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Purpose/Aim: To study whether gender is communicated through design, and if so is the 
case, the aim is also to see by which aspects gender is communicated. 

Material/Method: 40 perfumebottles, 20 for women and 20 for men has been studied, and 
attributes such as their shapes, colors as well as the fonts on their labels has been analyzed in 
search of gender differences. An art director has also been interwiewed to receive information 
about genderdesign from a practical wiew.

Main results: There is no difference out of a gender perspective between the colors on the 
bottles in aspect of lightness but colors on ladieperfumes are generally more saturated and 
they are also more often located among yellow, orange and red shades on the color chart 
while perfumesbottles for men tend to consist of yellow, green and blue colors in more 
unsaturated versions. The results of the study of shapes showes that there are more cubes 
among the male perfumes than there are in the group of womensperfumes. Concidering the 
study of fonts does results prove that fonts on labels of male perfumes mostly belong to the 
most common group of fontfamilies. This compared to perfumes for ladies where the the 
fonts varied between the two current fontgroups of the study, and therefore are bort rare and 
common. The interwiew with the art director gave that he sees differences between products 
for women and products for men out of a gender perspective. He claims that most perfumes 
for women generally have soft shapes, warm colors and scriptlike fonts with the opposite of 
attributes for men and he argues that those products not fitting in these genderframes are 
products for women looking more masculine. According to the art director, products for men 
are more limited when it comes to design as they would rarely approach areas that would be 
considered as feminine.
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1. Inledning

Ordet kommunikation förknippas ofta med samtal eller transporter och ordet genus kanske för 
tankarna till franskans ”le” och ”la”. Vilka innebörder har då dessa ord i denna uppsats?
   Genus och kommunikation är ständigt förekommande komponenter i vår vardag på många 
sätt vilket nästan gör dem självklara och det  är därför inte alltid vi uppmärksammar 
betydelsen av dem. Olika typer av kommunikation är grundläggande för det mesta vi tar oss 
för under vår vakna tid och vi uppfattar och tolkar ständigt signaler från omvärlden i 
varierande omfattning vare sig vi är medvetna om detta eller ej. Därför är kommunikation ett 
område som inte kan utforskas nog.  
   På vilket sätt är då genus en aktuell fråga i vardagen? Vi tror oss leva i ett modernt och 
relativt jämställt samhälle där fördomar och könsroller successivt suddas ut och där män och 
kvinnor har samma förutsättningar. Inom politiken och på den nationella arenan arbetas det 
för att radera ut de stora sociala skillnaderna mellan könen och nog har vi kommit en bra bit 
på väg. Samtidigt kan det vara så de båda könen skiljs åt på en mindre nivå och det är just 
dessa små skillnader som är intressanta att studera.
   Det kan vara på sin plats att ta upp innebörden av begreppen genus och kommunikation lite 
noggrannare. Först och främst måste vi få grepp om vad skillnaden mellan kön och genus är 
och i Maria Edströms doktorsavhandling Tv-rummets eliter från JMG behandlas detta. Det 
engelska ordet ”gender” kom först i bruk inom forskning på 70-talet som benämning för det 
socialt konstruerade könet som man skiljde från det engelska ordet ”sex” vilket betecknar 
människans fysiska och biologiska kön. Edström beskriver också hur vi även i Sverige på 
senare tid har börjat skilja konstruerat och biologiskt kön åt med benämningarna ”genus” och 
”kön” även om det sistnämnda fortfarande kan representera både de biologiska och de sociala 
aspekterna.1 Med tanke på ordens breda innebörd blir det svårt att förklara dem kort och 
konsist och det blir inte mer överskådligt av att  även begreppet ”genus” kan sägas omfatta 
både biologiska såväl som sociala aspekter av kön. Den huvudsakliga innebörden av genus 
koncentrerar sig dock på själva relationen mellan det maskulina och feminina, mellan män 
och kvinnor, mellan manliga och kvinnliga könsroller samt beteenden och preferenser 
relaterade till sådana skillnader.2 Detta är också är den innebörd som aktualiseras i denna 
uppsats.
   Judith Butler, professor i komparativ litteratur och retorik vid University of California3, 
kallar genus, denna sociala aspekt av kön, för könskonstruktion. Med detta menar hon att vi 
inte föds som ett ”kön” inkluderande de egenskaper vi generellt sett tilldelar män och kvinnor. 
Det  vi kallar ”manligt” respektive ”kvinnligt”är snarare konstruerade egenskaper som vår 
omgivning ger oss. Butler talar också om queer theory, en teori bestående av ett antal 
påståenden om genus och identitet. Här följer några beskrivande exempel: Identitet är inte på 
något sätt bestämd eller fastställd utan snarare dynamisk och föränderlig, identiteten är något 
ytligt som endast består av sociala och kulturella företeelser i form av handlingar en person 

1 Edstöm, Maria (2006): Tv-rummets eliter - föreställningar om kön och makti fakta och fiktion, Kungälv: 
Livréna s.15

2 Svaleryd, Kajsa (2006): Genuspedagogik, Malmö: Liber s. 29
3 Gauntlett, David (2002): Media, gender and identity – an introduktion, London  och New York: Routledge 
      s. 134
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utfört eller saker som sagts om denne, genus är precis som identitet endast ett uppträdande 
och därför kan människor förändras, den binära skillnaden mellan femininitet och 
maskulinitet är endast en social konstruktion som bygger på den binära skillnaden mellan män 
och kvinnor vilket också är en social konstruktion. Butler menar slutligen i sin teori att vi 
borde utmana den traditionella synen på vad som är feminint och maskulint genom att orsaka 
gender trouble och på så vis bryta invanda mönster.4  Butler försöker alltså poängtera att 
genus och identitet är föränderliga och det faktum att manligt och kvinnligt förändras kulturer 
och tidsepoker emellan kan tolkas som ett bevis för detta.5

   Vi formas alltså, enligt Butler, genom uppfostran in i en bestämd könsroll beroende på 
vilket biologiskt kön vi föds med. Men hur ser då dessa könsroller ut och vad betäcknas som 
manligt respektive kvinnligt? I konsumentverkets studie av barnreklam från 1998 beskrivs 
män som typiskt självsäkra, oberoende, kraftfulla, dominerande och aggressiva medan 
kvinnor beskrivs  som kärleksfulla, mjuka, beroende, varma och ängsliga.6 Skönhet och 
strävan efter att bli vacker är också något som ofta kopplas ihop med kvinnor och speciellt i 
tv-reklam där produkter mot rynkor, celluliter och grått hår är vardagsmat.7 Mannens 
utseendefixering koncentreras snarare kring kroppsbyggande och som ”machoman” är han 
också räddare i nöden.8

   Könsrollerna börjar formas redan på spädbarnsstadiet då barn tilltalas på olika sätt. Flickor 
får höra att de är söta , nöjda, vakna eller på gott humör och de benämns ofta som ”lilla 
gumman”, ”lilla vän” eller andra smeknamn som på något sätt signalerar att de är små, 
försvarslösa och behöver omsorg. Pojkar däremot tilltalas snarare som ”din lilla rackare”, 
”lilla busunge” eller namn som ”trollet”och ”fighter” och de beskrivs som aktiva, energiska, 
vilda eller smarta.9

   ”Könsmärkning” är ett begrepp som organisationsforskaren Anna Wahl m fl (1998) använt 
för att beskriva uppfattningen om vad som är manliga och kvinnliga sysslor eller ämnen. För 
att förklara detta ytterligare tas ett exempel från journalistiken där  kvinnor tilldelas så kallade 
”mjuka nyheter” rörande ämnen som vård, kultur och skola medan männen tar hand om de 
”hårda nyheterna” gällande krig, politik och ekonomi.10 Yvonne Hirdman beskriver samma 
företeelse som en kulturellt nedärvd och osynlig relation och hon kallad den 
”genuskontrakt”.11

   Faktum är dock att de typiska könsrollerna förändras mellan olika kulturer och tidsepoker 
och ett exempel på detta är en jämförelse mellan dagens hårda och stabila idealman och 
1700-tals mannen som helst skulle gråta ofta för att räknas som manlig.12  Det manliga och 
kvinnliga har kommunicerats på olika sätt genom tiderna och möjligheten finns att denna 
genuskommunikation kommer att utvecklas vidare i framtiden.

4 Gauntlett s. 135
5 Gauntlett  s. 140
6 Edström, Maria et al (1998): Drömprinsen och glamourgullet – om könsschabloner i barnreklam, Jönköping: 
Konsumentverket s.13
7 Edström (1998) s. 25
8 Edström (1998) s. 24
9 Svaleryd s. 34-35
10 Edstöm (2006) s. 17
11 Svaleryd s. 31
12 Edstöm (2006) s. 13
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   Om det nu är så att kön är något som omvärlden formar oss in i så förutsätter det också 
kommunikation. Detta då dessa könsroller och särskilda egenskaper måste förmedlas från 
samhället till individen men också från individen och utåt. Men vad är då kommunikation? 
   John Fiske beskriver kommunikation som den aktivitet alla människor har gemensamt men 
som få kan förklara. Detta eftersom kommunikation innefattar alltifrån språk, tekniska och 
tryckta medier till gester, frisyrer och kläder13 och på så vis blir studier av kommunikation 
automatiskt också studier av kulturen runt omkring.14 
   Fiske talar också om två olika skolor i kommunikationsstudier och han kallar den första 
”processkolan”. Detta synsätt går ut på att kommunikation är överföring av meddelanden via 
kodning och avkodning och syftet med kommunikationen är att påverka mottagarens 
sinnesstämning på planerat vis. Om den överförda informationen inte uppfattas som sändaren 
tänkt sig krävs enligt detta synsätt en utredning av kommunikationskedjans felande länk och 
kommunikationen anses som misslyckad.15 Den andra skolan är det semiotiska synsättet där 
ett missuppfattat meddelande inte behöver vara misslyckat och där man istället ser på 
kommunikation som skapande och utbyte av betydelser. Här behandlas meddelandets, även 
kallat textens, betydelse för kulturen omkring.16 Det är detta semiotiska synsätt som präglat 
denna uppsats.
   Fiske menar att det i all kommunikation finns semiotiska tecken, vilka refererar till 
någonting annat än sig själva, samt koder vilka är de system där tecken organiseras.17 
   Tecken kan också beskrivas på två nivåer, en manifest och en latent där den första av de två 
innebär det uppenbara vi alla kan se och tolka likvärdigt. Den latenta nivån är däremot inte 
lika konkret utan syftar till det som tecknet får oss att tänka på, vilket naturligtvis varierar från 
person till person och har med tidigare erfarenheter att göra.18 Ett ikoniskt tecken är något som 
representerar någonting taget ur verkligheten genom att likna detta och ett exempel är ett 
fotografi eller en verklighetstrogen målning. Andra typer av tecken är också symboler, dvs. de 
tecken som vars mening är överenskommen, exempelvis att vi i vår kultur ser en uppåtvänd 
tumme som ett positivt tecken. En metafor är ett tecken i form av en liknelse och ett exempel 
är att en bild av ett hjärta som delvis gått sönder skulle kunna syfta på olycklig kärlek och 
svek. I metonymer representeras helheten av en liten del såsom två händer hållande ett galler 
representerar en fånge i fängelse. Att rökmoln på en himmel är ett tecken på eld eller att spår i 
snön är tecken på att någon nyligen passerat förbi kallas index, vilket skulle kunna beskrivas 
som ett tecken som bygger på logik.19  Innebörden av ett tecken är sammanfattningsvis att det 
kan uppfattas av våra sinnen och därav är fysiskt samt att det hänvisar till något annat än sig 
själv men framförallt att mottagaren uppfattar att det faktiskt är ett tecken.20 Semiotiken 
grundar sig i tanken att mottagaren skapar meddelandet när denne tillgodogör sig det 
semiotiska tecknet och tolkar detta genom sina tidigare kulturella erfarenheter.21 Därav ökar 
förståelsen för att saker och ting uppfattas på olika sätt av olika individer. 

13 Fiske, John (2001): Kommunikationsmedier – en introduktion, Borås: W&W s. 11
14 Fiske s. 12
15 Fiske s. 12
16 Fiske s. 12
17 Fiske s. 11
18 Ekström, Mats , Larsson, Larsåke (2000): Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur s. 143
19 Ekström, Larsson s. 149
20 Fiske s. 62
21 Fiske s. 14
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      Med tanke på hur många olika sätt semiotiska tecken kan kommunicera information blir 
det tydligt att vi hypotetiskt sett kan utläsa meddelanden var helst vi vill och då finns 
möjligheten att även design skulle kunna vara en kanal för information. Om vi utgår ifrån att 
detta påstående är korrekt kan vi tänka oss att design även skulle kunna kommunicera 
manlighet eller kvinnlighet genom de visuella attribut som förknippas med stereotypa 
könsroller. 
   Frågan är om detta är möjligt och i syfte att få en inblick i genusdesign, om den nu existerar, 
ska denna c-uppsats ta upp detta ämne utifrån två mindre delstudier.
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2. Huvudsyfte

Syftet med denna uppsats är göra en mindre undersökning om huruvida genus kommuniceras 
genom produktdesign och om så är fallet är ett vidare syfte att studera hur denna 
genuskommunikation tar sig uttryck. Detta genom empiriska studier av hur produkter avsedda 
för män respektive kvinnor är utformade samt intervjuer med personer kunniga inom 
produktutformning.

     2.1 Avgränsningar

För att möjliggöra detta arbete inom ramarna för en c-uppsats  har de undersökta produkterna 
begränsats till parfymflaskor och endast en art director intervjuats. 
   Att just parfymflaskor valts som analysobjekt beror på att dessa produkter har samma 
konstruktion och syfte oavsett om de vänder sig till män eller kvinnor och de skulle 
hypotetiskt sett även kunna se identiska ut för de båda könen, varför de blir relevanta objekt 
för en genusanalys.
   En art director har valts som informant då detta yrke innebär kunskap inom design.

     2.2 Disposition
I syfte att uppnå en tydlig struktur är denna uppsats uppdelad i två delstudier. 
   I kapitel 1 ovan återfinnsförst en inledning där begreppen genus och kommunikation reds ut. 
Efter detta kapitel, innehållande huvudsyfte och avgränsningar, följer kapitel 3, vilket består 
av en studie av utformning på parfymflaskor där form, färg och typsnitt står i fokus för analys. 
Här återfinns inledning, syfte, avgränsningar, metod samt resultat om vart och ett av dessa 
analysområden.
   Kapitel 4 behandlar en intervju som gjort med en art director och även denna del är 
uppdelad i inledning, syfte, avgränsningar, metod och resultat.
   I kapitel 5 presenteras sammanlagda slutsatser för de båda delstudierna och i kapitel 6 följer 
en diskussion över de båda delstudierna. 
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3. Studie av utformning på parfymflaskor

3.1 Inledning   

Att skriva en  uppsats om hur olika parfymflaskor kommunicerar genus kan tyckas en aning 
udda. Varför koncentrera sig på just parfymflaskor och kan design ens kommunicera 
någonting?
   Det mesta vi har omkring oss i vardagen ser ut som det gör av en anledning. Valet av 
logotyp, färger och design hos en produkt har stor betydelse för hur väl vi känner igen och 
lägger märke till den och på så vis också  hur pass konkurrenskraftig produkten blir på 
marknaden. 80% av hjärnan är nämligen specialiserad på just visuella upplevelser.22 Det finns 
ofta en tanke från producenternas sida med allt ifrån sängramen, ketchupflaskan, tröjan och 
skolboken till datorn och tandborsten och alla dessa ting kan kommunicera någonting genom 
sitt sätt att vara utformade. Det är dock inte alltid vi överhuvudtaget noterar detta. Många 
gånger är saker och ting alldeles för självklara för att vi ens ska fundera över dem. Ofta tänker 
vi inte på varför vi tilltalas av och köper vissa saker och många gånger tror vi oss vara 
immuna mot de dolda meddelanden som design sänder ut. Det är vi dock inte och därför kan 
det vara spännande att fördjupa sig i just design och vad det på olika sätt kommunicerar. 
   En aspekt av designstudier är att se om produkter utformas på olika sätt beroende på om de 
riktas till män eller kvinnor. För att möjliggöra en jämförelse med en rättvis utgångspunkt 
behövs då produkter som är likvärdiga för båda könen och helst bara en enda produkttyp för 
att hålla materialet inom ramen för en c-uppsats. 
   Det är här parfymer kommer in i bilden och frågan är om det finns skillnader mellan dam- 
och herrprodukter och som rubriken antyder har en studie av egenskaperna form, färg och 
typsnitt fått söka ett svar. Valet föll på en analys av just dessa egenskaper av olika 
anledningar. Om vi ser tillbaka på tendensen att förse pojkar med blått och flickor med rosa 
får färganalysen sitt värde bekräftat. Är det så att denna färgskillnad följer med oss till vuxen 
ålder? Själva formen är ett intressant analysobjekt då det förutom parfymflaskans färg är det 
första vi ser. Formen är helt enkelt själva flaskan och en analys av parfymflaskor vore 
bristfällig om inte också formen analyseras. På vissa parfymflaskor återfinns även mindre 
smycken som dekorationer, vilket bidrar till helhetsintrycket och därav också är något som 
bör nämnas i en analys. Anledningen till att även typsnittet på flaskans text studeras är att det 
förutom färg och form naturligtvis även är det som syns på flaskan som kännetecknar 
produkten. Ett ytterligare argument är att typsnittet är något som skiljer sig åt varumärken och 
produkter emellan och olika sorters typsnitt kan ofta urskiljas hos produkter beroende på 
vilken produktkategori de tillhör. Ett exempel på detta kan vara att texten på babyleksaker inte 
sällan ser annorlunda ut än den text som återfinns på trädgårdredskap. Att textens utseende 
varierar på detta sätt kan tyda på att utformningen i sig förmedlar något och därav får alltså 
även parfymflaskornas typsnitt ett analysvärde.
   En personlig observation är att det i de klassiska, stereotypa könsrollerna och även i 
tecknade filmer ibland förekommer  att kvinnor gestaltas som mjuka, varma, ljusa eller runda 
medan män tilldelas motsatsen i form av hårda,  kalla, mörka eller kantiga egenskaper. Frågan 

22 Holger, Lena, Holmberg, Ingalill (2002): Identitet – om varumärken, tecken och symboler, Emmaboda: 
Nationalmuseum och Raster Förlag s. 118
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är därför om denna indelning är något som också avspeglats i den visuella utformningen av 
kommersiella produkter. 

    3.1.1 Form
I Bo Bergströms bok från 2004 om effektiv visuell kommunikation beskriver han form med 
orden ”Det första intrycket är avgörande och oftast får man bara ett försök.”23 Bergström 
menar  vidare att form omfattar konst, inredning, arkitektur och mode men även visuell 
kommunikation, industridesign och konsthantverk och på detta sätt menar han att form är ”en 
av de viktigaste kulturyttringarna i mänskligt liv.”24 Trots formens många ansikten är det just 
produktform denna uppsats behandlar.
   Att skapa en egen identitet för en produkt på det visuella planet är mycket viktigt och då är 
en säregen och lättigenkännlig förpacknings- eller produktdesign väsentlig.25 En unik form är 
naturligtvis ett exempel på detta.          
   Producenter utnyttjar ofta av det så kallade mervärdet i syfte att skapa märkeslojalitet från 
kundens sida. Mervärdet är produktens märkesassociationer, dvs. de egenskaper utöver 
basbehovet som är speciella för just den specifika produkten och som gör att kunden känner 
igen den. Innehåll eller form är exempel på sådana associationer och målet är att dessa ska ge 
upphov till vissa preferenser hos kunden.26 Exempel på produkter som har hög märkeslojalitet 
är kläder, klockor och parfymer27 och om en produkt har en utformning eller förpackning som 
är så pass säregen att den kan avbildas grafiskt är det möjligt att märkesregistrera denna. 
Coca-Cola och Absolut är två av många produkter med säregen utformning och faktum är att 
de mest kända exemplaren av framgångsrika varumärken återfinns just bland flaskor. 28 
   Formens huvudsakliga uppgift är enligt Bergström att attrahera och dra uppmärksamhet till 
sig genom att ge ett kraftfullt eller ovanligt intryck men också att orientera mottagaren med 
tydlighet. Han påpekar också att en jämn och enhetlig form ger ett seriöst och trovärdigt 
intryck i motsats till ett slarvigt framställt exemplar.29 Vidare beskriver Bergström olika typer 
av former och diskuterar hur dessa upplevs. Han hävdar då att symmetri ofta ger harmoniska, 
lugna eller pampiga intryck30 och att en sluten form, dvs. en form innesluten i någon typ av 
ram, kan upplevas som spännande eller snål och ovälkommen. Han jämför så detta med den 
öppna och fria formen utan ram och hävdar att denna istället kan ge ett välkommet och 
generöst intryck. Bergström talar också om två sätt att komponera former vilka kallas 
Lumumma och Takete. Den första av dessa två ger ett positivt och mjukt intryck med 
harmoniska former medan den andra kan ge negativa upplevelser och beröra starkt med 
former som är dynamiska, hetsiga eller stickiga.31 Det är dock de enklaste och tydligaste 
formerna som på bästa sätt förmedlar budskap och som är mest effektiva då det gäller att dra 
uppmärksamhet till sig.32

23 Bergström, Bo (2004): Effektiv visuell kommunikation Värnamo: Carlssons s. 218
24 Bergström s. 220
25 Holger,  Holmberg s. 120
26 Holger,  Holmberg s. 116-117
27 Holger,  Holmberg s. 117
28 Holger,  Holmberg s. 118
29 Bergström s. 225
30 Bergström s. 230
31 Bergström s. 232
32 Bergström s. 251
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   Former har också en viktig roll inom kognitionspsykologin där det studeras hur människor 
uppfattar och minns dem som beståndsdelar i olika objekt. Irving Biederman(1987) 
formulerade den etablerade teorin om hur denna igenkänningsprocess går till.33 Teorin går ut 
på att en betraktare kategoriserar alla komplexa objekt som sammansättningar av olika 
generiska grundformer, enklare benämnt, ”geoner”. Man har beskrivit omkring trettio sådana 
geoner34 och de består av grundformer som exempelvis cylindrar, pyramider och kuber, alla i 
tredimensionellt format. Biederman menar att vi minns och känner igen objekt som de geoner 
de är sammansatta av samt genom det sätt på vilket dessa geoner är sammanfogade i 
objektet.35 Geoner är invarianta oavsett om de beskådas på ett platt papper eller i 
tredimensionellt tillsånd36 och då denna teori har fått en hel del empiriskt stöd kan den även 
vara intressant som utgångspunkt då det gäller att beskriva formerna hos diverse produkter. 

       3.1.2 Färg
Färger fungerar som kanal för både upplevelser och kommunikation vilket utnyttjas inom 
såväl måleri och arkitektur som design.37 Färger fyller också en viktig funktion när det gäller 
att förmedla känslor och ge starka intryck. Detta visar sig bland annat genom att vi illustrerar 
känslor med hjälp av färger då vi talar. Att rodna av skam, bli vit i ansiktet av rädsla, blå av 
kyla eller grön av avund är några exempel.38 Färger används också för att symbolisera 
temperaturer. Att vi låter röd färg representera värme medan blått representerar kyla gör sig 
påmint om vi tar en titt på närmsta vattenkran. Att röda och gula färger oftast ger ett varmt 
intryck kan bero på associationer till solsken39 och att blå färger ofta uppfattas som kalla kan 
kanske bottna i att de på något sätt för tankarna till snö och is. 
   Färger kan också ha betydelse på ett symbolsikt plan även om detta varierar kulturer 
emellan. I vår kultur är vitt är oskuldens färg, svart står för sorg, rött symboliserar ofta kärlek, 
gult är glädje, grönt är ungdomens och livets färg medan blått kan symbolisera vemodighet 
men även ge ett respektfullt intryck.40

   Färgkombinationer är också viktiga för den visuella profilen och identiteten hos en produkt. 
Detta då färger ofta förknippas med sina produkter såsom Coca-Cola har sina röda och vita 
färger och cigarettmärket Camel är gult.41 
   Det har forskats en hel del om färger och dess betydelse och inte minst ur ett 
genusperspektiv. Att färger exempelvis används för att belysa könsskillnader blir påtagligt i 
tv-reklam riktad till barn. Margareta Rönnberg (2003) beskriver hur det i reklam för små 
pojkar förekommer dova färger som mörkblått, mörkgrönt och svart medan flickreklamen 
lyser i pastellfärger som rosa, vit och lila.42 Kajsa Svaleryd nämner könskodning i sin bok om 
genuspedagogik och syftar då på hur flickor ofta har rosa täcken i sina vagnar medan pojkar 

33 Bruce, Vicki et al (2003): Visual perception – physiology, psychology and ecology (4:th ed.), New York: 
Psychology Press s. 282
34  Gleitman, H, Fridlund, A.J, Reisberg D (2004): Psychology (sjätte upplagan), W.W. Norton & Company, 
New York, N.Y. s 222
35 Biederman, Irving (2000): Recognizing depth-rotated objects: A review of recent research and theory, Spatial 
Vision, 13 (2-3) s. 241-253
36 Bruce s. 282
37 Bergström s. 298
38 Bergström s. 294
39 Bergström s. 294
40 Bergström s. 295
41 Holger,  Holmberg s. 120
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får täcken som är blå.43 Hon tar också upp ett praktiskt exempel på hur expediter ofta frågar 
henne om hon vill ha ett blått eller rosa snöre då hon inhandlar doppresenter vilket är en 
indirekt fråga om barnets kön.44 Också medierna använder sig av färgskillnader mellan könen 
och enligt Svaleryd är stereotyperna nu mer utmärkande än någonsin förut med mörka och 
häftiga färger för pojkar och söta, skrikiga och rosa nyanser för flickor.45

   Det naturliga färgsystemet eller NCS, vilket står för Natural Colour System, är det nu 
vanligaste färgbeskrivningssystemet i Sverige och bygger på forskning om färgperception. Hit 
hör färgcirkeln där alla färger återfinns på bestämda platser. Om vi tänker oss att det på 
färgcirkeln är uppritat ett kors kan vi återfinna färgen röd, förkortad som R, till höger på x-
axeln, motsatt till grön(G). Den gula färgen(Y) ligger högst upp på y-axeln på motsatt sida av 
färgen blå (B). Emellan dessa färger befinner sig ca 1 500 andra och varje färg i färgcirkeln 
kallas kulörton. De fyra delar som färgcirkeln, enligt vårt tankeexempel, delas upp i kallas 
kvadranter och man kallar färgerna på cirkelns högra sida varma medan den vänstra sidans 
färger benämns som kalla.
   Färgskalan kan också förklaras genom NCS färgkropp, den tredimensionella modell där 
både mättnadsgrad och ljushetsskala hos färger kan studeras.46 I färgcirkeln, som befinner sig 
i mitten av denna färgkropp, beskrivs färger enligt hls-koordinater vilka betecknar 
egenskaperna  ljushet (l), mättnad (s), andel av färgerna röd (R), grön (G) och blå (B) samt 
kulör eller aktuell vinkel i färgskalan (h).   
För att förstå hur ljushetsskalan fungerar kan vi se till 
figur 1 där färgcirkeln syns i mitten och där den lodräta 
axeln är själva ljushetsskalan. Färgcirkeln kan liknas vid 
en hiss som kan röras upp och ner och samtliga färgers 
ljushetsvärde påverkas av cirkelns läge på ljushetsskalan. 
I botten är denna skala svart för att successivt bli ljusare 
och ljusare ju högre upp på åskådaren tittar. I ljusskalans 
mitt och färgcirkelns centrum är färgerna som allra gråast 
och på denna punkt  är de också som mest omättade och 
mättnadsgraden (h) höjs ju längre ut emot färgcirkelns 
kanter vi kommer. Från ljushetsskalans mitt och uppåt 
blir färgerna allt ljusare för att i toppen avsluta som 
färgen vit.                                                                                Fig. 1: Ilustration av NCS färgkropp 

       3.1.3 Typsnitt 
Varumärken har kommit att bli starka konkurrensmedel för företag och därför prioriteras dess 
utveckling högt.47  De fungerar som bärare av information, som imageskapare, katalysatorer 
och garanter48 Som imageskapare har varumärket en viktig och symbolisk roll då det 

42 Rönnberg, Margareta (2003):TV-reklamen – vår tids myter Men könsrollskonserverande & 
konsumtionsfrämjande för barn?, Uppsala: Filmförlaget s. 216

43 Svaleryd s. 30
44 Svaleryd s. 31
45 Svaleryd s. 73
46 Bergström s. 298
47 Holger,  Holmberg s. 109
48 Holger,  Holmberg s. 110
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förmedlar vad produkten vill representera men också den bild konsumenten vill ge av sig själv 
gentemot andra människor

 och ett exempel på detta är högt ansedda märkeskläder.49 Varumärkets logotyp är av stor vikt 
för produktens visuella utformning och för dess identitet50 och logotypen i sig består inte bara 
av färg och  formsammansättning utan även av den inkluderade texten och dess utformning, 
dvs. dess typsnitt.
   Bokstäver kan förmedla budskap då de har möjlighet att anta egna personligheter och vitt 
skilda karaktärer genom olika  egenskaper. Ett typsnitt kan vara elegant, förnämt och enkelt 
men också tillgjort, osäkert, svulstigt och fräckt. När typsnittet genom sin utformning 
förstärker budskapet i texten eller på något sätt avslöjar sändaren kallas det ”synlig 
typografi”.51 Den ”osynliga typografin”är däremot det neutrala typsnittet där bokstävernas 
utformning saknar visuell påverkan och där själva texten får skapa betydelsen.52

   Typografi är för övrigt läran om olika bokstäver samt dess utformning och 
användningsområden53 och i denna lära ingår kunskaper om den specifika bokstavens 
uppbyggnad. Seriffer är de hakar som befinner sig längst ut i kanterna på vissa bokstäver och i 
figur 2  syns dessa som två fotliknande objekt i bokstavens underkant.54 Dessa seriffer är 
mycket viktiga beståndsdelar i bokstavens uppbyggnad och det är just tillgången eller 
avsaknaden av dessa som delar in de vanligast förekommande typsnitten i två olika 
teckensnittsfamiljer. De typsnitt som alltid har seriffer kallas antikvor och Times New Roman 
är ett exempel på ett sådant. Antikvorna  karaktäriseras också av att de är ojämna i formen 
på så vis att de streck och rundningar varje bokstav består av kan variera i tjocklek. 
Antikvorna delas ytterligare in i tre mindre familjer om trans- vertikal- och diagonalantikvor, 
alla med samma grundläggande egenskaper.55

   Den andra av de två vanligaste teckensnittsfamiljerna är de så 
kallade SANSERIFFERNA. Dessa saknar alltid seriffer, i 
motsats till antikvorna, och varje bokstav är jämntjock i sin 
konstruktion.56

   De mer ovanliga teckensnittsfamiljerna är Fantasistilar, Mekaner och Skripter, där 
Fantasistilarna ibland kan vara svåra att läsa då de ofta har en mycket karaktäristisk och 
alternativ design. Några exempel på dessa typsnitt är Garbo, Traffic och Fingers. 
   MEKANERNA  har ofta klossliknande och otympliga seriffer och beskrivs av Bergström 
som kraftfulla och klumpiga och han menar att de därav kan göra sig bra på affischer. Några 
exempel på typsnitt av denna sort är Rockwell och Egyptienne. 
   Skripter har en elegant karaktär och passar sig därav för dekorativa ändamål som 
exempelvis på menyer och inbjudningar. Det karaktäristiska med detta typsnitt är att det 
skulle kunna vara handskrivet och till denna grupp hör bland annat Citadel och Bankscript.57

49 Holger,  Holmberg s. 111
50 Holger,  Holmberg s 120
51 Bergström s. 120
52 Bergström s. 123
53 Bergström s. 123
54 Bergström s. 129
55 Bergström s. 130
56 Bergström s. 130
57 Bergström s. 132
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   Oavsett vilket av alla typsnitt som föredras är det dock viktigt att hänsyn tas till 
kognialiteten, dvs. att typsnittet i fråga har rätt karaktär för att att passa in i sitt sammanhang 
och på ett smidigt sätt kan bära fram textens budskap.58 

3.2 Syfte 

Syftet med denna delstudie är att undersöka om det finns skillnader i produktutformning hos 
parfymerna riktade till kvinnor jämfört med parfymer riktade till män och om skillnader 
existerar, att i så fall kartlägga dessa.

   3.2.1 Avgränsningar
Då studiens material måste hållas inom ramarna för en c-uppsats finns en gräns för hur många 
produkter som kan undersökas. Därav har ett representativt urval av 40 stycken parfymer, 20 
avsedda för varje kön, valts ut för analys. Vidare har produktutformningen endast undersökts 
med avseende på flaskornas form, dominerande färg hos varje produkt samt typsnittsval på 
etiketten. Om smycken funnits på flaskorna har också dessa uppmärksammats.
   En specifik avgränsning har även gjorts för var och en av de studerade egenskaperna. 
Parfymflaskornas former excluderar en eventuell förpackning och har endast jämförts med 10 
stycken geometriska ikoner. Färganalysen har avgränsats till att gälla endast själva flaskan 
och därmed har färgen på en eventuell kork, här definierad som löstagbar, samt textens färg 
bortsetts ifrån. Flaskans mest dominerande färg, dvs. den färg som upptar störst yta, har valts 
ut för analys och i de fall där flaskan består av fler än en färg har de övriga fallit utanför 
studien. Med flaskans färg menas förutom färgen på flaskans material också den nyans en 
genomskinlig flaska får med parfymvätskan inuti. I studien av de på parfymflaskorna 
förekommande typsnitten har i första hand textens stil i det specifika produktnamnet studerats 
och en analys av varumärkets typsnitt har valts bort då denna textlogotyp ofta är densamma 
oavsett om produkten vänder sig till män eller kvinnor. I de fall då endast varumärkesnamn är 
presenterat ingår dock också denna text i typsnittsstudien. Även mindre text gällande 
exempelvis innehållets mängd har bortsetts ifrån.
     

3.3 Metod 

Inledningsvis bör understrykas att relevant litteratur fyller en väsentlig funktion som 
komplement till, och stöd för, empiriska undersökningar. De böcker som använts i detta 
arbete har tagits fram genom åtskilliga sökningar på DISA´s databas med sökord som 
exempelvis ”design”, ”genus”, ”reklam” och ”kommunikation”. Vissa delar av litteraturen har 
också hittats i källförteckningar tillhörande tidigare framlagda uppsatser som i sin tur funnits 
genom sökmotorer på Uppsala universitets hemsida.
   Syftet med en litteratursökning har alltså varit att hitta material som på något sätt behandlar 
visuell kommunikation och genus och detta i strävan efter att skapa en god analytisk 
utgångspunkt för framtagna forskningresultat.

58 Bergström s. 133
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   Operationella definitioner av de använda begreppen har också varit nödvändiga i arbetet 
med denna uppsats.
   Ordet ”parfym” har här tilldelats definitionen flytande vätska som appliceras på kroppen i 
syfte att förse användaren med aktuell doft. Av denna anledning har övriga produkter som 
exempelvis har deodoranteffekt eller är av annan form än flytande bortsetts ifrån i 
undersökningen. ”Parfymer” förklaras ytterligare som Eau De Toilette och Eau De Parfum för 
kvinnor samt Eau de Toilette, After Shave och Cologne för män.59

   Ett förtydligande av skillnaden mellan varumärke och produktbenämning kan tyckas 
överflödig men är trots allt på sin plats här. Parfymens ”varumärke” är den ständigt 
förekommande text som producenten använder som personligt kännetecken för samtliga av 
sina produkter medan  ”produktnamnet” är den varierande text på parfymflaskan som 
kännetecknar just den specifika produkten i fråga.
   Att de aktuella parfymerna är ”unika” innebär att det i urvalet inte får finnas fler än en 
parfym av samma varumärke och med samma form och färg. Två produkter vars enda 
åtskillnad är volym eller specifikt produktnamn räknas alltså inte som unika.
   Vad som är en produkt för en man och vad som är en produkt riktad till en kvinna finns 
definierat på PriceRunners hemsida där olika listor separerar dam- och herrparfymer.      
   Med ”design” menas flaskans form, färg och eventuell utsmyckning exklusive tillhörande 
förpackning. 

           3.3.1 Urval
 I syfte att ha en så liten påverkan på urvalet som möjligt och på så sätt undvika subjektivitet 
togs studiens analysenheter ur ett redan samlat material. Samlat material i den bemärkelse att 
det är taget direkt ifrån PriceRunners hemsida60 och vidare är det de 20 första unika 
parfymerna för män respektive kvinnor som valts ut som forskningsobjekt för denna studie.61 
   Att just PriceRunners utbud av parfymer blivit föremål för undersökningen beror på sidans 
praktiska upplägg, där parfymer för kvinnor och parfymer för män presenteras separat, och 
där kunden själv ges möjlighet att sortera dessa produkter efter egna preferenser.
   De totalt 40 parfymer som studeras i denna uppsats togs från PriceRunners svenska 
hemsida som den såg ut 14/11-06. Produkterna är sorterade efter ”popularitet” vilket innebär 
att de listas efter vilka som har flest ”klick” ut från PriceRunners hemsida via företagets 
direktlänk.62

  Eftersom denna undersökning koncentrerar sig på parfymer enligt definitionen ovan har 
vissa produkter tagits bort från popularitetlistan 14/11-06 då de inte uppfyller för de för 
parfymer nämnda egenskaperna. Ett antal produkter har också ignorerats i studien då dessa är 
näst intill kopior av en annan produkt och därav inte uppfyllt kravet på att vara unika. I de fall 
där det funnits en dubbel uppsättning av detta slag har den första på listan av de två 
parfymerna räknats till studien medan den andre har tagits bort. 
   Sammanfattningsvis kan här konstateras att urvalet i denna studie bygger på de 20 första 

59 Eau de Parfum, Eau de Toilette och  Eau de Cologne är alla parfymer men i mer eller mindre koncentrerad 
form. (Källa: Personal på Kicks samt Parfymeri L i Uppsala.)
60 http://se.pricerunner.com/  
61 Se bilaga 1 och 2
62 Förklaring till innebörden av ”popularitet” given av kundkontakt på infose@pricerunner.com 
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unika parfymerna för damer samt de 20 första för herrar på PriceRunners popularitetslista där 
de produkter som inte uppfyller kraven för definitionen “parfym” är borttagna ur studien.63

           3.3.2 Form
I syfte att få en så objektiv bild av flaskornas form som möjligt har följande tio geometriska 
ikoner, även kallade geoner, använts som jämförelseobjekt. 

Fig. 3:  Biedermans geoner

Dessa geoner är framtagna av Biederman men bilden ovan är hämtad ur studien ”Object 
recognition” där minnesfunktioner behandlas och författare till verket är Kimberly 
Kirkpatrick, vid University of New York. De tio ovan presenterade geonerna tillhör de allra 
vanligaste64 och har valts ut som jämförelseobjekt av flera anledningar. 
    På grund av dess variationsrikedom får medbedömarna fler alternativ att välja mellan och 
de får därmed större utrymme för egna idéer. Då geonerna har relativt enkla och begripliga 
former kan de förstås av de flesta vilket underlättat formbedömningen för de medbedömare 
som deltagit i studien. Ytterligare en fördel är att Biedermans geoner till sin 
grundkonstruktion är invarianta oberoende av om de förekommer i två eller tre dimensioner 
och på så vis har dessa kunnat användas som jämförelseobjekt av parfymflaskorna även då 
flaskorna presenterats för medbedömarna i bildformat. Geonerna är också väl utforskade och 
specifikt framtagna objekt för just studier angående förståelse och minnesfunktioner varför 
dessa är lämpliga redskap i denna studie.
  Att jämföra geonerna med de olika parfymflaskorna kan gå till på fleras sätt. Man kan 
exempelvis tänka sig en automatiserad matematisk analys som delar upp ett godtyckligt 
objekt i geoner. Emellertid ligger det utanför möjligheternas ram i denna studie och istället 
har ett antal mänskliga bedömare fått göra uppdelningen. Anledningen till att flera bedömare 

63 Se bilaga 14
64  http://www.pigeon.psy.tufts.edu/avc/kirkpatrick/default.htm
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använts är att det för en människa inte alltid är självklart på vilken detaljnivå uppdelningen 
ska ske och resultaten kan därför skilja sig åt betydligt från person till person. Att då låta flera 
personer utföra samma bedömningprocedur ger möjligheten att utgå från medeltal och 
medianvärden vilket ger ett mer rättvist resultat och bidrar till att reliabiliteten ökar. 
   Förutom jag själv har alltså även fem personer i åldrarna 20-28, varav tre män och två 
kvinnor, analyserat parfymflaskorna utifrån dessa geoner och alla som bidragit med en 
bedömning kommer i fortsättningen att definieras som medbedömare A-F. Tilläggas bör att 
dessa medbedömare är de personer i min egen bekantskapkrets som varit intresserade av att 
delta i studien.
   Själva analysen, eller jämförelsen, har gått ut på att studera en produkt i taget och att 
försöka urskilja vilka av dessa geoner parfymflaskan i fråga skulle kunna vara uppbyggd av 
samt hur många dessa geoner är. Medbedömarna har även fått i uppdrag att ange om de anser 
sig finna ett smycke på flaskan eller ej samt att rita en skiss av flaskan i miniatyr för att 
förtydliga sina tankegångar. För denna uppgift har medbedömarna använt sig av bilder på 
samtliga 40 parfymflaskor65, ovan presenterade geoner66, kodblanketter67, illustrerade exempel 
på hur geoner är en del i vardagliga ting68 samt regler för vilka riktlinjer formbedömningen 
skulle följa.69  Tanken med riktlinjerna var att alla medbedömare skulle ha samma 
utgångspunkt, samma förutsättningar och samma förståelse för problemet. På samma gång var 
det dock viktigt att riktlinjerna inte var alltför detaljerade för att inte riskera att styra 
medbedömarna för hårt. Fria och individuella analyser från deltagarnas sida var trots allt en 
förutsättning för att dessa medbedömningar skulle fylla en funktion.
   De kodblanketter medbedömarna använt sig av har slutligen sammanställts och resultaten 
har i sifferform strukturerats upp och räknats ut i datorprogrammet Excel.70 
   Det kan här vara på sin plats att ta upp det faktum att parfymflaskorna och geonerna sällan 
stämmer helt överens i formerna och då har en bedömning gjorts om vilken geon som är mest 
lik den aktuella flaskformen. Detta innebär att egenskaper som skarpa kanter ibland har 
bortsetts ifrån om de varit en skillnad mellan jämförelseobjekten. En subjektiv bedömning kan 
tyckas men här fyller medbedömarna återigen sin funktion då det slutgiltiga resultatet 
beräknats på de sammanlagda uppfattningarna.

           3.3.3 Färg
Som ett hjälpmedel i färganalysen har ett för studien speciellt utvecklat datorprogram använts. 
Detta program är skapat  i MATLAB och är inriktat på just färganalyser.71 Att personligen 
bedöma vilka färger parfymflaskorna har samt att sedan kategorisera dessa kan tyckas 
någorlunda enkelt med färgcirkeln till hjälp men faktum är att färger kan uppfattas olika 
individer emellan och subjektivitet, systematiska misstag eller slarvfel skulle kunna sänka 
reliabiliteten i resultatet utan datorns hjälp. Uppmärksammas bör att även datorer har 
svårighet att träffa rätt i en färganalys. Resultatet varierar nämligen beroende på vilket ljus 

65 Se bilaga 1 och 2
66 Se bilaga 8
67 Se bilaga 7
68 Se bilaga 9
69 Se bilaga 10
70 Se bilaga 11
71 Upphovsmannen till detta program är Mats Lind på institutionen för informationsvetenskap och om intresse 

för programmet finns kan Lind kontaktas för vidarebefordring. 
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den analyserade bilden togs i samt vilken kapacitet datorn har. Dock är en dator mer objektiv i 
sin bedömning än en människa varför den ändå använts.
   Färgbedömningen genomfördes på så vis att den dominerande färgen på varje flaska först 
identifierades och därefter utmärktes ett litet område i denna färgzon i förtydligande syfte72. 
Till saken hör att de två mest dominerande färgerna i studiens inledningsskede agerade 
analysobjekt men då den minst förekommande av dessa två inte gav mer för resultatet än en 
generellt mörkare färg valdes den bort helt ur studien. Däremot kan den fortfarande urskiljas i 
inrutat format i bilaga 5 samt som siffran 2 i bilaga 6. 
   Det utvalda färgområdet73 analyserades i det specialskapade datorprogrammet och områdets 
genomsnittliga färg räknades då fram. Denna genomsnittsfärg beskrevs sedan av programmet 
i hls-koordinater, dvs i kulör (h), ljushet (l) samt mättnad (s). Dessa värden noterades i en 
tabell för vidare analys.74

    Vidare därifrån har den mest dominerade färgens exakta position placerats i en färgcirkel 
med hjälp av koordinaterna för ljushetsvärde (s) samt vinkel (h) och med en gradskiva som 
hjälpmedel. Parfymernas positioner har utmärkts med ”D” för damparfymer och ett ”H” för 
herrparfymerna och i de fall då ljushetsvärdet hos en parfym understigit 0.6 har denne 
utmärkts av en fet bokstav. Detta för att läsaren ska få en översikt över dam- och 
herrparfymernas olika placeringar på färgskalan.
   För att få en ännu tydligare bild av hur damparfymernas och herrparfymernas färger skiljer 
sig åt  har de båda gruppernas sammanlagda medianvärde av färg 1 räknats ut i och två 
prototyp färger där en för varje kön har redovisats. Denna matematiska uträkning är en 
trestegsprocess separat för dam- och herrparfymer där medianvärdet av färgernas ljushets (l) 
först tagits fram. Därefter har medianvärdet på värde h, dvs. färgcirkelns vinkel räknats ur 
genom cirkulär statistik. Slutligen har medianvärdet för färgernas mättnad (s) framtagits och 
dessa tre värden har slagits ihop till två olika värden vilket resulterat i en medianfärg för 
herrparfymer och en för damer.
   Det ska poängteras att medianvärden för kulörer eller ”riktningar”(h) är ett statistiskt 
problem. Dock kan dessa värden bestämmas genom att bilda både cosinus- och sinusvärden 
av varje kulörs gradantal, sedan ta fram medianvärdet för cosinus- respektive sinusvärdena 
separat samt till sist transformera tillbaka dessa medianvärden till ett gradtal (en riktning). 
   Två mellan könen olika histogram har också upprättats för att demonstrera färgernas 
ljushetsvärden samt hur många av de olika parfymflaskorna som kommer upp i de olika 
nivåerna.

        3.3.4 Typsnitt
   För att kunna kategorisera parfymflaskornas olika typsnitt har de förekommande typsnitten 
delats in i om två grupper, där grupp 1. består av de teckensnittsfamiljerna Antikvor och 
Sanseriffer tillsammans. I grupp 2 ingår de övriga typsnitten från olika familjer dvs. Mekaner, 
Skripter och Fantasistilar.
   Typsnitten från fem olika familjer är alltså indelade i två grupper och en naturlig fråga att 
ställa är varför indelningen gjorts på just detta sätt. Det Antikvor och Sanseriffer har 
gemensamt är, enligt Bergström, att de är de vanligast förekommande typsnitten och de har 

72 Se bilaga 5
73 Se bilaga 5
74 Se bilaga 6
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därför kategoriserats tillsammans. Mekaner, Fantasistilar och Skripter tillhör de typsnitt som 
används mer sällan och de är därför klassade för sig.75

   På så vis har typsnittsstudien kommit att undersöka huruvida de typsnitt som återfinns på de 
olika aktuella parfymflaskorna är av den vanliga eller ovanliga sorten.
   

75 Bergström s. 130
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     3.4 Resultat

        3.4.1 Valda parfymer 
Här presenteras de parfymprodukter som agerat analysenheter för denna studie då de 
uppfyller för parfymer ställda krav.76 Observera att vissa produkter benämns med 
innehållsmängd medan det hos andra produkter endast anges varumärke samt specifik 
produktbenämning. Detta beror på att nedan följande beskrivningar återges på samma sätt de 
presenterats på PriceRunners hemsida. 
   Vidare skall parfymprodukterna, för att här räknas upp i samma ordning som de förekommit 
i på hemsidan, läsas i ordningen av två spalter där den vänstra föregår den högra.
   Bilder av studiens parfymflaskor finns att skåda i bilaga 1 och 2.

Damparfymer: 

Paris Hilton 
Paris Hilton Eau De Parfum Limited Edition

Paris Hilton 
Paris Hilton Eau De Parfum

CLEAN 
CLEAN Eau de Toilette

Viktor & Rolf 
Flowerbomb Eau De Parfum Spray 
30ml / 1oz

Aquolina 
Aquolina Pink Sugar Eau de Toilette Natural 
Spray

Je Reviens 
Worth Eau De Toilette Spray  
50ml / 1.7oz

Escada 
Island Kiss Eau De Toilette Spray    
30ml / 1oz

Cacharel 
Amor Amor Eau De Toilette Spray 
50ml / 1.7oz

Burberry 
Weekend Eau De Parfum Spray 
30ml / 1oz

Chopard 
Mira-Bai Eau De Toilette Spray 
30ml / 1oz

Christian Dior 
Miss Dior Cherie Eau De Parfum Spray 
50ml / 1.7oz

Trussardi 
Trussardi Skin Eau De Parfum Natural Spray 
30ml / 1oz

Dolce & Gabbana 
Light Blue Eau De Toilette Spray 
25ml / 0.8oz

Hugo Boss 
Deep Red Eau De Parfum Spray 
30ml / 1oz

Benefit 
Benefit Maybe Baby Eau de Toilette

76 Se definitioner i metodavsnittet (3.3)
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Britney Spears 
Curious Eau De Parfume Spray  
30ml / 1oz

Ralph Lauren 
Ralph Eau De Toilette Spray 
30ml / 1oz

Hugo Boss 
Hugo Woman Eau De Toilette Spray 
40ml / 1.3oz

Cacharel 
Noa Perle Eau De Parfum Spray
30ml / 1oz

Prada Eau de Parfum Spray 
50ml / 1.7oz

Herrparfymer:

Creed 
Tabarome Eau De Toilette Spray 
120ml / 4oz

Burberry 
Burberry Eau De Toilette Spray 
30ml / 1oz

Diesel 
Plus Plus Eau De Toilette Spray 
75ml / 2.5oz

Hugo Boss 
Baldessarini Del Mar After Shave 
90ml / 3oz

Van Cleef & Arpels 
Van Cleef Eau De Toilette Spray 
100ml / 3.3oz

Giorgio Armani 
Acqua Di Gio Eau De Toilette Spray 
100ml / 3.4oz

Burberry
Weekend Eau De Toilette Spray 
30ml / 1oz

Coty 
Aspen Cologne Spray 
118ml / 4oz

Lacoste 
Pour Homme After Shave Bottle 
50ml / 1.6oz

Jean Couturier 
Jean Couturier 12 Eau De Toilette Spray 
3.3oz

Hugo Boss 
Boss After Shave Splash 
50ml / 1.7oz

Rochas 
Moustache Eau De Toilette Spray 
75ml / 2.5oz

Lacoste 
Lacoste Essential Eau De Toilette Spray 
40ml / 1.3oz

Dolce & Gabbana After Shave 
75ml / 2.5oz

Ralph Lauren 
Polo Sport After Shave 
75ml / 2.5oz

Hugo Boss 
Hugo Boss Duo: Hugo Edt Spray 12.5ml + 
Hugo Energise Edt Spray 
12.5ml ( Limited Edition ) 2pcs
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Paul Smith 
London Eau De Toilette Spray 
30ml / 1oz

Christian Dior 
Fahrenheit After Shave 
100ml / 3.3oz

Lancome 
Miracle Eau De Toilette Spray 
50ml / 1.7oz

Jean Paul Gaultier 
Le Male Eau De Toilette Spray 
75ml / 2.5oz

Följande produkter för damer och herrar är bottagna ur studien då de inte räknas som 
parfymer enligt tidigare angivna kriterier.77

Damprodukter:
Elite woman bath & shower gel 
Miya Shinma, Miya Shinma Sakura Kimono Bag Petit 
Britney Spears Fantasy Solid Perfume Compact78

Christian Dior, Dolce Vita Deo Spray79 

     Herrprodukter:
Calmia, Calmia Karma Travel Candle80 
Liz Claiborne, Claiborn Sport Shave Cream81

Thierry Mugler, A*Men Styling Gel82

Aramis, Aramis Life Deodorant Spray83

Som tidigare nämnts har vissa produkter också ignorerats då de är kopior av en annan parfym:

Borttagna damprodukter:
Clean Ultimate Eau De parfume84

Paris Hilton-Paris Hilton Eau De Parfum Spray   50ml / 1.7oz85

Cacharel - Amor Amor Eau De Toilette Spray  30ml / 1oz86

På herrlistan borttagen: 
Van Cleef & Arpels -Van Cleef Eau De Toilette Spray  50ml / 1.7oz87

77 Se bilaga 14
78 http://www.myshopping.com.au/PR--76060_Fantasy_by_Britney_Spears_4_5g_Solid_Perfume_Compact 
Bilderna av produkterna i bilaga 14 är inte, som de övriga, tagna från PriceRunner utan snarare från nedan 
följande adresser, dvs. fotnot 78-86. Detta då PriceRunner vid tidpunkten då bilaga 14 skapades inte lyckades 
visa produktbilderna.
79  http://www.perfumy-perfumeria.pl/Dior-Dolce-Vita-Deo-Spray-100ml-W-18717.html 
80   http://www.kelkoo.co.uk/ctl/do/drilldown~100007613/HQhair  
81 http://www.fragrancex.com/products/_cid_cologne-am-lid_C-am-pid_106M__products.html   
82 http://www.dealtime.co.uk/xDN-fragrance--perfumes-75_100_ml-brand_thierry_mugler   
83 http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/475856_-aramis-life-deodorant-spray-100-ml-  
aramis.html 
84 http://www.accessora.se/index.htm?uri=http://www.accessora.se/clean_sweetlayer.htm   
85 http://www.sephora.com/browse/product.jhtml;jsessionid=ARQPLQPLKWBMFLAUCKDRXCQ?id=P1043  

17&cm_mmc=us_search-_-Shopzilla-_-datafeed-_-allpdts&_requestid=11783 
86  http://shopping.kelkoo.it/b/a/ssc_134101_amor_cacharel.html 
87  http://www.shopping.com/xDN-fragrance--van_cleef~r-1~CLT-INTR~RFR-www.google.se 
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        3.4.2 Form
För varje geontyp (1 till 10) har antalet bedömda geoner summerats per bedömare (A till F) 
och per parfymtyp, dvs. uppdelat på herr- eller damparfym.88 Medianvärdet har därefter 
beräknats på bedömare för varje geontyp.  Detta värde uttrycker alltså hur många geoner av 
en viss typ bedömarna som grupp tyckte att alla herr- respektive damparfymer tillsammans 
innehöll och dessa värden redovisas nedan i tabell 1. 
Tab. 1: Tabell av de sammanlagda medbedömningarnas medianvärden uppdelat på form och kön 

Geon 
nr:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dam 7,5 4 1,5 29 10 2 2 12,5 0 0
Herr 11 4 1 34 11 1 0 14 0 0

   Av tabellen kan utläsas att det av alla tio geoner endast är geonerna med nummer1,4,5 och 8 
som förekommer i större omfattning, dvs. kuber, cylindrar, tunnor och expanderade cylindrar.
   Skillnaden i förekomst av dessa geoner hos dam- respektive herrparfymflaskor över 
bedömare har också testats statistiskt med hjälp av Wilcoxon’s matched pair test89 med en 
signifikansnivå på 5%. Endast för geon 1 fanns här en statistiskt signifikant skillnad (Z ≈2,2, 
N=6, p < 0,028). Det är därav rimligt att anta att inga genomgående skillnader finns mellan 
flaskor avsedda för herr- respektive damparfymer med undantag för att kubformen (geon 1) är 
något vanligare hos herrparfymflaskorna. Medianvärdet över bedömare visar nämligen att 
kubformen finns hos 7,5 av 20 damparfymflaskor medan den samtidigt återfinns hos 11 av 20 
herrparfymflaskor. 
   Förekomsten av smycken hos parfymflaskorna har också studerats och medianvärdet över 
bedömare samt hur många smycken som ansågs finnas för de 20 flaskorna i varje kategori har 
räknats ut. Resultatet gav, som tabell 2 förtydligar, att smycken är vanligare hos 
damparfymflaskorna, med medianvärdet 4,5 stycken av 20 flaskor, än hos gruppen 
herrparfymflaskor, där medianvärdet var 1 stycken av 20 flaskor.

Tab 2: Tabell visande medianvärdet av antalet förekommande smycken uppdelat på dam- och 
herrparfymer

Det samlade resultatet av medbedömningarna samt en illustration av de kodblanketter 
medbedömarna använt sig av finns att skåda som bilaga 11 respektive 7.

88 Se bilaga 11
89 Weiss, Neil A. (2005): Introductory statistics, (sjunde upplagan), Addison-Wesley, Boston, 
Ma. s. 548
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          3.4.3 Färg
Något som inledningsvis bör noteras är att det kan finnas en hel del felkällor gällande färgerna 
i de bilder på parfymer som finns tillgängliga kommersiellt på Internet. Dessa bilder kan vara 
tagna med varierande utrustning under olika belysningsförhållanden och dessutom finns 
möjligheten att reklambyråer kan ha förändrat bilderna en aning genom diverse 
bildbehandlingsåtgärder. Av dessa anledningar är de färgvärden som presenteras i denna 
studie inte exakta och detta bidrar i sin tur till att det kan vara svårt att göra en likvärdig och 
rättvis färgbedömning av de aktuella parfymflaskorna. Det kan dock antas att 
webbplatsproducenter såväl som reklammakare lägger vikt vid att förmedla rättvisa bilder av 
produkterna varför  en viss validitet i mätningarna ändå kan förutsättas.
   Som tidigare nämnts har genomsnittsvärdet för den mest dominerande färgen hos varje 
parfymflaska, dvs. ”färg 1”, beräknats och uttryckts i hls-värden. 
   Först ut att analyseras var ljusheten, eller l-värdet, hos de dominerande färgerna och 
resultatet presenteras i figur 4 och 5 nedan. I dessa två histogram uppdelade på dam- och 
herrparfymer kan vi utläsa att båda dessa grupper är dominerade av ljusa färger och endast två 
av parfymflaskorna i varje kategori har en dominerande färg där ljushetsvärdet understiger 
0,4. Att inga genomgående skillnader finns mellan dessa dam- och herrparfymer bevisas 
ytterligare av att medianvärdet för den förstnämnda gruppen är 0,79 medan den senare  har 
medianvärdet 0,78. 

      Fig. 4: Histogram för damparfymernas ljushet          Fig. 5: Histogram för herrparfymernas ljushet

I nästa analys behandlades de dominerande färgerna utifrån sina kulör- och mättnadsvärden, 
även benämnt som ”h” och ”s”. Kulörvärden är dock svåra att testa eftersom riktningar 
(gradantal) inte kan behandlas med vanliga statistiska metoder.90 En färgcirkel i hls-
dubbelkonen med ungefär samma ljushetsvärde som medianvärdena för dam- och 
herrparfymerna har använts för att få en översikt över de två grupperna. Ljushetsvärdet för 
denna färgcirkel är 0,78 och detta värde representerar både dam- och herrparfymer då ingen 
större skillnad finns i ljushet mellan färgerna i dessa grupper.

90  http://www.cs.cmu.edu/~rcollins/directional.html 
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   De olika h- och s-värdena för alla de dominerande färgerna hos parfymflaskorna har 
framtagits och agerat koordinater, vilket resulterat i att alla produkter hamnat på olika punkter 
i cirkeln, dvs. på olika kulörtoner. Detta illustreras i figur 6 nedan och varje produkt 
presenteras som en bokstav där ”H” representerar herrparfymer medan ett ”D” står för 
damparfymerna. De 4 produkter bland damparfymerna och 8 produkter bland herrparfymerna 
som understiger ljushetsvärdet 0,6 har i färgcirkeln nedan presenterats med en fet bokstav. 
Dessa är egentligen för mörka för denna färgcirkel (l=0,78) och har därav, som synes, 
markerats.
   I färgcirkelns kanter är färgerna som mest mättade (s) och med andra ord ser de här som 
allra klarast ut. I cirkelns mitt är färgerna snarare gråa och svåra att urskilja och det heter att 
de är omättade.

      Fig. 6: Färgcirkeln med  in prickade färgvärden för dam- och herrparfymer

Vi kan här se att den största andelen parfymer överstiger ljushetsvärdet 0,6 samt att de feta 
bokstäverna som representerar mörkare värden är fler för herrparfymerna (H). Som synes 
ligger också damparfymerna oftast längre ut från mitten än herrparfymerna, vilket innebär att 
de förstnämnda är mer mättade. Medianvärdet för mättnadsgraden (s-värdena) är 0,76 för 
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damparfymerna medan den är 0,43 för herrparfymerna. Denna skillnad testades också 
statistiskt med hjälp av Mann-Whitney’s U-test91 (ett test där man jämför medelvärdet mellan 
två grupper av individer) och med ett beslutskriterium på 5% och den är statistiskt signifikant 
(U=84,5, N1=20, N2=20, Z≈3,12, p < 0.002). Studiens damparfymer är alltså vanligen mer 
mättade än herrparfymerna.
   I syfte att kartlägga de olika parfymernas exakta position bland kulörtonerna benämns här 
cirkelns delar med hjälp av gradskalan. 
   Vi kan se att 13 av de totalt 20 damparfymerna befinner sig i kvadranten mellan 90 och 0º 
medan 5 av dessa återfinns i kvadranten mellan 270 och 0º. Endast 2 stycken av 20 
damparfymer finns att skåda mellan 90 och 180º. Herrparfymerna är fördelade på så vis att 6 
produkter befinner sig i cirkelns innersta mitt där färgerna är som gråast. 8 stycken 
herrparfymer finns i den nordligaste delen av kvadranten mellan 90 och 0° medan de övriga 6 
herrparfymerna syns i kulörtonerna kring 180°. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de 
flesta av damparfymerna är synliga mellan 90 och 0°, där kulörtonerna är gula, orange och 
röda, medan herrparfymerna  i huvudsak finns mellan 45 och 225° där kulörtonerna är gula, 
gröna och blå.
   I färganalysens avslutande moment har medianvärdena av ljushet, av färgmättnad samt av 
färgvinklarnas värden i cirkeln, dvs. kulör, lagts ihop för att få fram en ”prototypisk” färg för 
herr- respektive damparfymer. Detta för att få en bättre bild av hur damparfymerna och 
herrparfymerna generellt sett skiljer sig åt färgmässigt. I figur 7 presenteras resultatet av 
denna uträkning. Den övre rutan representerar damparfymernas prototypfärg  med en ljust 
aprikos nyans medan den undre sammanfattar herrparfymerna i form av en blågrön ton. 

                                          Fig. 7: Färgernas medianvärde för  dam- och herrparfymer

          3.4.4 Typsnitt
I studien av de typsnitt som återfinns på de aktuella parfymflaskorna har, som tidigare nämnts 
i avsnittet om avgränsningar, i första hand det specifika produktnamnet studerats men i de fall 
där endast varumärkesnamn förekommer på flaskan har även denna text ingått i analysen.
   I undersökningen av parfymflaskornas typsnitt visar resultatet på skillnader mellan dam- 
och herrprodukter. En studie av herrparfymflaskorna visar att 18 av 20 typsnitt tillhör grupp 1, 
dvs. den grupp där de vanligast förekommande teckensnittsfamiljerna Antikvor och 
Sanseriffer ingår och detta visar på en klar trend bland herrprodukterna. 
   Damparfymsflaskorna är mer varierande i sina typsnitt och ingen tydlig anknytning till en 
specifik grupp kan urskiljas. Nästan hälften av damprodukternas typsnitt tillhör grupp 2, 
vilket är den grupp som inkluderar de mer ovanliga typsnittsfamiljerna Fantasistilar, Mekaner 
och Skripter, medan den andra halvan tillhör de allt vanligare typsnitten i grupp 1.92 Resultatet 
illustreras i tabell 4 nedan.

91 Weiss  sid 522
92 Se bilaga 3 och 4
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                        Tab. 3: Tabell för typsnittsgruppernas förekomst 

Med hjälp av ett Chitvåtest93 kan skillnaden i fördelning över olika typsnitt testas statistiskt 
och en sådan analys visar att fördelningen av de olika typsnitten för herr- och damparfymer 
skiljer sig signifikant åt (Chitvå ≈11,25, df=2, p< 0,01).

93  Weiss  s. 674
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4. Intervju med en art director

     4.1 Inledning

Fördelen med en intervju är det fria samtalet. Genom att träffa en person öga mot öga ges 
möjlighet att läsa av kroppspråk och tonläge och därigenom kan den som intervjuar 
tillgodogöra sig mer information än vad en text eller ett telefonsamtal erbjuder. Tanken är att 
intervjupersonen genom sina reflektioner angående genusdesign bidrar med värdefull 
information för undersökningen. 

     4.2 Syfte

Syftet med denna intervju är att genom en tillgodogörelse av en Art Directors yrkeserfarenhet 
få ett praktiskt perspektiv på genusdesign. Ett ytterligare syfte är att få professionella 
kommentarer på studiens färdiga resultat.

    4.2.1 Avgränsningar
Att avgränsa studien till en enda intervjuperson var nödvändigt för att inte överskrida 
omfånget för en c-uppsats samt för att lyckas slutföra uppsatsen i tid då intervjuer kräver 
mycket planering och är en mycket tidskrävande process.

 4. 3 Metod

Denna intervju genomfördes 18/12 -06 på Hugo Ekströms arbetsplats under informerat 
samtycke94 och tog totalt ca 45 minuter. Intervjun genomfördes som en samtalsintervju under 
ett personligt möte och detta för att möjliggöra följdfrågor samt enkelt kunna reda ut 
eventuella oklarheter under intervjuns gång.95 Intervjupersonen i detta fall fungerar som 
informant, då denne givit information av värde för uppsatsen, men även som respondent, 
denne delgivit egna reflektionen och tankar.96

   En teoretisk urvalsprincip kan sägas ligga till grund för valet av intervjuperson då studien 
bygger på ett specifikt tema och relevanta kommentarer på detta är önskvärda.97 Själva studien 
i sig klassas som en fallstudie eftersom detta specifika tema studeras ur perspektivet av en 
yrkesroll.98

   Steinar Kvale har delat in arbetet kring en intervju i olika steg. Tematisering, planering 
urval, intervju, utskrift, bearbetning, redovisning/analys och rapportering är byggstenar i 

94 Se bilaga 13
95 Ekström, Larsson s. 54
96 Ekström, Larsson s. 52
97 Ekström, Larsson s. 57
98 Ekström, Larsson s. 53
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processen99 och det är också dessa punkter, i ovan angivna ordning, som varit utgångspunkt 
för denna intervju. Intervjun har också en halvstrukturerad form då förbestämda temafrågor 
och specifika frågor ställts även om intervjupersonen samtidigt tillåtits att komma med egna 
inlägg.100

   Själva intervjun som sådan har strukturerats på så vis att breda, översiktliga frågor har fått 
inleda samtalet. Detta upplägg är praktiskt då informanten på så vis får en introduktion till 
ämnet men ändå inte riskerar att ledas in på ett visst spår i sina svar. Efter att  informanten 
själv på detta sätt satt riktlinjer för intervjun har mer konkreta följdfrågor ställts för att komma 
djupare in i ämnet.101 Det bör tilläggas att intervjuns informant i förväg tagit del av 
intervjufrågorna102 för att få möjlighet till förberedelse. Däremot har de frågor som behandlat 
uppsatsens resultat uteslutits ur förhandsvisningen, med informantens vetskap, för att inte 
styra intervjun för hårt och ha en ledande inverkan på svaren.103

   Intervjun bandades med informantens tillåtelse och det färdiga materialet bearbetades 
omedelbart efter att samtalet slutförts för att möjliggöra en så korrekt återgivelse som 
möjligt.104 
   Det ska dock poängteras att de svar informanten givit till största delen består av personliga 
uppfattningar och reflektioner vilket också var meningen med denna intervju. Utgångspunkten 
för intervjun är de i förväg utformade frågorna men då den ägt rum i form av ett samtal har 
ytterligare frågor ställts och mer information än väntat har framkommit. Av denna anledning 
har intervjun redovisats som en sammanställning av de viktigaste delarna. 
   Något som också bör observeras är att det i uppsatsarbetets inledande skede förekom en 
hypotes om hur jag själv trodde att  parfymer för män respektive kvinnor skulle vara 
beskaffade. Denna hypotes togs bort ur arbetet men finns fortfarande kvar bland 
intervjufrågorna i bilaga 12. 

     4.4 Resultat 

 Intervju med Hugo Ekström, Art Director på WJOS reklambyrå

Hugo Ekström anser att det i många områden ser olika ut beroende på om produkten ifråga är 
riktad till en kvinna eller man och han ger exempel på produkter som kläder, klockor och 
parfymer. Han menar att man också i bilannonser brukar kunna urskilja till vilket kön 
reklamen vänder sig.
   Ekström talar om egna erfarenheter där uppdraget varit att göra reklam för pensions- 
sparande och där budskapet varit riktat till kvinnor. Detta yttrade sig i reklamens utseende 
men även i den genomgående tonen i texten. Färgerna och formerna var dock styrda av 
företagets manual vilket innebär att bild och text är de element reklambyrån fritt kunnat 
använda sig av.

99 Ekström, Larsson s. 53
100Ekström, Larsson s. 55
101Ekström, Larsson s. 59
102 Se bilaga 12
103 Ekström, Larsson s. 70
104 Ekström, Larsson s. 64
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   Ekström spontana kommentar på frågan hur han uppfattar parfymer för män respektive 
kvinnor är att han tror sig se en skillnad. Han menar att kvinnliga parfymer ofta kan vara mer 
sensuella i formen samtidigt som det nog är mer maskulint och tufft utformat för männen. 
Han tror också att det ligger en viss tanke och mycket planering från producentens sida bakom 
produkternas utformning. Ekström menar att utformningen säkert undersöks noggrant med 
hjälp av exempelvis fokusgrupper för att få fram ett bra resultat och att stora varumärken är 
speciellt medvetna om hur saker och ting ska se ut för att ge lyckade resultat. Vi väljer trots 
allt produkter som tilltalar oss visuellt.
   Ekström kommenterar också en hypotes om att damparfymer skulle ha rundare former, 
varmare färger samt mer skriftliknande stilar medan herrparfymer istället skulle ha kantigare 
former, kallare färger och rakare stilar. Han håller till viss del med om detta men menar 
samtidigt att vissa produkter bryter detta mönster. Ibland framställs exempelvis kvinnliga 
parfymer som lite tuffare och detta kan även gälla deodoranter för kvinnor och mycket ofta 
syns detta i reklamfilmer. Vissa produkter vill sticka ut ur bruset och man har då ett formspråk 
som närmar sig det traditionellt manliga. Det är kanske på detta vis just för att det ska vara 
annorlunda och för att inte kvinnor bara ska behöva vara väna och vackra utan också tuffa. 
   Däremot kan Ekström inte se samma tendens att närma sig det motsatta könets ”territorium” 
hos män. Han menar att man helt enkelt inte har gjort samma resa med männens produkter 
och att det förmodligen är lättare att hitta en kvinnlig målgrupp som identifierar sig med det 
tuffa än män som skulle våga erkänna att de är lite åt det feminina hållet.
   Ekström ombeds att kommentera studiens färgresultat som visar att damparfymerna oftare 
innehåller rödare toner medan herrpafymerna ligger mer åt grön och blå. Han anser att man 
använder färger i syfte att förmedla något. Om man vill uttrycka det sensuella eller tuffa och 
hårda så går färgerna naturligt åt olika håll – det varma och det kalla. Han menar att man 
också kan använda färger ur ett signalperspektiv för att de verkligen ska synas och då 
använder man sig av en viss typ av starka färger. På samma gång är utformningen ofta styrd 
av en produkts grafiska profil och då är det den som avgör vilka färger som används, och de 
är i sin tur framtagna efter vad man vill uttrycka, beroende på om man vill vara kall och tuff 
eller varm och sensuell. Ekström hävdar dock att vi påverkas starkt av färger och att 
detsamma gäller former och han talar om rundare former till kvinnor och hårdare former till 
män.
   Varför tror då Ekström att kantigare former skulle tilltala män? Han menar att det ger ett 
tuffare intryck och han talar om det runda och kvinnliga som motsatsen och exemplifierar 
detta med att en bil som marknadsförs till kvinnor ofta är liten söt och rund. Ekström hävdar 
att det troligen är något som ligger djupt rotat i vår kultur och att det sedan tar sig uttryck i 
flaskor, färger, typsnitt eller vad det nu kan handla om.
   Att de kvinnliga typsnitten i studien visade sig variera i större utsträckning än männens och 
oftare består av skripter är ingenting som förvånar Ekström. Han menar att detta hänger ihop 
med de typiska formerna för manligt och kvinnligt.
   Om Hugo Ekström själv skulle designa en parfymflaska för män och en för kvinnor skulle 
han först och främst rikta in sig på att bestämma den aktuella målgruppen. Han hävdar att 
mycket beror på just vilken målgruppen är och vilka intressen de har men att det samtidigt 
säkert är lätt att hamna i schablonen för det klassiskt manliga och kvinnliga. Det måste dock 
finnas en tydlig idé om vem som ska använda produkten och man måste alltid utgå därifrån. 
Han tycker också att det vore spännande att se om det skulle vara möjligt att ta fram en 
parfym som skulle tilltala både män och kvinnor och han anser det intressant att vissa 
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parfymflaskor ändå är lika i sin utformning till båda könen och han syftar då på Calvin Klein 
som exempel. Ekström förtydligar dock att han helst skulle vilja utveckla en produkt som 
bryter mönstret och där skillnaden inte bygger på vilket kön den riktas till utan vilken specifik 
grupp människor som är målgrupp och vidare vilka uttryck de kan identifiera sig med. 
Exempel på detta skulle då vara att designa produkten efter ett för denna grupp gemensamt 
intresse och på så sätt få produkten att sticka ut. Könsskillnaden i design och markadsföring är 
enligt Ekström inte nödvändig och han hänvisar till jeansreklamer där upplägget är mycket 
lika för män och kvinnor.
   Diskussionen kommer slutligen in på att kvinnor omger sig med både mörka och ljusa 
färger samt huruvida det vore lönsamt att utveckla en produkt till män i exempelvis cerisrosa. 
Ekström tror att män möjligen är en aning mer begränsade på den punkten men att ett sådan 
projekt kanske skulle vara möjligt om produkten i fråga hade rätt märke, var rätt i övrigt och 
om man använde rätt sorts marknadsföring. Ekström tror dock inte att det är lika naturligt för 
en man att köpa någonting som är ljusrosa eller lila som det är för en kvinna att köpa något 
mörkt. Han berättar om sin dotter som kunnat använda blå kläder hon ärvt av sina bröder men 
han tror dock inte att han hade låtit en son ärva rosa kläder på samma sätt. Han tillägger att 
män naturligtvis klär sig i rosa skjortor och slipsar ibland men kanske är de ändå en aning 
begränsade på färgskalan.  
   Ekström får även chansen att kommentera bilderna av studiens parfymflaskor och han anser 
att det finns några intressanta skillnader mellan dam- och herrparfymerna. Damparfymerna är 
nämligen i många fall mer dekorerade än herrparfymerna gällande både  grafik och 
flaskdesign. Han tar här upp Paris Hiltons Limited Edition som exempel på en grafiskt 
avskiljande produkt medan Aquolino, Escada, Chopard, Christian Dior, Trussardi, Britney  
Spears enligt Ekström är produkter med utmärkande flaskdesign. Han menar också att även 
om damparfymerna generellt sett inte är mycket rundare i formen än herrparfymerna så kan 
det ändå finnas mer dekorativa element på dessa än på herrflaskorna. Detta kan exempelvis 
vara fasningar i glaset, vilket återfinns hos Viktor & Rolf och Je Reviens eller det Ekström 
kallar ”kapsyler” och som återfinns hos Chopard. Han uppfattar däremot  att herrparfymerna 
genomgående är mer funktionalistiska och strama.  Han menar också att vissa damparfymer 
även har strama inslag och han drar en parallell tillbaka till vår tidigare diskussion om färger 
där han talade om att kvinnor har hela färgskalan att välja från medan männen får hålla sig till 
de svalare tonerna. Han menar att samma princip gäller formen då kvinnor kan välja alltifrån 
raka och strama flaskor som Dolce & Gabbana till runda och vad han kallar svulstigt 
dekorerade flaskor som Britney Spears.
   Ekström avslutar med att citera en av sina kollegor: ”Damparfymer är som en chokladask 
och herrparfymer är som en verktygslåda. Ska man som kille sätta på sig nåt så feminint som
parfym ska det åtminstone kännas lite tufft, lite som en skiftnyckel.”
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5. Slutsatser 

Uppsatsens första studie av utforming på parfymflaskor visar att formerna är liknande för 
dam- och herrparfymer. Inga genomgående skillnader finns mellan dessa grupper förutom det 
statistiskt bevisade faktum att fler kuber förekommer hos herrparfymerna än hos 
damparfymerna. Medianvärdet över medbedömare och antaltet kuber ger 11 kuber för herrar 
och 7,5 för damer. Medianvärdet av antalet smycken medbedömarna funnit hos de olika 
parfymflaskorna är 4,5 för damprodukter och 1 för herrprodukter, alltså fler smycken bland 
damparfymerna.
   Gällande parfymflaskornas mest dominerande färger ur ett ljushetsperspektiv finns inga 
statistiska skillnader mellan könen. Samtliga flaskor är ljusa i färgen även om 8 av 
herrparfymerna understiger ljushetsvärdet 0,6 jämfört med 4 damparfymer med samma 
egenskap. Medianvärdet av ljusheten hos damparfymerna är 0,79 och för män är detta värde 
0,78. Damparfymerna har dock högre mättnadsgrad än herrparfymerna och den sistnämnda 
gruppen återfinns oftare bland gråare kulörtoner än den andra. Studiens damparfymer befinner 
sig oftast mellan graderna 90 och 0  i färgcirkeln, bland gula, orange och röda nyanser, medan 
herrprodukterna i huvudsak är placerade mellan 45-225º där gula, gröna och blå kulörtoner 
finns. Framtagna prototypfärger för dam- respektive herrparfymer visar en klar och tydlig 
skillnad mellan grupperna då herrfärgerna representeras av en blågrön ton och damfärgerna av 
en ljust aprikos nyans. 
   Bland typsnitten finns en skillnad ur ett genusperspektiv. Detta på så sätt att 
herrparfymernas typsnitt följer en tydlig trend då samtliga av dessa tillhör de vanligaste 
typsnitten i grupp 1, dvs. Antikvor och Sanseriffer. Hela 18 av 20 herrprodukter hör till denna 
grupp. På damsidan finns däremot både vanliga och ovanliga typsnitt. De varierar starkt och 
är spridda i två jämnstora delar på grupp 1 och 2, där den sista gruppen alltså innefattar 
Fantasistilar, Skripter och Mekaner.
   I uppsatsens andra studie behandlades en intervju med Hugo Ekström, art director på WJOS 
reklambyrå. Slutsatserna av denna intervju är att Ekström kan se genusskillnader i 
produktutformning på vissa områden och bla a då det gäller parfymdesign. Han tycker sig ofta 
kunna urskilja att damparfymer är sensuella i formerna medan herrprodukterna utformas med 
tuffare drag. Ekström menar också att det finns en tydlig tanke med produktutformning från 
producenternas sida och detta då vi som kunder väljer produkter som tilltalar oss visuellt. Till 
viss del anser Ekström att damparfymer är typiskt runda i formen, varma i färgerna och 
alternativa i typsnitten medan herrparfymerna är kantiga, har kalla färgtoner och stela typsnitt 
men han poängterar att detta mönster också bryts då och då. Han menar att detta då sker 
eftersom damprodukter har en tendens att anamma de manliga och lite tuffare egenskaperna. 
Däremot menar han att produkter riktade till män sällan gör samma resa för att närma sig det 
motsatta könets territorium. Ekström hävdar att färger används i syfte att förmedla något och 
det sensuella representeras ofta av varma färger medan kalla färger snarare står för det hårda 
och tuffa. Att kantiga former tilltalar män beror på de ger ett tuffare intryck och Ekström 
spekulerar i att detta är något som ligger djupt rotat i vår kultur. Han har också en teori om att 
män använder färgskalan på ett mer begränsat vis än kvinnor då det gäller produkter som 
exempelvis skönhetsartiklar och kläder. Könsskillnader i marknadsföring och design är dock, 
enligt Ekstöm, inte nödvändiga då andra typer av målgrupper är det viktigare att ta hänsyn till 
i produktutformning. Angående utformningen av studiens parfymflaskor menar Ekström att 

                                                                                                                                                  33



Uppsala Universitet                                                                                                                            Sophie Dicksen 
Medie- och kommunikationsvetenskap                                                                                                       C-uppsats 

damparfymerna generellt sett är mer dekorerade än herrparfymerna både i grafik och 
flaskdesign. Herrparfymerna är genomgående mer funktionalistiska och strama.
   Att dra en generell slutsats i huruvida genus kommuniceras genom design är omöjligt inom 
ramen för en c-uppsats. Däremot kan slutsatser dras utifrån de resultat som framkommit 
genom analyser av de 40 specifika produkterna i denna studie. Dessa resultat visar att det 
finns designmässiga skillnader mellan parfymflaskorna riktade till män respektive kvinnor 
vad det gäller form, färg och typsnitt på flaskans text, vilket i sin tur tyder på att 
genuskommunikation genom design kan förekomma. 
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6. Diskussion

Slutsatsen av denna uppsats är att det finns vissa skillnader ur ett genusperspektiv mellan 
studiens dam- och herrparfymer vad det gäller form, färg och typsnitt. Därav kan vi anta att 
genus kan kommuniceras genom design. 
   Att design kan vara en kanal för kommunikation kanske kan tyckas självklart och speciellt 
om utgångspunkten är Fiskes resonemang om att också kläder, frisyrer och gester 
kommunicerar något. Det sätt vi rör oss på säger en hel del om vår sinnestämning och frisyren 
kan ibland tala om vilken social grupp vi tillhör. Vad det gäller kläder är former och färger 
viktiga för bärarens image men också vilket varumärke plagget tillhör. Just varumärkets roll 
är någonting som Holger och Holmberg tar upp och de menar att vi genom att välja ett 
speciellt märke kommunicerar någonting om oss själva. Kanske är det i första hand 
varumärket som satt vissa av studiens produkter bland topp 20 på popularitetslistan hos 
PriceRunner. Här finns som bekant produkter från exklusiva producenter som Prada, 
Christian Dior och Dolce & Gabbana. Ett annat skäl till att välja en viss parfymprodukt är 
också, förutom dess doft, en tilltalande utformning. Uppsatsens informant, Hugo Ekström, 
menar att producenten oftast har en tanke bakom utformningen av produkter och han 
poängterar vikten av att rikta in sig på en speciell målgrupp i denna process. 
   Ett av de resultat som framkommit i denna uppsats är att herrparfymflaskorna generellt sett 
består av fler kuber än damparfymflaskorna. Att kuber kännetecknas av fyra hörn och kantiga 
egenskaper är ingenting nytt men däremot kan man ställa sig frågan vad det är hos dessa 
kuber som enligt producenterna skulle tilltala män? Ekström menar att kantiga former ger ett 
tuffare intryck och en teori skulle kunna vara att de hårda och kantiga formerna på en latent 
nivå kan associeras med den muskulösa manskroppen och att detta kommunicerar en känsla 
av manlighet hos produkten. Kanter och hörn kan också vara ett godtyckligt tecken för något 
rejält, aggressivt eller dominerande som tar plats – egenskaper som enligt stereotypa 
könsroller beskrivna av Konsumentverket skulle tilldelas män. Ett exempel på en parfym 
designad som ett ikoniskt tecken där manskroppen är synlig på en manifest nivå är Jean Paul 
Gaultier. Möjligheten finns att producenterna tilldelat produkterna egenskaper som de tror att 
kunderna, i detta fall männen, vill identifiera sig med. 
   De typsnitt som funnits hos herrparfymerna är de  vanligast förekommande typsnitten och 
alla utom två herrprodukter i studien är bärare av dessa Antikvor eller Sanseriffer. Är det  en 
slump att de alla är beprydda av dessa  typsnitt? Om producenten haft en tanke med också 
detta är frågan vad är det hos dessa bokstäver som tilltalar män. Antikvor och Sanseriffer kan 
klassas som osynlig typografi, dvs. neutrala typsnitt där bokstäverna saknar visuell påverkan. 
De är raka och strikta och  kanske är det undermedvetet också här en fråga om att identifiera 
sig med önskvärda egenskaper och kanske bottnar alltsammans i en strävan efter att vara rak 
och stabil som person. 
   De kvinnliga typsnitten består av en blandning av de vanliga och strikta typsnitten samt den 
ovanligare gruppen där Mekaner, Fantasistilar och Skripter ingår. Dessa stilar kan i motsats 
till herrparfymernas typsnitt sägas tillhöra den synliga typografin där typsnittet röjer sändaren 
eller förstärker meddelandet. Skripter förekommer ofta hos damparfymernas flaskor och de 
kan då tyckas belysa det kvinnliga och feminina med sin eleganta skrivstil och Maybe Baby 
samt Miss Dior Cherie är två bra exempel på detta. Vad är det då i dessa handskrivna och 
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något runda stilar som tilltalar kvinnor? Kanske är det åter igen en fråga om igenkänning 
genom att omedvetet identifiera sig med visuella egenskaper. Detta då  bokstävernas runda 
och  kurviga former återfinns på kvinnokroppen. Och kanske kan de ”ihopkrullade” ändarna 
hos skrivstilar på en latent nivå liknas vid lockarna i en kvinnas hår. 
   Edström (1998) talar om hur män beskrivs som kraftfulla medan kvinnor är vackra. Det är 
nog därför heller ingen slump att fler smycken hittades på damparfymerna än på 
herrparfymerna då de förstnämnda troligen strävar efter att efterlikna, och därmed attrahera, 
den målgrupp de vänder sig till.
   Hugo Ekström tycker sig också finna större variationsrikedom hos studiens 
damparfymflaskor, i form av fler dekorationer i både grafik och flaskdesign, än hos 
herrflaskorna som är mer strama och funktionalistiska, och resultatet av uppsatsens 
typsnittsstudie tyder som sagt också på en större variation hos damparfymernas utformning. 
   Hur kommer det sig att de kvinnliga parfymerna här är mer varierande än de manliga? En 
teori skulle kunna vara att det syftar tillbaka på våra sociala traditioner där kvinnor i det 
nutida västerländska samhället ofta ”tillåts” att visa fler sidor än männen. Med detta menas att 
kvinnor får både skratta och gråta, vara rädda och modiga medan männen helst ska vara 
stabila och inte visa sig svaga. Vår bild av en kvinna tillåter henne att vara glömsk, flamsig, 
slarvig medan mannen ska vara den trygga oförändrade punkten. Enligt Ekström har kvinnor 
också större valmöjligheter då det gäller färger än män. Han menar att det inte är lika naturligt 
för en man att köpa något pastellfärgat eller rosa som det är för en kvinna att inhandla mörka 
färger och kanske är det just dessa genusskillnader som också visar sig inom parfymdesign.
   Dessa färgmässiga skillnader är enligt Svaleryd något som följer med oss från barndomen 
då flickor tilldelas rosa färger och pojkar får blått och enligt resultatet i denna studie har 
damparfymer som bekant  något rödare färger medan herrparfymerna oftare hamnar på den 
blågröna sidan av färgcirkeln. Hur kommer det sig då att vi ofta parar ihop män med kalla 
färger och kvinnor med varma färger och vad vill detta förmedla? Att svara på detta är svårt 
men kanske bottnar uppdelningen i socialt konstruerade egenskaper som tilldelats de olika 
könen. Exempel på detta är att  kvinnor ska vara ”varma”, känsliga, omhändertagande och 
moderliga medan männen är de något hårdare och ”kallare” familjeförsörjarna som också 
tjänar på att ge ett något mer avskräckande intryck i syfte att försvara sin grupp.
   Detta sätt att tala om manliga och kvinnliga egenskaper är vad Judith Butler skulle kalla 
könskonstruktion. Hon menar att vi formas in i en roll men att identiteten egentligen är 
dynamisk och föränderlig. Men om Butler har rätt så är det intressant att spekulera i varför 
kvinnor och män ändå skiljer sig åt på många områden, där konsumtion är ett exempel. Och 
har vi  trots allt fastnat i  vissa könsroller vad det gäller design? Butler talar om gender 
trouble och menar att vi ska trotsa de stereotypa könsrollerna för att successivt sudda ut dem 
och möjligen är det just det som händer i mindre skala när produkter för damer, som Ekström 
säger, bryter mönstret och blir mer manliga i sin utformning.
   Hur könsrollerna kommer att se ut i framtiden är svårt att säga men ett scenario är att de 
suddas de ut allt mer. En sak är säker, och det är att vi måste börja från grunden och analysera 
vår kultur på micronivå. De små skillnaderna måste identifieras och ifrågasättas för att 
slutligen uppnå ett jämställt samhälle och kanske är studier av genusdesign en början i denna 
process.
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     7.2 Elektroniska källor

PriceRunners svenska hemsida
http://se.pricerunner.com/   
Referensen hämtad: 06-11-14  kl. 16.46    

PriceRunners sida för damparfymer
http://se.pricerunner.com/skonhet-halsa/damparfym/ 
Referensen hämtad: 06-11-14  ca. 17.00

PriceRunners sida för herrparfymer
http://se.pricerunner.com/skonhet-halsa/herrparfym/ 
Referensen hämtad: 06-11-14  ca. 17.00

Från de 10 adresser som följer nedan har bilder tagits av de bortfallna produkter som inte längre fanns kvar 
på PriceRunners hemsida då bilaga 15 skapades. Samtliga av dessa referenser är hämtade 06-12-29:

http://www.myshopping.com.au/PR76060_Fantasy_by_Britney_Spears_4_5g_Solid_Perfume
_Compact 

http://www.perfumy-perfumeria.pl/Dior-Dolce-Vita-Deo-Spray-100ml-W-18717.html 

http://www.kelkoo.co.uk/ctl/do/drilldown~100007613/HQhair 

http://www.fragrancex.com/products/_cid_cologne-am-lid_C-am-pid_106M__products.html 

http://www.dealtime.co.uk/xDN-fragrance--perfumes-75_100_ml-brand_thierry_mugler 

http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/475856_-aramis-life-deodorant-spray-
100-ml-aramis.html 

http://www.accessora.se/index.htm?uri=http://www.accessora.se/clean_sweetlayer.htm 

http://www.sephora.com/browse/product.jhtml;jsessionid=ARQPLQPLKWBMFLAUCKDR
XCQ?id=P104317&cm_mmc=us_search-_-Shopzilla-_-datafeed-_-allpdts&_requestid=11783 

http://shopping.kelkoo.it/b/a/ssc_134101_amor_cacharel.html 

http://www.shopping.com/xDN-fragrance--van_cleef~r-1~CLT-INTR~RFR-www.google.se 

Kirkpatrick, Kimberly, Object recognition, Department of psycology, University of New York
http://www.pigeon.psy.tufts.edu/avc/kirkpatrick/default.htm  
Referensen hämtad: 06-11-20 

PriceRunners frågelänk för kunder
infose@pricerunner.com 
Referensen hämtad: 06-11-20
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Directional Statistics
http://www.cs.cmu.edu/~rcollins/directional.html 
Referensen hämtad: 2006-12-28

     7.3 Muntliga källor

Hugo Ekström, Art Director på WJOS reklambyrå

8. Bilagor
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Bilaga 1

Paris Hilton 
Paris Hilton Eau De Parfum Limited Edition

Paris Hilton 
Paris Hilton Eau De Parfum
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CLEAN 
CLEAN Eau de Toilette

Viktor & Rolf 
Flowerbomb Eau De Parfum Spray 

30ml / 1oz
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Aquolina 
Aquolina Pink Sugar Eau de Toilette Natural Spray

Je Reviens 
Worth Eau De Toilette Spray  

50ml / 1.7oz
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Escada 
Island Kiss Eau De Toilette Spray    

30ml / 1oz

Cacharel 
Amor Amor Eau De Toilette Spray 

50ml / 1.7oz
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Burberry 
Weekend Eau De Parfum Spray 

30ml / 1oz

Chopard 
Mira-Bai Eau De Toilette Spray 

30ml / 1oz
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Christian Dior 
Miss Dior Cherie Eau De Parfum Spray 

50ml / 1.7oz

Trussardi 
Trussardi Skin Eau De Parfum Natural Spray 

30ml / 1oz
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Dolce & Gabbana 
Light Blue Eau De Toilette Spray 

25ml / 0.8oz

Hugo Boss 
Deep Red Eau De Parfum Spray 

30ml / 1oz
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Benefit 
Benefit Maybe Baby Eau de Toilette

Britney Spears 
Curious Eau De Parfume Spray 

30ml / 1oz

                                                                                                                                                  47



Uppsala Universitet                                                                                                                            Sophie Dicksen 
Medie- och kommunikationsvetenskap                                                                                                       C-uppsats 

Ralph Lauren 
Ralph Eau De Toilette Spray 

30ml / 1oz

Hugo Boss 
Hugo Woman Eau De Toilette Spray 

40ml / 1.3oz
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Cacharel 
Noa Perle Eau De Parfum Spray

30ml / 1oz

Prada Eau de Parfum Spray 
50ml / 1.7oz
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Bilaga2

Creed 
Tabarome Eau De Toilette Spray 

120ml / 4oz

Burberry 
Burberry Eau De Toilette Spray 

30ml / 1oz

                                                                                                                                                  50



Uppsala Universitet                                                                                                                            Sophie Dicksen 
Medie- och kommunikationsvetenskap                                                                                                       C-uppsats 

Diesel 
Plus Plus Eau De Toilette Spray 

75ml / 2.5oz

Hugo Boss 
Baldessarini Del Mar After Shave 

90ml / 3oz
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Van Cleef & Arpels 
Van Cleef Eau De Toilette Spray 

100ml / 3.3oz

Giorgio Armani 
Acqua Di Gio Eau De Toilette Spray 

100ml / 3.4oz
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Burberry 
Weekend Eau De Toilette Spray 

30ml / 1oz

Coty 
Aspen Cologne Spray 

118ml / 4oz
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Lacoste 
Pour Homme After Shave Bottle 

50ml / 1.6oz

Jean Couturier 
Jean Couturier 12 Eau De Toilette Spray 

3.3oz
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Hugo Boss 
Boss After Shave Splash 

50ml / 1.7oz

Rochas 
Moustache Eau De Toilette Spray 

75ml / 2.5oz
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Lacoste 
Lacoste Essential Eau De Toilette Spray 

40ml / 1.3oz

Dolce & Gabbana After Shave 
75ml / 2.5oz
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Ralph Lauren 
Polo Sport After Shave 

75ml / 2.5oz

Hugo Boss 
Hugo Boss Duo: Hugo Edt Spray 12.5ml + Hugo Energise Edt Spray 

12.5ml ( Limited Edition ) 2pcs

(förpackning i bakgrunden bortklippt)
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Paul Smith 
London Eau De Toilette Spray 

30ml / 1oz

Christian Dior 
Fahrenheit After Shave 

100ml / 3.3oz
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Lancome 
Miracle Eau De Toilette Spray 

50ml / 1.7oz

Jean Paul Gaultier 
Le Male Eau De Toilette Spray 

75ml / 2.5oz
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Bilaga 3

1.

 Grupp 2. 
 

2.

  
Grupp 2. 

3.

Grupp 1. 
 

4.

Grupp 1. 

 

5.

   Grupp 2. 

6.

Grupp 1. 

7. 
  Escada – flaskan saknar text

8.

Grupp 2.  

9.

 
Grupp 2.  

 

10.

Grupp 2. 
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11.

Grupp 2. 
 

12.

Grupp 1. 

13.

Grupp 2. 

14.

Grupp 1.  

15.

Grupp 2.  

16.
              Britney Spears – flaskan saknar text

17.

Grupp 1. 

18.

Grupp 1. 
19.

      Cacharel, Noa Perle – flaskan saknar text

20.

 Grupp 1. 
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Bilaga 4
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14.
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Bilaga 5
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Namn Nr R G B L h l s
Paris Hilton, 
Limited 
edition

1 184 42 85 0.3491 341.8310 0.4431 0.6283

2 87 88 72 0.3355 63.75 0.3137 0.1
Paris Hilton 
Eau De 
Parfum

1 241 167 201 0.7539 332.4324 0.8 0.7255

2 73 65 54 0.2584 35.7368 0.2490 0.1496
Clean 1 237 236 219 0.9142 57.0903 0.8935 0.3198
Victor & Rolf 1 248 196 179 0.8188 14.7826 0.8373 0.8313

2 67 69 83 0.2734 232.5 0.2941 0.1067
Aquolina 1 240 232 207 0.9045 45.4545 0.8765 0.5238

2 191 33 83 0.3357 341.0127 0.4392 0.7054
Je Reviens 1 254 253 215 0.9725 58.4615 0.9196 0.9512
Escada 1 254 204 228 0.8660 331.2 0.8980 0.9615

2 94 224 253 0.7361 190.9434 0.6804 0.9755
Cacharel 
Amor Amor

1 254 29 23 0.3734 1.5584 0.5431 0.9914

Burberry 
Weekend

1 233 230 135 0.8596 58.1633 0.7216 0.6901

Chopard Mira-
Bai

1 239 217 170 0.8524 40.8696 0.8020 0.6832

Miss Dior 
Chérie

1 250 215 174 0.8625 32.3684 0.8314 0.8837

Trussardi Skin 1 249 239 147 0.9043 54.1176 0.7765 0.8947
2 205 239 121 0.8413 77.2881 0.7059 0.7867

Dolce & 
Gabbana Light 
Blue

1 205 239 121 0.8413 77.2881 0.7059 0.7867

Hugo Boss 
Deep Red

1 162 10 18 0.2202 356.8421 0.3373 0.8837

2 29 0 0 0.0339 0 0.0569 1
Benefit Maybe 
Baby

1 254 236 203 0.9282 38.8235 0.8961 0.9623

Britney Spears 
Curious

1 74 173 160 0.5544 172.1212 0.4843 0.4008

Ralph Lauren 
Eau

1 62 254 233 0.7379 176.0656 0.6020 0.9015

Hugo Boss 
Woman

1 238 240 223 0.9276 67.0588 0.9078 0.3617

2 254 0 0 0.2967 0 0.4980 1
Cacharel Noa 
Perle

1 172 187 212 0.7241 217.5 0.7529 0.3175



2 224 200 223 0.8195 302.5 0.8314 0.2791
Prada Eau 1 206 215 161 0.8053 70.0 0.7373 0.4030
Creed 
Tabarome

1 230 236 188 0.8935 67.5 0.8314 0.5581

2 126 48 15 0.2639 17.8378 0.2765 0.7872
Burberry 
London

1 235 229 175 0.8775 54.0 0.8039 0.6

Diesel Plus 
Plus

1 242 241 242 0.9430 300 0.9471 0.0370

2 233 0 0 0.2721 0 0.4569 1
Baldessarini 
Del Mar

1 225 238 242 0.9163 194.1176 0.9157 0.3953

Van Cleef & 
Arpels

1 47 52 49 0.1959 144.0 0.1941 0.0505

Acqua Di Gio 1 220 223 211 0.8622 75.0 0.8510 0.1579
Burberry Eau 1 226 229 223 0.8884 90.0 0.8863 0.1034
Coty Aspen 1 67 146 95 0.4553 141.2658 0.4176 0.3709
Lacoste Pour 
Homme 

1 184 194 196 0.7470 190.0 0.4751 0.0923

Jean Couturier 
12

1 57 148 215 0.5017 205.4430 0.5333 0.6639

Hugo Boss 
Splash

1 236 243 218 0.9299 76.8 0.9039 0.5102

Rochas 
Moustache

1 221 229 155 0.8522 66.4865 0.7529 0.5873

Lacoste 
Essential

1 223 236 206 0.8933 86.0 0.8667 0.4412

Dolce & 
Gabbana 
After Shave

1 220 227 146 0.8425 65.1852 0.7314 0.5912

Polo Sport 1 45 92 176 0.3419 218.4733 0.4333 0.5928
Hugo Boss 
Duo

1 141 143 153 0.5607 230.0 0.5765 0.0556

2 254 254 254 0.9922 0 0.9961 0
Paul Smith 
London

1 8 11 12 0.0399 195 0.9392 0.2

Dior Farenheit 1 253 110 27 0.5597 22.0354 0.5490 0.9826
2 126 13 9 0.1810 2.0513 0.2647 0.8667

Miracle 
Homme

1 236 236 209 0.9099 60 0.8725 0.4154

Jean Paul 
Male

1 16 85 63 0.2416 160.8696 0.1980 0.6832

2 110 137 132 0.5014 168.8889 0.4843 0.1093
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Produkt:  __________________________________________

Form 
nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antal 
ggr:

                                                                                          Skiss av flaskan i miniatyr:
Tillhörande smycke: 
(Ja/Nej)

Produkt:  __________________________________________

Form 
nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antal 
ggr:

                                                                                          Skiss av flaskan i miniatyr:
Tillhörande smycke: 
(Ja/Nej)

Produkt:  __________________________________________

Form 
nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antal 
ggr:

                                                                                          Skiss av flaskan i miniatyr:
Tillhörande smycke: 
(Ja/Nej)
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              En kub.                                              2 cylindrar på varandra med en kub ovanpå 

Stolsbenen är cylindrar, sitsen är en kub,  pinnarna i ryggstödet är expanderade cylindrar 
då de är smalare högst upp och ryggstödets topp är en båge.

Ljusen är cylindrar och de övergår till koner i toppen

Upptill är kärlet en cylinder tills dess att formen börjar rundas av. Då övergår den till en 
expanderad cylinder. Basen är en cylinder och handtagen är bågar. 



Denna kastrull är en expanderad cylinder nerifrån och till att locket börjar. ﾄ ven locket i 
sig är en tillplattad expanderad cylinder. Knoppen på locket består av en cylinder med en 
tunna ovanpå. Handtagen är kuber. Lockets rundade nederkant kan också ses som en tunna.

Detta är en tunna om man ser hela grytan som ett enda stycke. Om lock och botten delas 
upp blir det istället två expanderade cylindrar. Handtagen är bågar.

Benen är expanderade cylindrar och det är även kroppen. Huvudet är också en expanderad 
cylinder och öronen är kuber Armarna skulle kunna vara handtag.

                                  

      En båge.                                  Detta är en kon om man bortser från den platta baksidan.
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Regler för formtolkning:

• Parfymflaskorna bedöms endast utifrån bilderna.

• En flaska kan vara sammansatt av olika former.

• Syftet är att få en så enkel beskrivning av huvudsaklig form som möjligt. Det 
betyder att små skillnader mellan den valda grundformen och delen på objektet den 
ska beskriva ska bortses från. Din strävan ska alltså vara att beskriva objektets form 
i så få grundformer som möjligt samtidigt som beskrivning skall vara rättvisande 
för huvuddragen hos objektet. Tänk dig att du är lite närsynt och tar av dig 
glasögonen, alternativt kisar lite grann så att bilden blir en aning suddig. Det du ser 
då är formen du skall beskriva.

Några detaljer:

1. De olika geonerna får dras ut och klämmas ihop på längden, bredden och 
djupet. Delar av en geon får dock inte vridas relativt de andra delarna.

1. Om flaskan har en löstagbar kork måste den räknas som en form för sig. 

1. En kub med rundade hörn  räknas som kub så länge 6 plana sidor kan 
urskiljas.

1. En cylinder eller en expanderad cylinder kan ha svagt rundade ”platta” 
över- och undersidor. 

1. En objekt med fler sidor än fyra räknas som rund, dvs. som cylinder eller en 
tunna. 

1. En tillsatt del på flaskan som inte fyller någon funktion och är löstagbar 
(även om det krävs våld) räknas som ett smycke.

1. En timglasformad (på mitten konvex) cylinder räknas som en (motsatt) 
tunna. 

= Tunna

=OK
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Bedömare A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Damparfymer 7 4 0 25 11 0 2 11 0 0 4 60
Herrparfyrmer 11 0 0 32 7 0 0 13 0 0 1 63 123

0
11.7 6.7 0.0 41.718.3 0.0 3.3 18.3 0.0 0.0 100
17.5 0.0 0.0 50.811.1 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 100

Bedömare B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Damparfymer 8 2 0 30 9 0 2 14 0 0 5 65
Herrparfyrmer 11 1 0 31 14 0 0 16 0 0 1 73 138

5.8 1.4 0.0 21.7 6.5 0.0 1.4 10.1 0.0 0.0 47
8.0 0.7 0.0 22.510.1 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 53

Bedömare C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Damparfymer 9 0 0 24 10 0 1 2 0 0 5 46
Herrparfyrmer 11 4 1 36 12 0 0 3 0 0 1 67 113

0
8.0 0.0 0.0 52.221.7 0.0 2.2 4.3 0.0 0.0 88
9.7 6.0 1.5 53.717.9 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 93

Bedömare D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Damparfymer 6 8 0 36 21 2 2 18 0 0 5 93
Herrparfyrmer 15 0 0 34 23 1 0 15 0 0 1 88

0
6.5 8.6 0.0 38.722.6 2.2 2.2 19.4 0.0 0.0 100

17.0 0.0 0.0 38.626.1 1.1 0.0 17.0 0.0 0.0 100

Bedömare E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Damparfymer 7 0 2 53 8 0 1 19 0 0 3 90
Herrparfyrmer 11 4 1 54 4 1 0 17 0 0 1 92

0
7.8 0.0 2.2 58.9 8.9 0.0 1.1 21.1 0.0 0.0 100

12.0 4.3 1.1 58.7 4.3 1.1 0.0 18.5 0.0 0.0 100

Bedömare F



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Damparfymer 9 0 1 28 10 0 5 7 0 0 4 60
Herrparfyrmer 12 0 0 34 10 0 0 12 0 0 1 68

0
15.0 0.0 1.7 46.716.7 0.0 8.3 11.7 0.0 0.0 100
17.6 0.0 0.0 50.014.7 0.0 0.0 17.6 0.0 0.0 100

Total
t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Damparfymer 37 14 2 168 59 2 8 64 0 0 22 354
Herrparfyrmer 59 9 2 187 60 2 0 64 0 0 5 383

0
10.5 4.0 0.6 47.516.7 0.6 2.3 18.1 0.0 0.0 100
15.4 2.3 0.5 48.815.7 0.5 0.0 16.7 0.0 0.0 100
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Intervjufrågor till Hugo Ekström  18/12-06

● Upplever du att det inom vissa områden finns en visuell skillnad mellan produkter 
riktade till män och produkter riktade till kvinnor?

● Om så är fallet, vilka är dessa områden och vilken typ av produkter gäller det?

● Vilka egenskaper har de produkter som riktas till kvinnor och vad vill dessa 
egenskaper kommunicera?

● Vilka egenskaper har de produkter som riktas till män och vad vill dessa 
egenskaper kommunicera?

● Tror du att det alltid ligger medvetna genusstrategier till grund för 
produktutformning?

● Om så är fallet, hur ser dessa strategier ut?

● Min hypotes inför uppsatsen var att damparfymer generellt sett består av runda 
former, varma färger och kurviga typsnitt medan herrparfymer snarare skulle har 
kantiga former, kalla färger med ett rakare typsnitt.

Vad är din spontana kommentar till detta påstående?

● De resultat jag fick fram i undersökningen visar att:

– damparfymerna oftast hamnar på den röda eller gula sidan av färgcirkeln medan 
herrparfymerna oftast befinner sig på den blå eller gröna sidan.

– damparfymernas typsnitt oftast är runda i formen och liknar handstil medan 
herrparfymernas typsnit är rakare, kantigare och liknar tryckt text 

– parfymflaskornas former skiljer sig inte mycket åt mellan dam- och 
herrprodukter men man kan ana en viss skillnad i och med att herrparfymerna 
oftare består av kuber än damparfymerna

Vad tror du att dessa skillnader beror på och finns det en tanke bakom detta från 
producentens sida?
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   Informerat samtycke   

Syftet med denna intervju är att samla information till en c-uppsats med titeln 
”Genuskommunikation genom design - En studie av form, färg och typsnitt på 
parfymflaskor” framlagd hösten 2006 på Uppsala Universitet.

Genom att underteckna nedan ger du som informant ditt samtycke till att:

– Intervjun äger rum under bandupptagning

– Den information Du ger kommer att ingå i ovan nämnda uppsats

– Ditt namn och yrke publiceras i uppsatsen

Observera att Du som informant när som helst har rätt att avbryta intervjun samt att 
frånsäga Dig all medverkan.

          ___________________________________                    ___________________

          Ort                                                                                     Datum

         _________________________________________________________________

         Underskrift samt namnförtydligande

      Tack för din medverkan!

     /Sophie Dicksen
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                                                Elite woman bath & shower gel

Miya Shinma, Miya Shinma Sakura Kimono 
Bag Petit 

Britney Spears Fantasy Solid Perfume Compact

Christian Dior, Dolce Vita Deo Spray 

Calmia, Calmia Karma Travel Candle

Liz Claiborne, Claiborn Sport Shave Cream



Thierry Mugler, A*Men Styling Gel

Aramis, Aramis Life Deodorant Spray

Clean Ultimate Eau De parfume

Paris Hilton-Paris Hilton Eau De Parfum Spray   50ml / 1.7oz

Cacharel - Amor Amor Eau De Toilette Spray  30ml / 1oz

       Van Cleef & Arpels -Van Cleef Eau De Toilette Spray  50ml / 1.7oz
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