kallar kvinnlig beskriver de som mjuk, rosa och ”babyfärgat”. De 
pratar om blommor, växtlighet, luft och natur. Den produktgrupp de kallar manlig 
ges attribut som kraftigt, effektivt och hårt samt bilar, sport, tv och teknik. 
Gruppen pratade mycket om att företagen troligtvis strävar efter att lura 
människor till att vilja känna sig på ett visst sätt med de olika produkterna. Man 
riktar sig till en yngre målgrupp för att tidigt introducera produkten och skapa en 
vana och en vilja till att en dag bli den där sensuella, sköra kvinnan eller den tuffa, 
snygga idrottsmannen.  

För att skapa en könsneutral och normkritiskt design ville gruppen fokusera på en 
kvalitativ produkt med hög funktion och inget annat. Att ta fram rakhyvlar som är 
till för olika ställen på kroppen och på så sätt skala bort onödiga normer. De ville 
skapa en ovanlig design som skulle vara personlig och individanpassad -”Ett 
tandborsttänk, man skapar hyvlar i olika färg och form som är till för individen istället för 
könet”. 

Gruppen är helt övertygad om att marknaden för en sådan produkt är stor, att 
företag som lanserar produkten kan marknadsföra sig som genusmedvetna och 
därmed höjas till skyarna bland kunder och få stor uppmärksamhet. De menar att 
frågan ligger i tiden och att om studiens utvalda rakhyvlar hade nylanserats idag, 
med sin nuvarande design, så hade det blivit kaos och skapat stora diskussioner 
kring kränkande stereotypt tänk.  



Analys 

16 

5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och teoretiskt 
ramverk. 

5.1 Vad utgör kvinnligt respektive manligt när det kommer till 
förpackningsdesign? 
Genom historien finns det tydliga skillnader gällande det som anses manligt och 
kvinnligt inom design och formgivning. Man har av olika anledningar kallat olika 
typer av typsnitt manliga och kvinnliga (Benton, 2000), olika färger har tilldelats 
olika värderingar och olika rang som speglar kvinnligt eller manligt (Ambjörnsson, 
2011). 

De olika undersökningarna i denna studie har lett till tydliga definitioner angående 
vilka versioner av de olika designelement som används för kvinnlig respektive 
manlig förpackningsdesign. Små-N-studien gav en tydlig bild av produkternas 
utformning och dess olika designelement, även hur de olika designelementen 
samspelar med varandra för att uttrycka känslan med produkten. Studien 
kompletterades och analyserades med de framtagna teorierna i ramverket för att 
jämföra studiens resultat med den ursprungliga teorin som finns med arbetet.  

Man ser en tydlig skillnad i färger när man studerar enheterna. De manliga (1-3) 
går i mörka nyanser med inslag av neon medan de kvinnliga (4-6) går i ljusa 
pastellnyanser. Redan i ung ålder börjar man med att definiera pojkar som blåa 
och flickor som rosa, i högre åldrar lever detta fortfarande kvar om än på ett lite 
annorlunda sätt. Män speglas i dova och mörka färger med attityd, färger som 
uttrycker hög aktivitet, sport, motor och styrka. Kvinnor speglas istället i ljusa 
pastellfärger som uttrycker känslighet och mjukhet. Färgerna är gulliga och 
dekorativa (Ambjörnsson, 2011).  

Det framgår tydligt i studien att organiska och sköra mönster används för att 
skapa en kvinnlig produkt medan geometriska och starka, raka mönster används 
för att skapa en manlig produkt. Precis som Ehrnberger (2006) säger så är 
mönster en maktutövare. Genom att använda sig av specifika mönster med tydliga 
skillnader för kvinnor och män späder man på skillnaderna för män och kvinnor 
som redan existerar i samhället och som många kämpar dagligen för att 
neutralisera. Kvinnliga mönster består av olika organiska former som blommor 
och blad som är till för att försköna produkten. Manliga mönster visar på hög 
funktionalitet, det är dekor som ökar trovärdigheten och produktens upplevda 
kvalitet (Ehrnberger, 2006). 

Även typsnitten för de olika produkterna påvisar skillnader mellan de kvinnligt 
och manligt. För de manliga Gillette-hyvlarna används maskinella och hårda 
typsnitt som skrivs med versaler, ICAs hyvel är något mer dämpad med ett enklare 
typsnitt. För de kvinnliga Gillette-hyvlarna används mer dekorativa och 
handskrivna typsnitt medan ICAs hyvel består av ett svart neutralt typsnitt som är 
informativt och inget annat. Benton (2000) beskriver hur det tidigt endast fanns 
tunna, mjuka och handskrivna typsnitt som då kallades feminina. Det maskulina 
typsnittet växte fram när maskinskrift upptäcktes, de manliga typsnitten är 
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mekaniska och maskinella. Johnson (2012) säger att starka typsnitt skrivet med 
versaler, med starka seriffer och hårda kanter är maskulina typsnitt. Tunna, 
delikata typsnitt skrivet med gemener är feminina, de består av kurvor och 
dekorativa former.  

5.2 Vilka riktlinjer kan man utgå ifrån vid utformningen av en 
könsneutral förpackning? 
Genom att definiera vilka designelement som idag används för kvinnliga och 
manliga produkter klargör man vilka färger, former och typsnitt som definierar det 
stereotypa utseende vi har idag. Genom att tydliggöra designelementen skapar 
man möjligheter att kringgå detta stereotypa utseende och sammanfoga elementen 
på nya sätt, för att på så sätt skapa en produkt som undviker normer och är mer 
könsneutral i sin utformning.  

Janols (2008) Definierar den klassiska manliga designen som svart, kantig, rak och 
enkel medan den kvinnliga designen definieras som rosa, mjuk och glittrig. Små-
N-studien i detta arbete resulterade i liknande definitioner. Genom att undvika de 
könstypiska egenskaperna för kvinnor och män som existerar idag, att kvinnan är 
hjälplös och mjuk medan mannen är tuff och stark (Ehrnberger, 2006), och tänka 
nytt kan man bryta de normer som finns inom formgivningen av en förpackning 
idag.  

Den kvalitativa studien, de öppna gruppintervjuerna, resulterade i mycket 
diskussioner kring hur en könsneutral förpackning kan utformas. Grupperna 
menar att eftersom de produkter som ingår i studien är relativt likvärdiga i sin 
funktion för kvinnor och män men formges och marknadsförs på två olika sätt 
finns det en stor möjlighet, samt ett behov av, att skapa en neutral design som 
tilltalar båda könen för att minska klyftan mellan kvinnligt och manligt samt för att 
bryta normer.  

Genom att skapa en produkt som uppfyller funktionskraven, till exempel en 
rakhyvel som är anpassad för att raka olika ställen på kroppen, kan den finnas till 
för både kvinnor och män i samma utförande. För att ändå få produkten att sticka 
ut på marknaden och vara tilltalande i sin design pratar den kvinnliga gruppen om 
att man skulle kunna skapa personifierade hyvlar, hyvlar med en individualitet så 
att man kan välja den man tycker är snyggast helt enkelt. På så sätt kan en man 
och en kvinna välja samma hyvel på grund av att de faller för samma design istället 
för att välja den ”de borde välja” på grund av sitt kön.  

5.2.1 Könsneutrala produkter på marknaden 
Grupperna diskuterade även kring huruvida en könsneutral produkt inom denna 
produktkategori skulle fungera på marknaden. Båda grupperna är övertygade om 
att könsneutrala produkter är attraktivt på marknaden i dagsläget. De menar att 
medvetenheten kring genus och design ökar i samhället, att diskussioner kring hur 
”någon” bestämmer hur man bör vara som kvinna eller man, och hur det kan 
påverka individen, uppdagas dagligen. Att detta fenomen har en sådan 
uppmärksamhet kan innebära att marknaden är mer öppen för alternativa 
produkten som kringgår stereotypa könsroller. 
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Grupperna anser även att det kan vara bra för företagen att börja med ett tydligt 
genustänkt och marknadsföra sig som normkritiska, att de har produkter för 
människor istället för män eller kvinnor, pojkar eller flickor. Grupperna menar att 
det kommer att kunna lyfta företagen och bli en ”snackis”. Det finns även tidigare 
forskning som säger att för att man ska kunna nå ut på marknaden med en 
alternativ produkt måste man hitta sin specifika målgrupp. Marknaden idag drivs 
av ett vinstintresse och finner därför inget intresse för osäkra produkter (Jahnke, 
refererad i Måwe, 2011). Grupperna menar då att genom att företag tydligt 
marknadsför sig som normkritiska och erbjuder ett utbud av alternativa produkter 
kan de nå ut till en stor och stark målgrupp som dels kommer att höja företaget till 
skyarna men även dela vidare produkterna till andra.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Dessutom beskrivs studiens 
begränsningar, slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultat 
Studierna har besvarat arbetets frågeställningar väl. En tydlig bild av hur kvinnligt 
och manligt definieras och utformas i grafisk form har tagits fram för att visa på 
det genusperspektiv som finns inom rakhyvlars förpackningsdesign idag. 
Skillnaderna mellan kön syns tydligt bildligt men framgår även i helhetskänslan 
som produkterna skapar, det finns ett tydligt budskap som når ut via 
förpackningen. Tidigare forskning visar på att definitioner av vad som anses vara 
typiskt kvinnligt och typiskt manligt lever kvar sedan länge om än på ett något 
annorlunda sätt. Gamla stereotypa könsroller lever kvar i nutidens sätt att formge 
sina produkter till olika kön. Man riktar sig till kvinnor genom att anspela på att de 
är svaga och sköra och behöver hjälpmedel som kan tillföra en skönare känsla i 
vardagen. Män får budskapet att de kan uttrycka sin styrka och sin säkerhet med 
produkter som ger en högteknologisk upplevelse och tillfredsställelse av högsta 
funktionalitet och kvalitet. Detta skapar stora kontraster på produkthyllorna i 
butikerna då produkterna ofta befinner sig på två olika hyllor eller ibland på två 
olika avdelningar i butiken. Könen blir tydligt uppdelade och ”att välja en manlig 
produkt istället för en kvinnlig som kvinna och tvärtom blir obekvämt och 
pinsamt” som den manliga undersökningsgruppen uttryckte sig. Studierna visade 
att ICAs rakhyvlar inte går till ytterligheter i sin design på samma sätt som Gillette. 
Man ser skillnad på den kvinnliga och den manliga hyveln, de går i ”könskorrekta” 
färger och mönster men är ändå relativt neutrala i sin utformning i jämförelse med 
Gillette. Vad detta beror på är inget studien behandlar men ett antagande om att 
det beror på ett lägre pris och att ICAs rakhyvlar tillhör budgetutbudet finns. 

Dessa tydliga skillnader innebär att formgivningen av en könsneutral produkt, en 
produkt mitt emellan, inte är omöjlig. Genom att bryta dessa stereotyper, normer 
och vanemönster kan en produkt som bidrar med funktion och kvalitet för båda 
könen skapas. Med en formgivning som påvisar något annat än typiskt manliga 
eller kvinnliga attribut och istället tilltalar individer kan man nå ut till en bredare 
målgrupp, en formgivning som tilltalar individer oavsett kön.  

Studien resulterade även i tankar kring hur nya alternativa produkter kan fungera 
på marknaden, om man hittar just sin specifika målgrupp. Om företagen 
marknadsför sig som genusneutrala med produkter för människor och individer, 
inte med produkter för olika kön, kan de hitta denna målgrupp. Då samhället idag 
har hög medvetenhet gällande genus och jämställdhet är detta något företagen kan 
anspela på för att bryta normer och därmed göra sig ett namn på marknaden och 
vara tilltalande för många användare. Det är dock viktigt att vara tydlig och 
aggressiv i sin marknadsföring för att nå ut till dessa användare då de befintliga 
tillverkarna har inarbetat sig kraftigt i människors vanebeteende.  
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6.2 Begränsningar 
Arbetet grundar sig i en problemställning undersökaren tilldelat sig själv, 
undersökaren är både undersökare samt uppdragsgivare. Detta kan göra att 
resultatet blir färgat, att undersökaren endast letar efter information som stärker 
den teori som finns bakom problemet.  

Det är svårt att uppnå generella slutsatser med en avgränsad studie av denna form. 
När det kommer till kvalitativa studier handlar det om en tolkande analys och den 
genererar självklart olika resultat beroende på person som analyserar samt vilket 
gör att en generell slutsats är svår att dra. Dock kan man se att båda 
undersökningsgrupper tycker och tänker väldigt lika och att de bekräftar mycket 
av det som framkommer i små-N-studien. Undersökningsgrupperna består dock 
till stor del av människor som finner något intresse för genus och stereotypisk 
formgivning vilket kan leda till färgade resultat då de är insatta i ämnet sedan 
tidigare.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån denna studie har genusperspektivet på förpackningsdesign lyfts fram och 
tydliggjorts. De designelement som ingår i en rakhyvels förpackningsdesign 
används i olika utföranden och på olika sätt för kvinnliga och manliga produkter, 
tidigare forskning bekräftar att det sedan länge funnits tydliga definitioner på vad 
som anses vara typiskt kvinnligt och vad som anses vara typiskt manligt inom 
formgivning.  

Slutsatserna med denna studie är att trots att medvetenheten kring genus och 
jämställdhet ökar kan vissa produkter, som lever kvar sedan länge, falla under 
stolen gällande detta. Trots att det finns produkter med tydliga skillnader i sin 
utformning för kvinnor och män blir det inte uppmärksammat, hade en liknande 
produkt lanserats på marknaden idag hade det troligtvis blivit uppror angående 
den tydliga könsuppdelningen.  

6.4 Vidare forskning 
För att ytterligare påvisa och stärka detta problem och denna diskussion bör 
vidare forskning behandla fler produkter samt andra produktkategorier. En 
intressant vinkling kan vara att titta på varför vissa produktkategorier är mer 
neutrala i sin utformning än andra, om någon produktkategori är designad på ett 
visst sätt för att de konsumeras mestadels av kvinnor och tvärtom.  

Det kan även vara intressant att starta diskussionen med ett flertal 
förpackningsdesigners för att se hur de ser på problemet. Om de tänker ur ett 
genusperspektiv automatiskt beroende på produkt eller om de får en tydlig 
beställning av uppdragsgivaren och vad de tycker om det.  
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Bilagor 
Frågeställningar öppen gruppintervju Bilaga 1 

 

 

 

Öppen gruppintervju – Genus och förpackningsdesign 

Frågeställningar: 
 

1. (Svartvita bilder) Dela in dessa sex produktbilder i två olika grupper, 
motivera val. 

2. Dela in de sex produktbilderna i en manlig och en kvinnlig grupp, 
motivera val.  

-Upprepa 1 & 2 med färgbilder.  

3. Vilken produkt skulle du välja och varför? 
4. Studera dessa kvinnliga och manliga produkter och diskutera 

designelementen. Varför formges de just på detta sätt? 
5. Vad är det som är typiskt manligt?  

Vad är det som är typiskt kvinnligt? 
6. Hur kan man göra produkten normkritisk och/eller genusneutral?  

Förslag? 
7. Kan en sådan produkt tilltala kunden och fungera på marknaden?  

varför/varför inte? 
 


