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Förord 
Vi vill tacka alla som hjälpt oss under vårt arbete med denna uppsats. Framförallt vill vi rikta 
ett tack till företrädarna för de reklambyråer som deltagit i vår intervju och på så sätt gett oss 
stor hjälp i vårt arbete. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Klaus Solberg Söilen för de råd och den konstruktiva kritik 
vi fått. 
 
Vi skickar dessutom ett särskilt tack till bibliotekarierna på BTHs bibliotek, när det såg som 
mörkast ut räddade de oss genom att köpa in den litteratur vi saknade för att kunna 
färdigställa denna uppsats. Ett stort tack! 
 
Ronneby den 21 januari 2006 
 
 
 
Fredrik & Vladimir 
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Sammanfattning 
Titel: Yes logo! Vad kännetecknar en bra logotyp? 
 
Författare: Fredrik Dahlin och Vladimir Zunkovic. 
 
Handledare: Klaus Solberg Söilen. 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng. 
 
Syfte: Att utreda vad som kännetecknar en bra logotyp ur ett vetenskapligt perspektiv. 
 
Metod: Vi har använt en kvalitativ metod bestående av djupintervjuer med expertkompetens 
inom marknadsföringsområdet för att testa den svenska synen på logotyper kontra 
litteraturens. 
 
Vi har också använt en kvantitativ metod för att undersöka allmänhetens inställning till de 
försökslogotyper vi skapat. Dessa logotyper är avsedda att testa olika färgkombinationer och 
dess mottagande hos olika marknadssegment. Under denna undersökning har vi använt oss av 
statistiska metoder för att säkerställa exempelvis intervall i åldersgrupper och fördelningen 
mellan män och kvinnor. 
 
Vi har även genomfört en kvantitativ undersökning bland svenska reklambyråer för att skapa 
en bild av vad branschen i Sverige tycker är en bra logotyp. 
 
Slutsatser: En bra logotyp är en enkel symbol eller geometrisk form bestående av en 
färgkombination som återspeglar företagets kärnvärderingar, visioner och mål. Den bör vara 
anpassad efter företagets primära marknadssegment och så unik i sin design att den går att 
varumärkesskydda.  
 
Geometriskt sett ska en bra logotyp vara bredare än vad den är hög och inte kunna associeras 
med symboler som kan väcka anstöt i den egna eller andra kulturer. Avseende färg är det 
viktigt att en logotyp attraherar betraktaren och verkligen förmedlar de budskap som företaget 
avser. Vi visar i vår undersökning på vilka kombinationer som kan fungera till en viss specifik 
målgrupp. 
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Abstract  
Title: Yes logo! What defines a good logo? 
 
Authors: Fredrik Dahlin and Vladimir Zunkovic 
 
Supervisor: Klaus Solberg Söilen. 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Purpose: To find out which are the defining characteristics of a good logo, from a scientific 
point of view. 
 
Method: We have used a qualitative method consisting of interviews with experts within the 
marketing area with the goal to test the Swedish point of view against the one in the 
litterature. 
 
We also used a quantitative method to investigate the publics attitude towards the testlogos 
we created. The purpouse of this poll is to test different colourcombinations and how the 
marketsegments feel about them. In this poll we used statistical methods to make sure that the 
agelimits and the number of male and female respondents are correct. 
 
We executed another quantitative study towards Swedish marketing companies to create an 
idea of the businesses thoughts about a good logo are. 
 
Results: A good logo is a simple symbol or geometrical form consisting of a combination of 
colours that reflect the company’s core values, visions and goals. It should be focused on the 
primary market segment and so unique that it can be trademarked.  
 
Geometrically a good logo should be wider than it is high and not easily associated to 
symbols that might offend people of any culture. In the aspect of colour it is important that a 
logo attracts the viewer and truly submit the messages intended. Our study showes examples 
on which combinations that may function with a specific target group. 
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Disposition 
Dispositionen ska tydliggöra hur vårt arbete är strukturerat så att du som läsare lättare kan 
följa tankegångarna genom arbetet. Skulle det, mot förmodan, vara så att du inte ska läsa hela 
arbetet kan du ta hjälp av den här texten för att välja ut de delar som du har mest nytta av. 
 
Inledning ger en bild av vårt valda ämnesområde och tydliggör grunderna för vårt intresse att 
studera det vidare. 
 
Problematisering tydliggör varför ämnesområdet är intressant ur företagsekonomisk 
synvinkel, formulerar problemet i ett mer teoretiskt språk och utmynnar i forskningsfrågor 
samt syfte. 
 
Metod redogör för vår syn på forskning i relation till verkligheten. Vi för en diskussion 
angående arbetets objektivitet och beskriver den undersökningsmetod som vi använt. 
 
Teori utgör den teoretiska referensram som möjliggör en analys av det insamlade empiriska 
materialet. 
 
Empiri & Analys beskriver och analyserar den empiri vi samlat. Vi har valt att redogöra för 
empiriskt material och analysera det på samma gång. 
 
Slutsatser sammanfattar våra resultat och för en diskussion kring resultatens användbarhet. 
Vi reflekterar över det genomförda arbetet och avslutar med att ge förslag till fortsatta studier. 

 4 



Fredrik Dahlin och Vladimir Zunkovic  Yes logo! 

 
Förord ...................................................................................................................................1 
Sammanfattning ...................................................................................................................2 
Abstract.................................................................................................................................3 
Disposition ............................................................................................................................4 
1 Inledning ............................................................................................................................7 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................7 
1.2 Problemformulering ......................................................................................................8 
1.3 Syfte .............................................................................................................................9 
1.4 Avgränsningar ..............................................................................................................9 
1.5 Målgrupp .................................................................................................................... 10 
1.6 Litteraturgranskning .................................................................................................... 10 
1.7 Presentation av intervjupersoner ................................................................................. 11 

2 Metod ............................................................................................................................... 12 
2.1 Kvantitativ metod ....................................................................................................... 12 

2.1.1 Statistisk metod .................................................................................................... 12 
2.2 Kvalitativ metod ......................................................................................................... 13 
2.3 Validitet ...................................................................................................................... 13 

2.3.1 Inre validitet......................................................................................................... 13 
2.3.2 Yttre validitet ....................................................................................................... 13 

2.4 Reliabilitet .................................................................................................................. 14 
2.5 Induktion, deduktion och abduktion ............................................................................ 14 
2.6 Insamlingsmetoder ...................................................................................................... 14 

2.6.1 Litteraturstudier ................................................................................................... 14 
2.6.2 Presentationer ...................................................................................................... 15 
2.6.3 Intervjuer ............................................................................................................. 15 
2.6.4 Enkäter ................................................................................................................ 15 

2.7 Marknadsundersökning ............................................................................................... 15 
2.7.1 Symbolen.............................................................................................................. 16 
2.7.2 Färgen ................................................................................................................. 16 
2.7.3 Undersökningen ................................................................................................... 16 
2.7.4 Validiteten ............................................................................................................ 17 

3 Definitioner ...................................................................................................................... 18 
4 Teori varumärke .............................................................................................................. 19 

4.1 Aspekter ..................................................................................................................... 19 
4.2.3 Konsumenten........................................................................................................ 21 
4.2.4 Konkurrenten ....................................................................................................... 22 

4.3 Profil .......................................................................................................................... 23 
4.3.1 Lojalitet ............................................................................................................... 23 
4.3.2 Företagsprofil ...................................................................................................... 24 
4.3.3 Olika profiler ....................................................................................................... 25 

5 Teori färg och symbol ...................................................................................................... 27 
5.1 Färg ............................................................................................................................ 27 

5.1.1 Språkligt tecken .................................................................................................... 27 
5.1.2 Färgers betydelse ................................................................................................. 29 

5.2 Symbol ....................................................................................................................... 29 
5.2.1 Ideogram.............................................................................................................. 29 
5.2.2 Piktogram ............................................................................................................ 29 
5.2.3 Symbolbild ........................................................................................................... 30 

 5 



Fredrik Dahlin och Vladimir Zunkovic  Yes logo! 

5.2.4 Bokstavsmärke ..................................................................................................... 30 
6 Teori logotyp .................................................................................................................... 31 

6.1 Historik ....................................................................................................................... 31 
6.2 Den kreativa processen ............................................................................................... 32 

6.2.1 Grundläggande koncept ....................................................................................... 32 
6.2.2 Typografi ............................................................................................................. 34 

6.3 Ekonomiska aspekter .................................................................................................. 34 
6.3.1 Upplevelseekonomi .............................................................................................. 34 
6.3.2 Catwalk Economy ................................................................................................ 35 

6.4 Funktioner .................................................................................................................. 35 
6.4.1 Relationer ............................................................................................................ 35 
6.4.2 Budskap ............................................................................................................... 35 
6.4.3 Innebörd .............................................................................................................. 36 

6.5 Reklambyråer ............................................................................................................. 36 
7 Empiri och analys ............................................................................................................ 38 

7.1 Empirianalys ............................................................................................................... 38 
7.1.1 Resultat ................................................................................................................ 38 

7.2 Sony Ericsson ............................................................................................................. 39 
7.3 Teorianalys ................................................................................................................. 40 

7.3.1 Färg ..................................................................................................................... 40 
7.3.2 Format ................................................................................................................. 40 
7.3.3 Design .................................................................................................................. 41 
7.3.4 Budskap ............................................................................................................... 41 

8 Slutsats ............................................................................................................................. 42 
8.1 Diskussion .................................................................................................................. 42 
8.2 Slutsatser av empirisk studie ....................................................................................... 43 
8.3 Vad är en bra logotyp? ................................................................................................ 43 
8.4 Förslag till vidare forskning ........................................................................................ 44 

9 Referenslista ..................................................................................................................... 46 
9.1 Litteratur ..................................................................................................................... 46 
9.2 Internet ....................................................................................................................... 46 
9.3 Intervjuer .................................................................................................................... 47 

Bilaga I – Statistik 
Bilaga II – Logotyper 
Bilaga III – Samlad empiri, undersökning 

 6 



Fredrik Dahlin och Vladimir Zunkovic  Yes logo! 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
”Om alla våra fabriker och anläggningar brinner ner i morgon skulle det inte nämnvärt 
påverka värdet på företaget; allt det ligger egentligen i affärsvärdet för vårt varunamn och den 
sammanlagda kunskapen i företaget”1. Detta citat kommer från Roberto Goizueta, tidigare vd 
för Coca Cola, som svar på frågan om varumärken är viktiga. Enligt många är detta vad som 
huvudsakligen ledde till den astronomiska förmögenhetsökning företagen gjorde under 1980- 
och 1990-talen. Idén blev nu istället att ett framgångsrikt företag i första hand ska producera 
varumärken, och inte som tidigare produkter2. 
 
Med detta som grund anser vi att det finns en nytta med att undersöka konceptet varumärke 
mer ingående. Det finns dock redan väldigt många studier på detta område, varför vi valt att 
utreda vad ett varumärke egentligen består av. Under denna process drog vi slutsatsen att en 
djupare studie i ämnen logotyper skulle kunna vara av intresse, då det finns begränsat med 
litteratur på detta område. Vetenskapen säger mer vad som är en mindre bra logotyp snarare 
än en bra, varför vi anser att det här finns en kunskapslucka att fylla. De logotyper, och även 
varumärken, som idag anses bra har under lång tid byggt upp en känslomässig relation till 
sina konsumenter. Av denna anledning har vi valt att istället undersöka teorin bakom 
logotypbyggande, eftersom en bra logotyp är en av förutsättningarna för ett framtida starkt 
varumärke. Åtminstone är det vår tolkning av verkligheten.  
 
Med företagen Pepsi och Coca Cola förhåller det sig så att vid ett blindtest föredrog en klar 
majoritet av konsumenterna Pepsi före Coca Cola, medan när de kände till ursprunget på 
dryckerna föredrog en ungefär lika stor majoritet Coca Cola istället3. Förhållandet var i stort 
sett det omvända med kunskapen om vilket märke drycken hade, och detta hade således 
väldigt lite med den faktiska smaken att göra. 
 
Vikten av att välja rätt symbol, eller logotyp, redan från början visas med följande exempel: 
ett svenskt byggföretag med en bäver som logotyp bestämde sig för att etablera sig på den 
amerikanska marknaden. Detta mottogs inte särskilt väl av den amerikanska marknaden, och 
med viss förståelse för amerikanska slanguttryck blir detta väldigt klart4. 
 
Vi ser här en möjlighet att skapa större kunskap och förståelse över den svenska marknaden, 
och hur valet av logotyp kan påverka verksamheten i ett långt senare skede. Att byta logotyp 
av en av ovan visad anledning är både dyrt och osäkert, eftersom de svenska konsumenterna 
inte längre ser logotypen. Logotypen är så väletablerad att konsumenten istället ser företaget 
bakom symbolen. Av denna anledning ser vi det intressant att studera just valet av logotyp. 
 
Vi ser ett företagsekonomiskt intresse i att lyckas skapa en väl fungerande visuell profil för ett 
företag eller en produkt redan från början. Detta då det är en kostsam process att byta visuell 
profil för ett företag, och detta är något som bör undvikas. Då litteraturen främst förklarar 
vilka fällor som bör undvikas anser vi att det finns möjlighet att skapa klarhet i vilka positiva 
aspekter som bör tas i beaktande vid skapandet av en logotyp. 

1 Kotler (2003), s 169 
2 Klein (2000), s 27 
3 Melin (1999), s 50 
4 Bergström (2004), s 282 
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1.2 Problemformulering 
Ett varumärke är ett kännetecken som används av näringsidkare för att särskilja olika 
näringsidkares produkter från varandra. Varumärket har en grundläggande betydelse för 
individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring5. Ett annat sätt att 
definiera begreppet varumärke är att säga att varumärket är en bärare av budskap som ska 
påverka beteendet hos köpare och säljare6. 
 
Dagens produktutbud blir allt mer likartat, vilket leder till problem för konsumenten att 
särskilja olika produkter med klassiska mått som kvalité och utseende. Det är exempelvis 
ingen större kvalitetsskillnad på en Volvo och en SAAB idag, det är andra faktorer som avgör 
valet av bil för konsumenten. Det är inte heller någon vidare skillnad i utformning av olika 
livsmedelsprodukter, en grillkorv ser ut som de flesta andra grillkorvar. Valet av korv sker av 
andra skäl än att den ena ser godare ut än den andra. Konsumenten väljer snarare att köpa den 
produkt som säljs av ett företag för vilken det finns ett förtroende hos just denna konsument. 
Denna relation byggs upp av företagen med hjälp av varumärke7. 
 
Vid kommunikation genom varumärken finns det flera olika aspekter som spelar in. Det är 
inte bara kvalitén på produkten eller graden av nöjdhet hos konsumenten, utan även 
telefonistens röst och bemötande vid samtal till exempelvis kundtjänst, layouten och 
papperskvalitén på visitkorten och VD:ns ord och utstrålning vid presskonferenser. Hela 
företaget måste samtidigt vara överens om följande budskap för att en effektiv 
marknadskommunikation skall kunna uppnås. Dessa är: företagets identitet, eller vad 
företaget är; företagets profil, eller hur företaget vill uppfattas; företagets image, eller hur 
företaget faktiskt uppfattas; samt företagets vision, eller hur företagets mål ser ut och var 
företaget vill komma i framtiden8. 
 
Profilbegreppet kan brytas ned i ytterligare delar: produktprofil, eller samtliga produkter som 
säljs av företaget samt forskning och utveckling; miljöprofil, eller interiör och exteriör av 
företagets samtliga kontor och försäljningsställen; individuell profil, eller den framtoning 
företagets ledning och personal visar upp; samt visuell profil, eller en visuell metod för att 
förmedla företagets mål, visioner och centrala värden9.  
 
Den visuella profilen innefattar logotyp, företagsmärke, färgsättning och mallar för 
tryckmaterial. Regler för dessa samlas i ett designprogram, och där styrs exempelvis vilket 
teckensnitt som skall användas vid skriven kommunikation, vilka färger eller 
färgkombinationer som skall användas vid olika former av tryckt kommunikation samt de 
bilder och märken som företaget använder för att kommunicera med sin omvärld10.  
 
Detta kan även beskrivas genom att använda begreppet identitetsbärare. Det är av stor vikt att 
identifiera de olika identitetsbärare som kan användas vid utveckling av en märkesidentitet. 
Det finns fem typer av identitetsbärare: varumärke, logotyp, förpackning, symbol och 
marknadskommunikation. Av dessa olika typer benämns varumärke som en primär 
identitetsbärare och övriga som sekundära identitetsbärare. Således bör de identitetsbärare 
som används av ett specifikt företag komplettera varandra och på så sätt lägga grunden för 

5 www.ne.se, åtkomst 2005-11-22 
6 Treffner (2001), s 25 
7 Bergström (2004), s 285 
8 Ibid, s 285 
9 Ibid, s 285 
10 Ibid, s 285 
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skapandet av en stark märkesidentitet. En grundläggande förutsättning för att en 
identitetsbärare ska ge upphov till någon konkurrensfördel är att den är unik i något 
avseende11.  
 
Vi vill skapa en förståelse för hur färg och form ska användas vid skapandet av en logotyp, 
främst inriktat på den svenska marknaden. Genom att testa olika färgkombinationer och 
relatera dessa till olika kriterier för populationen anser vi att vi kan ge en djupare förståelse 
för de aspekter som ligger till grund för en bra logotyp. Vår målsättning är inte att förklara 
vad som bör undvikas utan snarare skapa en mall för vad som bör göras då vi ser att detta 
saknas i den befintliga litteraturen. 
 
Vår avsikt är att göra en jämförelse mellan vad litteraturen och expertkompetensen anser 
kontra den tilltänkta målgruppen. Vi anser att om dessa teorier inte stämmer överens med den 
allmänna uppfattningen så finns det fog för att omarbeta vetenskapsteorierna så att de 
anpassas efter vad populationen anser. Detta med anledning av att en bra logotyp måste tilltala 
målgruppen, annars är det inte en bra logotyp. Vi kommer att skapa en modell för att testa 
primärt färgkombinationer i avseende på en viss form och undersöka vilka som tilltalar vilken 
målgrupp och om det finns någon universell modell för att tillverka en bra logotyp. 

1.3 Syfte 
Vi kommer i denna uppsats att fokusera på begreppet logotyp och vad konceptet innefattar, 
eller närmare bestämt de teorier och begrepp som styr vad som är en bra logotyp. Syftet med 
uppsatsen är dels att utreda vad som kännetecknar en bra logotyp ur ett vetenskapligt 
perspektiv, eller vad det är som styr dessa funktioner samt att undersöka huruvida den 
vetenskapliga definitionen av en bra logotyp stämmer överens med potentiella konsumenters 
åsikter.  
 
Om det går att vetenskapligt säkerställa vad som är en bra logotyp och dessa regler sedan inte 
tilltalar marknaden så anser vi att det inte är en bra logotyp, då en sådan måste tilltala den 
målgrupp som logotypen ska tilltala. 
 
Vi har valt att inrikta oss främst på den svenska marknaden och marknadens mottagande av 
olika logotyper avseende främst färgkombinationer givet att logotypen har en viss form. Här 
finns en kunskapslucka att fylla då mycket av litteraturen antingen är inriktad på den 
amerikanska marknaden alternativt upplyser om vilka fällor som bör undvikas vid skapandet 
av en logotyp snarare än riktlinjer att följa för att lyckas. Vad styr marknadens mottagande av 
en logotyp och vilka aspekter styr om den mottages som en bra sådan är något vi ser som 
intressant att studera mer ingående. 

1.4 Avgränsningar 
Vår huvudsakliga avsikt med denna uppsats var att fokusera på varumärken. Dock upptäckte 
vi snart att detta område var för omfattande för en uppsats på denna nivå, varpå vi avgränsade 
vår studie till en av varumärkets unika delar – logotypen. Det har dessutom visat sig att det 
inte finns särskilt många studier på detta specifika område, samt att BTH lägger visst fokus på 
just detta i de marknadsföringskurser som tillhandahålls.  
 
Varumärket bidrar idag till ett mervärde för ett företag, men det finns inga tillgängliga 
metoder för att räkna ut hur stor del av värdet som består av logotypen. På grund av detta har 

11 Melin (1999), s 215 
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vi istället valt att fokusera på logotypen innan den i marknadens ögon knyts an till ett företag 
eller en produkt.  
 
Vi har även noterat att det vid nystartande av företag läggs stor vikt vid utvecklandet och valet 
av logotyp, vilket ytterligare gjort oss intresserade av just detta fokus. 
 
Ytterligare en avgränsning vi gör är att vi bortser från värde. Ett varumärkes värde är i 
initialskedet noll12, och en logotyps värde är i initialskedet tillverkningskostnaden adderat 
med tillverkarens grad av nöjdhet över resultatet13. Då vi är mer intresserade av populationens 
uppfattning väljer vi att bortse från dessa eventuella värden. 
 
Vi har i vår marknadsundersökning avgränsat oss till att mäta enbart färg och 
färgkombinationer. Detta då vi anser att det skulle bli en för omfattande undersökning att 
mäta symboler alternativt både färg och symboler. Det kan dessutom vara så att formen kan 
påverka människors uppfattning och tolkning av färgkombinationer, men inte heller detta har 
vi tagit hänsyn till i vår studie. 

1.5 Målgrupp 
Ekonomistudenter vid Blekinge Tekniska Högskola utgör den första naturliga målgruppen för 
vår uppsats. Vi ser dock att andra grupper, såsom personer och/eller företag som driver ett 
företag eller står i upptakten till att starta ett sådant kan ha nytta av vår studie. Vi vill tillägga 
att då det rör sig om en vetenskaplig uppsats kan den te sig svårtillgänglig för vissa 
grupper/individer som skulle ha kunnat utgöra en målgrupp.  

1.6 Litteraturgranskning 
Vi vill här redogöra för vår inställning till den litteratur vi använt som grund för denna 
uppsats. Vi anser det intressant för läsaren att veta på vilket sätt vi tolkat litteraturen. För det 
första vill vi nämna att det varit svårt att hitta relevant litteratur som finns tillgänglig genom 
bibliotek, inklusive fjärrlån, och på Internet. Vissa böcker har varit utlånade eller försvunna, 
och därför har vi haft begränsade möjligheter att studera dessa och avgöra om de var relevanta 
för vår studie. Vi har valt att i vår litteraturgranskning jämföra den svenska och den 
amerikanska litteraturen för att avgöra huruvida det finns någon markant skillnad mellan 
synsätten. Nedan redogör vi för några av de böcker vi använt och som vi är kritiska mot. 
 
Sean Adams Logo Design Workbook finner denna bok intressant, men författarna är väldigt 
kategoriska och definitiva. Vi frågade oss därför om informationen var tillförlitlig, men har 
noterat att i de fall det går att korsrelatera informationen till de intervjuer vi genomfört har 
uppgifterna varit samstämmiga. Av denna anledning ser vi att det är möjligt att utnyttja denna 
bok som en del av litteraturstudien. 
 
David Carters The Little Book of Logo Recipies har vi mest använt som stöd vid vår egen 
produktion av logotyper för den undersökning vi genomfört. Den grundar sig, enligt vår 
bedömning, mer på författarens egna erfarenheter men vi har upptäckt att många av våra 
intervjuobjekt har instämt i stort. Dessutom stämmer informationen överens med vår egen 
uppfattning om grafisk design och estetik. Författaren är dessutom en ansedd författare på 
ämnesområdet och har skrivit mer än 100 böcker om grafisk design, reklam, logotyper, 
varumärken samt företagsidentitet. Vi anser därför denna bok som relevant för vår studie. 

12 Treffner (2001), s 65 
13 Klaus Solberg Söilen, universitetslektor BTH, 2005-11-24 
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Naomi Kleins No Logo är en intressant källa för information, då författaren är uttalat kritisk 
mot dagens reklamorienterade samhälle. Detta kan belysas med följande citat: ”det handlade 
om att girigt suga upp kulturella idéer och ikoner som deras varumärken skulle kunna spegla 
och i form av idéer och bilder projicera tillbaka på kulturen som >>utvidgningar<< av deras 
varumärken.”14 Vi anser dock tillsammans med examinator att det är av intresse att redogöra 
även för denna åsikt, och vi ser det som relevant att låta även kritiska röster bidra till en studie 
av denna typ. 
 
Tidningen Vision kallade No Logo i en recension för Das Kapital för 2000-talets anti-
brandaktivister. 
 
Henrik Ugglas Varumärkesarkitektur tar i sitt skrivande rollen som talesman för fler olika 
grupper inom marknadsföringsbranschen, och vi har inte vid våra litteraturstudier funnit 
belägg för vissa av dessa uttalanden. Det mest lysande exemplet är på sidan 17, var författaren 
hävdar att alla yrkesgrupper inom reklambranschen anser att ett varumärke är ett tecken. Vi 
har funnit att i den övriga litteratur vi studerat snarare hävdar att ett varumärke inte är ett 
tecken om det inte sitter baktill på en ko. Trots detta har vi vid tillfälle använt oss av Ugglas 
litteratur då vi i vissa fall hittat intressanta passager, och även kunnat korsrelatera dessa till 
annan litteratur. 

1.7 Presentation av intervjupersoner 
Vi vill här presentera de mest centrala intervjupersonerna vi refererar till i vår uppsats. 
 
Klaus Solberg Söilen har varit både vår handledare, intervjuperson och referens och 
anledningen till detta är att han utöver att vara lärare i marknadsföring vid Blekinge Tekniska 
Högskola dessutom har för oss intressanta erfarenheter från reklambranschen. Dels är Klaus 
delägare i en reklambyrå och dels har han arbetat på en större reklambyrå i USA. Vi har även 
refererat till föreläsningar i kursen Advertising, vilken hölls på BTH under våren 2005. Vi 
anser att den både teoretiska kunskap samt den praktiska erfarenhet har varit till nytta och 
inspiration för oss i vårt arbete. 
 
Syftet med att intervjua Claes Jogreus har varit att försäkra oss om att vår statistiska 
undersökning håller fullgod kvalitet och klass. Claes är universitetslektor vid Blekinge 
Tekniska Högskola, och har tidigare arbetat som statistiker. 
 
Syftet med att intervjua Göran Eckerdahl har varit att försöka skapa en motvikt mot vårt 
ekonomiskt grundande resonemang och istället försöka få reflektioner från någon som arbetar 
med människor och värderingar på daglig basis. Just präster arbetar även mycket med 
symbolik och tolkning av olika färger och symboler, vilket vi finner relevant i en studie 
avseende logotyper. Vi ser detta som en intressant vinkel då detta är ett område som inte alltid 
beaktas av ekonomer. Göran är även präst vid Blekinge Tekniska Högskola, och har på grund 
av detta regelbunden kontakt med unga människor i skilda miljöer och med olika härkomst.  
 
 
 
 
 

14 Klein (2000), s 52 
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2 Metod 
Vi kommer nedan att redovisa ett antal olika aspekter av metodteorin, samt redogöra för hur 
detta är applicerbart på vår studie. Detta kommer att ligga till grund för vårt arbete och vår 
syn på vetenskaplighet samt tydliggöra vår metodologi. Vi kommer också att redogöra för de 
olika metodalternativen samt för och nackdelar med dessa. Dessutom kommer vi att motivera 
hur och varför vi valt att använda dessa olika alternativ 

2.1 Kvantitativ metod 
Denna typ av metod omfattar studier som går att mäta eller värdera numeriskt och på detta 
sätt finna mönster eller samband mellan olika företeelser. Genom att fråga ”hur mycket” eller 
”i vilken grad” och uttrycka detta i siffror går det att i förlängningen använda statistiska 
tekniker.  
 
Nackdelen med denna metod är att det är lätt att generalisera för mycket, och därigenom inte 
erhålla den djupare förståelse som metoden syftar till15. Fördelen med denna metod är dock 
att den tillhandahåller möjligheten att tillfråga en större del av populationen och därigenom 
skapa en förståelse för potentiella konsumenters åsikter. För att nå denna kunskap kommer vi 
med statistika metoder att indela populationen i ålderskategorier samt undersöka inställningen 
hos dessa. 

2.1.1 Statistisk metod 
Statistiska undersökningar innebär att med hjälp av kunskaper om populationen bedömer 
möjliga utfall för slumpmässiga stickprov16. Med hjälp av standardavvikelsen i urvalet samt 
urvalets storlek kan medelfelet uppskattas, och på så sätt visa hur skattningen i genomsnitt 
slår fel. Dock är det inte möjligt att uppskatta det exakta felet, och således beräknas istället 
den statistiska felmarginalen. Den statistiska felmarginalen är dubbelt så stor som medelfelet. 
Denna uppskattning kallas för ett konfidensintervall17.  
 
Genom att multiplicera medelfelet med konstanten 1,96 erhålls en konfidensgrad på 95 %. 
Det är även möjligt att använda andra konstanter och på så sätt erhålla andra 
konfidensgrader18, dock är 95 % ett vanligt använt mått vid statistiska undersökningar19. 
 
För att kunna uppskatta andelen individer med en viss egenskap i en population används en 
skattningsfunktion. Om det inte finns någon förhandsuppfattning av andelen används worst-
case modellen, vilket innebär att fler individer måste tillfrågas för att uppnå den på förhand 
valda statistiska felmarginalen20. 
 
Vi har i vår undersökning valt worst-case modellen, då vi inte har någon förhandsuppfattning 
om populationens åsikter i förhållande till vår studie. Detta medger att vi måste tillfråga 500 
individer för att uppnå en statistisk felmarginal på 4 %, vilket enligt vår intervju med Claes 
Jogreus, universitetslektor i statistik vid BTH, är en lämplig felmarginal.  
 

15 Bjereld (2002), s 114 
16 Körner (2000), s 154 
17 Körner (2002), s 108 
18 Ibid, s 109 
19 Claes Jogreus, universitetslektor BTH, 2005-12-15 
20 Körner (2000), s 161 
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De beräkningar och uträkningar vi gjort finns redovisade i bilaga I. 

2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är ett samlingsnamn för alla de metoder som inte är kvantitativa. Genom 
ordet kvalitativ, eller kvalitet, meddelas att undersökningen fokuserar på olika egenskaper hos 
en företeelse. Målet med metoden är således att erhålla en djupare förståelse över dessa 
egenskaper21.  
 
Nackdelen med den kvalitativa metoden är att den ofta innehåller någon form av kvantitativa 
inslag, även om det inte alltid upptäcks av användaren. ”Förekomsten respektive icke-
förekomsten av olika idémängder eller typer av motiv är ett centralt inslag i 
förståelseprocessen”22. Fördelen är uppkomsten av den djupare förståelse på området som de 
intervjuer med reklambyråer vi kommer att genomföra tillhandahåller. Vi anser att det är av 
stor vikt för vår studie att undersöka vad marknadens aktörer anser i denna fråga, och 
framförallt de reklambyråer som arbetar med att skapa logotyper. Detta då vi misstänker att 
det finns olika trender och åsikter inom branschen, vilka kan vara av intresse att identifiera. 

2.3 Validitet 
Validiteten beskriver huruvida det som undersöks verkligen är det som ska undersökas. 
Avsikten är således att undersökningen innehåller så få systematiska fel som möjligt23. 

2.3.1 Inre validitet 
Med detta avses validiteten i själva mätinstrumentet, till exempel frågeformuläret eller 
enkäten. Syftet är att uppnå en hög överensstämmelse mellan det teorietiska problemet och 
den allmänna uppfattningen. Att uppnå 100 % -ig inre validitet är sällan möjligt, då det är 
svårt att anpassa mätinstrumentet till det teoretiska fenomenet. Detta kommer sig av 
problematiken med att pricka in ett exakt teoretiskt område och utelämna precis allt annat. Det 
är dock av stor vikt att klargöra vikten av inre validitet samt att författarna är medvetna om 
hur mycket mätinstrumentet mäter fel24.  
 
Den inre validiteten i vår studie mäter förmodligen ett snävare teoretiskt område än vad 
studien syftar till. Detta kommer sig av att vi använder oss av endast en yttre figurmodell i 
skapandet av våra logotyper, och detta är ett av oss medvetet val på grund av den begränsade 
tid vi har att använda. Valet är dock gjort i samråd med vår handledare. 

2.3.2 Yttre validitet 
Den yttre validiteten utgörs av riktigheten eller verklighetsöverensstämmelsen i svaren, och är 
svårare att uppskatta. För att belysa denna problematik redovisas här ett exempel på hur detta 
kan manifesteras: vid en undersökning av 1 000 individers planerade veckoinköp genom en 
enkätundersökning i efterhand visar sig att inköpen i hög grad avviker från svarsresultaten kan 
detta bero på faktorer som lögn, dåligt minne eller impulsiva inköp. Dessa faktorer innebär att 
undersökningen ger en sämre indikation på det problem som avses undersökas25. 
 

21 Bjereld (2002), s 114 
22 Ibid, s 115 
23 Lundahl (1999), s 150 
24 Ibid, s 151 
25 Ibid, s 151 
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I vårt fall är detta svårt att avgöra, då det först efter en tids användande av en logotyp går att 
avgöra huruvida svaren överensstämde med den undersökta populationens svarsresultat. Det 
vi kan dra slutsats av i vår undersökning är huruvida teorin bakom logotypskapande 
överensstämmer med populationens åsikter om bra och mindre bra logotyp. 

2.4 Reliabilitet 
Reliabiliteten mäter hur väl undersökningen är genomförd, och om den är oskickligt eller 
oseriöst genomförd är graden av validitet irrelevant. Exempelvis om en kemist slarvar med 
provrören eller en idrottsforskare blandar ihop resultatlistorna. Det finns dock flera sätt att 
lösa detta problem och därigenom stärka reliabiliteten, till exempel genom att låta en annan 
forskare genomföra eller upprepa hela eller delar av undersökningen. Om undersökningen 
upprepas och samma resultat erhålls medger detta att reliabiliteten på studien blir hög. Ett 
annat sätt att öka reliabiliteten är att undvika personkemisk påverkan på intervjuobjektet26.  
 
Vi kommer vid intervjuerna med reklambyråerna att försöka ha så lite personlig kontakt som 
möjligt för att undvika att påverka intervjuobjekten i så stor utsträckning som möjligt. Vi 
kommer även att genomföra enkätundersökningen oberoende av varandra, men vid samma 
klockslag och samma plats, men olika dagar. På detta sätt kan vi avgöra om vi själva påverkat 
resultatet genom att studera utfallet av dessa enkätundersökningar. Om resultaten markant 
skiljer sig åt kan vi dra slutsatsen att vi haft någon form av påverkan på de tillfrågade 
personerna. 

2.5 Induktion, deduktion och abduktion 
Induktion innebär att författaren har sin utgångspunkt i verkligheten och därigenom utvecklar 
teorier för att försöka förklara olika fenomen. Med denna metod kan studien påbörjas i 
empirin, utan att förstudier eller inläsning av befintliga teorier gjorts. Deduktion å andra sidan 
innebär att teorierna utgör grunden, och därefter göra förutsägelser angående empirin. Dessa 
skall sedan verifieras genom insamling av fakta, och utifrån detta dras slutsatser angående de 
undersökta företeelserna. Under arbetets gång är det vanligt att det sker en vandring mellan 
dessa ytterlighetsnivåer. Om detta sker fram och tillbaka kallas arbetssättet abduktion27. 
 
Vår utgångspunkt i denna studie är både teoretisk och empirisk, på så sätt att vi utgår från 
teorin avseende uppbyggnad och producering av logotyper. Samtidigt har vi basen för vissa 
teorier i empiriska studier – såsom intervjuer med representanter för reklambyråer. På detta 
sätt anser vi att vår studie bygger på en abduktiv grund. 

2.6 Insamlingsmetoder 
Det finns ett stort antal olika metoder för insamling av information och data. Vi kommer här 
att redogöra för de metoder vi använt oss av i denna studie.  

2.6.1 Litteraturstudier 
Med litteratur avses i detta fall all form av skrivet material, såsom böcker, tidskrifter och 
uppsatser. Det är viktigt att beakta att detta inte är primära källor, det vill säga de är framtagna 
av ett annat syfte än till vilket de används i studien. Det är även av betydelse vilka sökord som 
används vid exempelvis databassökningar och dylikt då detta kan innebära att en ofullständig 
litteraturförteckning uppstår28.  

26 Bjereld (2002), s 111 
27 Björklund (2003), s 62 
28 Ibid, s 67 
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Fördelen med litteraturstudier är att det går relativt fort att ta fram och kartlägga den befintliga 
kunskapsmassan inom ett specifikt område. På så sätt går det att bygga upp en teoretisk 
referensram. Nackdelen är som sagt det faktum att det handlar om sekundärkällor, och att det 
därför är viktigt att kritiskt granska materialet29. 

2.6.2 Presentationer 
Formerna för en presentation kan variera mycket. En föreläsning för ett stort antal studenter 
har helt annan karaktär än ett möte mellan ett litet antal specialister. Även detta är dock en 
sekundärkälla, och det är således av stor vikt också här att kritiskt granska informationen och 
syftet med denna30.  

2.6.3 Intervjuer 
Detta sätt att samla information har fördelen att den ger tillgång till primärdata, samtidigt som 
det är ett väldigt tidskrävande sätt att samla information. En respondent i en intervjusituation 
kan samtidigt påverkas av formen för vilken intervjun genomförs. Det kan vara kroppsspråk 
eller personkemi lika mycket som på vilket sätt informationen sammanställs under själva 
intervjun. För att behålla all den information som framkommer kan det vara en bra idé att 
spela in samtalet, även om detta kan leda till att respondenten inte avger lika mycket 
information. Framförallt vid frågor av mer personlig känslig karaktär finns det belägg för att 
varken spela in eller anteckna, utan istället sammanställa ur minnet direkt efter genomförd 
intervju. Det vanligaste sättet är annars att föra anteckningar eller låta respondenten skriva ner 
svaren, för att på så sätt spara informationen på ett lätthanterligt sätt31. 

2.6.4 Enkäter 
En enkät består av ett förtryckt frågeformulär som sänds ut till ett större antal respondenter. 
De har även vanligtvis förutbestämda svarsalternativ, till exempel i form av numeriskt 
graderade skalor eller ja/nej-alternativ. Fördelen med denna typ av informationsinhämtning är 
att det är primärdata som samlas in, samtidigt som det med små medel går att nå många 
respondenter med relativt liten arbetsinsats. Problemet med enkätundersökningar är att svaren 
inte blir lika ingående och omfattande som vid en intervju samt att svarsfrekvensen riskerar 
att bli oacceptabelt låg32. 

2.7 Marknadsundersökning 
Vi har genomfört en marknadsundersökning med åtta olika logotyper (finns bifogade i bilaga 
II). Dessa åtta logotyper har alla samma form men olika utförande genom färgkombinationer. 
Vi valt att avgränsa vår mätning till enbart färgkombination, eftersom det annars skulle bli en 
för omfattande undersökning på denna nivå, samt att tiden inte skulle räcka för att genomföra 
och analysera resultatet.  
 
Vi har valt att fråga efter ålder, kön och om de tillfrågade har barn. Anledningen till detta är 
att vi tror att ålder påverkar vilka associationer människor har till en viss färg eller 
färgkombination. Vi finner det troligt att en tonåring och en pensionär har olika erfarenheter 
av livet och därför också i förhållandet till färg.  
 

29 Björklund (2003), s 69 
30 Ibid s 67 
31 Ibid, s 68 
32 Ibid, s 70 
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Avseende kön tror vi att det kan finnas en skillnad i associationskedja avseende män och 
kvinnor. Vi grundar denna tes på att det i många andra fall finns skillnader i uppfattning om 
vad som ger positiva associationer mellan män och kvinnor. När det gäller frågan om barn 
anser vi att detta är en livsförändrande händelse och vi tror att det kan innebära att människor 
får positiva associationer till andra färger och färgkombinationer än vad människor utan barn 
har. Därutöver tror vi att föräldrar, främst småbarnsföräldrar, omger sig av en väldigt 
kontrastrik och färgglad miljö – vilket vi tror ytterligare kan påverka associationskedjorna. 

2.7.1 Symbolen 
Vi började arbetet med att undersöka huruvida vi kunde hitta några befintliga logotyper som 
inte användes av något företag för någon produkt, och inte heller gjort det under de senaste tio 
åren. Det var även av vikt för oss att logotypen inte till formen liknade någon annan logotyp 
samt inte heller föreställde en symbol som enkelt skulle kunna associeras till en specifik 
bransch eller en viss produktkategori. Vi hittade i Logo Design Workbook ett kapitel med 
logotyper som inte används, och modifierade en av dem.  

2.7.2 Färgen 
Vid färgvalen valde vi att använda den kunskap vi insamlat till färgteoriavsnittet, och de 
kulturella betydelser de olika färgerna står för i vår del av världen i modern tid. Vi valde även 
att göra en svartvit utan att ta hänsyn till färgers betydelse för att undersöka om detta var 
tilltalande, samt en med ett större antal färger än de andra. Det sistnämnda på grund av att vi 
fått intrycket under våra intervjuer att för mycket färg inte är en bra idé. Övriga sex 
färgkombinationer har vi valt med avseende till färgernas betydelse och i vilka kombinationer 
dessa betydelser stämmer överens alternativt inte stämmer överens alls. 
 
Under våra litteraturstudier kom vi fram till att det finns vissa färgkombinationer av intresse 
att undersöka. Det är framförallt kombinationer som används frekvent idag, samt 
innebördsmässigt motsägelsefulla kombinationer. I samråd med vår handledare bestämde vi 
att enkäten borde innehålla mellan fem och åtta olika logotyper, varvid vi genomförde en 
mindre empirisk studie omfattande 30 personer.  
 
Denna empiriska studie genomfördes under en dag i Karlskrona. Vi presenterade 50 stycken 
tvåfärgade samt 10 stycken mångfärgade logotyper, och utifrån dessa fick de tillfrågade välja 
de två bästa ur den tvåfärgade gruppen samt en ur den mångfärgade. Därefter sammanställde 
vi en enkät med de sex mest populära tvåfärgade, den bästa mångfärgade samt den svartvita.  
 
Anledningen till att vi endast valde en mångfärgad är på grund av att vi i vår 
litteraturgranskning samt vid våra intervjuer dragit slutsatsen att en mångfärgad logotyp är 
mindre bra än en tvåfärgad.  
 
Den svartvita logotypen valde vi utanför den empiriska studien, då ett av kriterierna på en bra 
logotyp enligt teorin är att den ska kunna tryckas svartvit. Vi ville veta om denna kombination 
fick någon respons i jämförelse med övriga färgkombinationer. 

2.7.3 Undersökningen 
Vi har genomfört vår undersökning genom att intervjua 500 individer på olika platser i 
Karlskrona (frågeformulär finns bifogade i bilaga III). Vår frågeställning lyder: 
– Vilken logotyp anser du är bäst? 
 
De följdfrågor som uppkom besvarades enligt följande: 
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F: Vilken bransch eller vilken produkt avses? 
S: Ingen, vi undersöker vilken färgkombination som är mest tilltalande. 
 
F: Hur definierar ni bäst? 
S: Det är upp till dig att avgöra. 
 
F: I vilket sammanhang kommer den att användas? 
S: Det vet vi inte, vi vill undersöka vilken färgkombination som är mest tilltalande. 

2.7.4 Validiteten 
Vi anser att det är av stor vikt för undersökningens validitet att det inte finns någon naturlig 
koppling till en bransch eller en produktkategori, då människor överlag har olika uppfattning 
och inställning till dessa. Därigenom skulle eventuellt människor förknippa vår 
undersökningslogotyp med en produkt eller ett företag och därför ge uttryck även för sina 
känslor i förhållande till dessa. 
 
Vi har med hjälp av chi2-metoden kontrollerat hur stor del av vår undersökning som beror på 
slumpen. Detta innebär att vi undersökt huruvida fördelningen mellan åldersgrupperna samt 
könsfördelningen beror på slumpen eller om det finns en signifikant skillnad. Vår studie visar 
att en verklig skillnad existerar, och inte beror på slumpen. 
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3 Definitioner 
 
Färg – avser allt som tolkas genom synintryck, eller hjärnans förmåga att tolka dessa.  
 
Kännetecken – avser något som ger människor möjlighet att identifiera varumärket. Ett 
kännetecken kan exempelvis vara en figur, en färg, en doft, en klädsel eller de anställdas 
uppträdande. 
 
Logotyp – avser varumärkessymbol, grunden för varumärkesassociation. 
 
Marknaden – avser en abstrakt innebörd som grundas på en produkt som är föremål för 
handel, men även regelmässiga överenskommelser mellan parter. Karaktäriseras av de 
arrangemang som vidtagits för att underlätta kontakt och överenskommelse mellan parter. 
 
Marknadsföring – avser metoder och teorier inom reklam, försäljningsorganisation och 
försäljningsteknik. 
 
Produkt – avser en vara eller en tjänst som bjuds ut till försäljning. 
 
Symbol – avser tecken med godtycklig karaktär, för att med tiden identifieras med mer eller 
mindre specifika associationer.  
 
Varumärke – avser en manifestation av den immateriella föreställningen om en produkt eller 
ett företag. Detta görs genom att budskap förmedlas med hjälp av logotyper, produkter, image 
och värderingar. Ordet översätts från engelskans brand – vilket avsåg brännmärkning av 
boskap för att markera ägande, och aldrig tjänster, företag, personer eller annat som 
symboliskt kan representera ett erbjudande.  
 
Värde – avser åtråvärdheten hos en produkt, bestäms efter tillgång och efterfrågan samt 
konkurrens och försäljningsåtgärder. 
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4 Teori varumärke 
Ett varumärke innehar ett flertal olika funktioner och möjligheter för ett företag. Vi kommer i 
här att redogöra för olika teorier och synsätt för detta. David A. Aaker ger i boken Building 
Strong Brands följande exempel på hur varumärkesproblematiken kan förklaras: varumärket 
kan liknas vid ett fartyg i en fartygseskader på väg mot ett sjöslag. Denna metafor ger viss 
insikt i problematiken med varumärkesstrategi. Varumärkesstrategen är kapten på fartyget, 
och måste ha kontroll över var fartyget är på väg och hålla rätt kurs. Företagets andra 
varumärken, eller de andra fartygen i eskadern, behöver koordineras för att maximal effekt 
skall uppnås. Konkurrenterna motsvaras av fiendens fartyg, och att känna till deras position, 
kurs och styrka är av yttersta vikt för att kunna uppnå strategiska och taktiska fördelar. 
Konsumenternas bild och uppfattning liknas vid vinden, det är alltså väsentligt att känna till 
dess riktning, styrka och eventuella förändringar33. 
 
Varumärken fyller även en funktion som garant för kvalitet. Som exempel kan nämnas det 
forna Sovjetunionen, där varumärken ansågs överflödiga, vilket kan ses som logiskt då staten 
ägde samtliga produktionsmedel och kontrollerade utbudet och efterfrågan. Det fanns fyra 
olika fabriker för tillverkning av tv-apparater av en viss storlek, men en av fabrikerna 
levererade produkter med en undermålig kvalitet. Detta ledde till ett problem för den enskilde 
konsumenten, då det inte fanns någon direkt metod att särskilja produkterna. Dock visade det 
sig att det genom att läsa av serienumret gick att urskilja tillverkaren – serienumret började 
således att fungera som ett varumärke34. 

4.1 Aspekter 
Vi kommer här att redogöra för ett varumärkes olika aspekter och funktioner. För att 
förtydliga kommer vi att använda varumärket Mercedes som exempel. 
 
Attribut: ett varumärke för tankarna till olika produktattribut, och en produkt kan förknippas 
med flera olika attribut. Mercedes för tankarna till välbyggd, ingenjörskonst, hållbar, prestige, 
snabb, dyr och högt andrahandsvärde. Företagets slogan var under ett flertal år: ”Built like no 
other car in the world.”35 
 
Fördelar: en konsument är inte intresserad av att köpa attribut, utan av att tillskansa sig 
fördelar. Detta innebär att attributen måste relatera till funktionella och emotionella fördelar. I 
fallet Mercedes innebär detta att attributet hållbar relaterar till förståelsen att inte behöva byta 
eller laga bilen ofta. Attributet dyr relaterar till känslan av att vara viktig och beundrad medan 
attributet välbyggd relaterar till känslan av att kunna klara sig i händelse av en olycka36. 
 
Värderingar: varumärket speglar konsumentens egna föreställningar och värderingar. För 
Mercedes innebär detta att marknadsförare måste identifiera den grupp av konsumenter som 
värderar prestige, säkerhet och prestanda37. 
 
Personlighet: ett varumärke symboliserar även en personlighet, eller om varumärket var en 
person, vad skulle det då vara för person? Varumärket attraherar människor med sin egen, 

33 Aaker (1996), s 21 
34 Urde (2002), www.ne.se, åtkomst 2005-12-20 
35 Kotler (2001), s 469 
36 Ibid, s 470 
37 Ibid, s 470 

 19 

                                                

http://www.ne.se/


Fredrik Dahlin och Vladimir Zunkovic  Yes logo! 

önskade eller verkliga, självbild som en reflexion av varumärkets image. Mercedes försöker 
visualisera en rik, medelålders högre chef38. 
 
Perspektiv: ett varumärke kan ses ur flera olika perspektiv beroende på vem betraktaren är. 
Dessa olika synvinklar är lagstiftarens, märkesinnehavarens, konsumentens och 
konkurrentens. Vi kommer nu att redogöra för dessa olika perspektiv. 
 
Lagstiftaren: begreppet varumärke är av lagstiftaren definierat i Varumärkeslagen (VmL), och 
lyder: ”ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara 
eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan”39. Således behövs det något 
synligt, grafiskt, samt något som skiljer detta märke från alla andra på marknaden. 
 
Märkesinnehavaren: Målsättningen för en märkesinnehavare är att sluta avtal med så många 
konsumenter som möjligt under så lång tid som möjligt40. Detta går även att formulera enligt 
grundsatsen i ekonomin, nämligen att tillverka saker – ju mer desto bättre – då detta bidrar till 
att inkomsterna blir större, alltså tjänar producenten mer pengar41.  
 
En ytterst viktig funktion för en varumärkt produkt är att den tillfredsställer ett specifikt 
behov hos konsumenten. Denna behovsuppfyllelse kan senare komma att resultera i 
köptrohet, eller märkeslojalitet42.  
 
I övrigt kan varumärket delas in enligt följande ur märkesinnehavarens perspektiv. 
 
Informationsbärare: information i detta sammanhang avser konkreta fakta om en produkt, 
exempelvis pris, kvalitet och innehåll. Detta grundar sig på produktens funktionella 
egenskaper och hjälper märkesinnehavaren att identifiera och individualisera produkten43. 
 
Identitetsbärare: att inneha ensamrätt till ett varumärke ger märkesinnehavaren möjligheten att 
bygga upp en unik märkesidentitet. Detta är egentligen en väldigt sofistikerad form av 
marknadsföring, och avsikten är att renodla de subtila skillnader som finns mellan olika 
varumärken. Faktorer som kan ligga till grund för märkesidentiteten är exempelvis produktens 
namn, historisk bakgrund, geografiskt ursprung samt reklamens form och innehåll44. 
 
Positioneringsinstrument: varumärket kan vara ett effektivt instrument för att möta den 
marknadssegmentering företaget har. Således kan ett företag använda ett flertal olika 
varumärken för att möta de olika segmentens specifika önskemål samt bemöta 
konkurrenternas försök att nå samma målgrupp. Det finns även exempel på företag som gör 
tvärt om, det vill säga betjänar marknadssegmentet med likartade varumärken. Vid detta 
förfarande finns dock en risk att de egna varumärkena konkurrerar med varandra45. 
 

38 Kotler (2001), s 470 
39 Melin (1999), s 29 
40 Ibid, s 37 
41 Klein (2000), s 27 
42 Melin (1999), s 37 
43 Ibid, s 38 
44 Ibid, s 38 
45Ibid, s 38 
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Konkurrensmedel: ett starkt varumärke ger märkesinnehavaren möjlighet att kommunicera 
direkt med konsumenterna, utan att gå omvägen genom detaljister. Detta ger 
märkesinnehavaren en starkt dominerande ställning vid förhandling med olika detaljister samt 
gentemot konkurrerande varumärken. Det tillkommer även konkurrensfördelar för 
märkesinnehavaren då produkter knutna till starka varumärken har hög omsättningshastighet 
och god lönsamhet46. 
 
Tillväxtgenerator: en hög märkeslojalitet ger märkesinnehavaren god möjlighet till en 
framtida intjäningsförmåga. Detta innebär också att märkesinnehavaren kan välja att utvidga 
märket eller licensiera det och på så sätt öka sina intäkter. En annan aspekt är att ett starkt 
varumärke representerar ett attraktivt mervärde för konsumenterna, och på så sätt kan 
varumärket generera tillväxt, både på befintliga och nya marknader47. Ett exempel på 
motsatsen till detta är Club Med, som beräknar att en förlorad kund innebär förlorade framtida 
inkomster motsvarande $2 40048. 

4.2.3 Konsumenten 
Innan varumärken introducerades var det den lokale handlaren som var länken mellan 
konsumenten och produkten. Det var således handlaren som avgjorde vilken kvalité en 
produkt höll och till vilket pris den såldes. När varumärket gjort premiär ersattes handlaren 
med märkets känsla av förtrolighet och gemyt, och på detta sätt görs valet av produkt idag49. 
Varumärket hjälper konsumenten att korta söktiden och kostnaden i konsumentens 
köpbeslutprocess. Detta sker genom en snabbare identifikation av produkten50. Ur en 
konsuments perspektiv kan varumärket delas in enligt följande. 
 
Informationskälla: varumärken underlättar för konsumenten att särskilja olika produkter inom 
samma nisch från varandra. Detta görs genom exempelvis priset, kvalitén och funktionen på 
produkten, och denna information tillhandahålls genom varumärket. På detta sätt kan 
konsumenten jämföra olika produkter och avgöra vilket som är bästa köp för vederbörande51. 
 
Katalysator: inom de flesta produktkategorier finns idag ett flertal produkter med likartad 
prestanda och funktionalitet. Varumärket blir då konsumentens främsta möjlighet att orientera 
sig på marknaden. Det underlättar även återköp, då varumärket fungerar som 
identifikationsinstrument52. 
 
Garant: varumärket garanterar för konsumenten att produkten kommer att hålla en jämn och 
konsistent kvalitet. Detta kommer sig av att märkeslojalitet grundas på 
behovstillfredsställelse, vilket förutsätter att alla konsumentens förväntningar uppfylls53. 
Således är det ovanligt att märkesinnehavare medvetet försämrar produktkvaliteten, även om 
undantag finns – det mest lysande är förmodligen Gucci. Företaget var ett prestigemärke och 
kunde därför ta ut en hög prispremie eftersom konsumenterna visste att varumärket Gucci var 
en garant för hög kvalité. På 80-talet insåg ledningen att om en vara var märkt med Gucci 
kunde de sälja den väsentligt dyrare än vad som var möjligt annars, varpå de började köpa in 

46 Melin (1999), s 39 
47 Ibid, s 39 
48 Aaker (1996), s 22 
49 Klein (2000), s 30 
50 Uggla (2003), s 31 
51 Melin (1999), s 40 
52 Ibid, s 40 
53 Ibid, s 40 

 21 

                                                



Fredrik Dahlin och Vladimir Zunkovic  Yes logo! 

produkter med klart lägre kvalité och märka dem med Gucci. Detta höll i lite mer än ett år, 
innan konsumenterna insåg att kvalitén hade försämrats så mycket att varumärket inte längre 
var intressant. Konkursen var nära när en ny ledning påbörjade det långa arbetet med att 
återställa varumärket Guccis forna glans, en process som tog mer än tio år54. 
 
Riskreducerare: vid köp av produkter som bilar eller läkemedel upplever konsumenten en 
annan form av risk, mer förknippad med social, ekonomisk eller fysisk natur. Genom ett 
etablerat och välkänt varumärke upplever konsumenten att risken blir lägre, då dessa 
varumärken står för en konsistent kvalité55. 
 
Imageskapare: då varumärket kommunicerar med konsumenten även med ett emotionellt 
språk, gör detta att varumärket även får en symbolisk betydelse – både för konsumenten och 
dess omgivning, men även för märkesinnehavaren. Denna image har störst betydelse i 
samband med mer exklusiva märkesprodukter. Varumärket blir således ett sätt för 
konsumenten att bli självförverkligad och socialt accepterad. Varumärkets image förmedlas 
vanligtvis tydligast i reklamen, där kopplingen mellan märkesprodukter och personlighet visas 
i såväl text som bild. På senare år har även dagligvaror och liknande produkter börjat använda 
symbolik i marknadsföringen för att uppnå denna effekt56. 

4.2.4 Konkurrenten 
Konkurrentens målsättning är inte att smutskasta eller nedvärdera andra märkesinnehavares 
position eller värde, utan snarare att på andra sätt försöka störa det förtroende och den lojalitet 
som finns mellan konsumenten och andra märkesinnehavare57. Ur konkurrentens perspektiv 
kan varumärket delas in i följande delar. 
 
Informationskälla: om konkurrenten ska kunna bryta relationen mellan konsumenten och 
märkesinnehavaren krävs insikt i vilken grund denna relation bygger på. Således måste 
konkurrenten dissekera varumärket för att få fram den information som förmedlas. På detta 
sätt kan information angående vilka behov som uppfylls hos konsumenten samt vad som gör 
varumärket unikt och attraktivt erhållas58. 
 
Prototyp: ett varumärke med dominant marknadsposition kan inta en särställning inom 
produktkategorin. Detta gör att varumärket får produkttypiska drag och de konkurrenter som 
följer efter med likartade produkter upplevs av konsumenten som bleka kopior. Dock kan ett 
sådant varumärke bli kategoridefinierande, vilket innebär att funktionen blir synonymt med 
produktkategorin. I förlängningen kan detta leda till att varumärket tappar sin särställning59. 
Exempel på sådana varumärken är: Termos och Walkman.  
 
Inträdesbarriär: ett starkt varumärke är en effektiv inträdesbarriär, då märkeskännedom och 
märkeslojalitet försvårar för andra varumärken att etablera sig på marknaden och bygga upp 
den relation mellan det nya varumärket och konsumenten60. 

54 Föreläsning Klaus Solberg Söilen, Advertising, BTH, 2005-02-18 
55 Melin (1999), s 41 
56 Ibid, s 41 
57 Aaker (1996), s 278 
58 Melin (1999), s 42 
59 Ibid, s 42 
60 Ibid, s 42 
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4.3 Profil 
Det är viktigt att företaget har en tydlig profil, då konkurrerande varor tenderar att bli mer 
likartade både avseende pris och kvalitet. Företaget får således svårare att hitta argument och 
budskap i sin marknadskommunikation. Detta resulterar i att konsumenterna får allt svårare 
att särskilja produkterna och därför tenderar att välja företag med gott anseende. 
Konsumenterna tycks vilja känna ett förtroende för ett företag, och väljer således produkter 
från företag de anser att det går att lita på61. 
 
Vi ser här två centrala aspekter för företag att beakta, nämligen profilering och lojalitet. 

4.3.1 Lojalitet 
Lojaliteten är grunden vid uppbyggande av varumärkesvärdet. En trogen och lojal kund 
renderar i ett merkassaflöde, vilket manifesteras genom att företaget kan ta ut en prispremie62.  
 
Det finns studier som visar på ett samband mellan hög kundtillfredsställelse och framtida 
vinster. Detta innebär att företaget inte kan slå sig till ro trots en kundnöjdhet på 80-90 %, då 
det visat sig att de flesta som byter leverantör säger sig vara nöjda – men byter ändå. De 
påverkas av konkurrenternas marknadsföring samt av vänner och bekanta63. Som exempel på 
detta kan lyftas företaget Xerox. Vid en undersökning av kundlojaliteten visade det sig att 80 
% av de kunder som sade sig vara mycket nöjda kunde tänka sig att stanna kvar som kunder. 
Dock sade sig endast 14 % av de kunder som svarat att de var nöjda att de kunde tänka sig att 
stanna kvar som kund64. 
 
Att investera i märkesuppbyggande reklam är en viktig förutsättning för att kunna upprätthålla 
en god märkeslojalitet över tiden. Undersökningar har visat att endast 30 % av reklamens 
effekt består i att stimulera nya konsumenter att prova en märkesprodukt, medan resterande 
70 % består i att stärka lojaliteten hos befintliga kunder. Det beräknas kosta fem till tio gånger 
så mycket att attrahera en ny kund jämfört med att behålla en lojal. Detta ligger till grund för 
företagens avsikt att investera i märkesuppbyggande reklam samt belöningssystem för trogna 
kunder65. 
 
Märkeslojaliteten grundar sig egentligen i det mervärde som konsumenten upplever vid 
konsumtion av produkten. Ju högre detta mervärde uppfattas av konsumenten, desto högre 
lojalitet upprätthålls mellan konsumenten och företaget66. 
 
När det gäller vissa företag skulle det kunna te sig mer lämpligt att använda termen 
lojalitetsföring istället för marknadsföring, då företagens mål är att kunderna ska utveckla en 
stark varumärkeslojalitet. Detta skulle kunna benämnas hyperlojalitet67.  
 
Hyperlojalitet uppnås genom att kunden måste anstränga sig för att förstå vad varumärket 
handlar om, eller framförallt anstränga sig för att bli riktigt kunnig. Ansträngningen har visat 
sig ha en motiverande funktion, och ju högre ansträngning som krävs desto större blir de 
psykiska kostnaderna. Ju större kostnaderna blir, desto troligare är det att kunderna försöker 

61 Bergström (2004), s 274 
62 Aaker (1996), s 319 
63 Gummesson (2002), s 269 
64 Ibid, s 270 
65 Melin (1999), s 251 
66 Ibid, s 207 
67 Holger m fl (2002), s 129 
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rättfärdiga dem – till exempel genom att intala sig att de verkligen tycker om det objekt som 
ansträngningen avser68.  
 
Ett av de tydligaste exemplen på företag som lyckats uppnå en hyperlojal kundkrets är 
Harley-Davidson. Detta beror på att produkten kräver en omfattande mekanisk kunskap, 
framförallt när den går sönder, och denna kunskap förvärvas inte direkt. Det krävs även en 
ansträngning från kundens sida för att lära sig de sociala normer som omfattar biker-kulturen. 
Företagets logotyp är dessutom ett vanligt tatueringsmotiv, vilket även det bidrar till att ge 
kundkretsen benämningen hyperlojal69. 

4.3.2 Företagsprofil 
Det är av yttersta vikt att ett företags budskap inte är otydligt eller inkonsekvent vid 
kommunikation med omvärlden. Detta gäller all kommunikation och varje gång något 
kommuniceras. Om så inte är fallet finns det en överhängande risk att företaget hamnar i en 
djup kris. Företagets affärsidé måste ha en stark förankring i hur konsumenten uppfattar 
företagets budskap. Detta kallas företagsprofilering, och är en viktig del av 
varumärkesbyggandet. För att uppnå en stark företagsprofil kan nämnas fyra viktiga 
byggstenar samt vikten av dessa fyras inbördes relation70. 
 
Identitet: varumärkesidentiteten är synonymt med de associationer som märkesinnehavaren 
försöker bygga upp, och definitionen rör både nuläge och framtid. Identitet är det företagen 
vill vara, men inte nödvändigtvis det företaget är71. Det är av stor vikt att företagsledningen är 
observant på förändringar i identiteten och även anledningarna till att denna förändring sker72. 
 
Profil: profilen är den bild som företag försöker förmedla till marknaden. Det primära är att 
visa vilka kärnvärden företaget står för, och i detta sammanhang är värden som kvalitet, 
service och omtanke av underordnad karaktär. Dessa värden är något slitna och används av i 
stort sett alla företag, varför det i detta sammanhang är av större vikt att profilera de värden 
som gör företaget unikt73. 
 
Image: begreppet image ligger mycket nära varumärket, men symboliserar istället hur 
företaget uppfattas på marknaden. För att få reda på vilken uppfattning marknaden har om ett 
företag vid olika tillfällen genomförs undersökningar, både bland konsumenter och bland 
egna anställda74. En av de farligaste situationerna som kan drabba ett varumärke är att fastna i 
en imagefälla, vilket innebär att företaget tillåter andra att beskriva och diktera vad 
varumärket ska representera75. 
 
Vision: företaget strävar efter att försöka beskriva för anställda och konsumenter vart 
företaget vill komma i framtiden. Visioner har en tendens till att bli vaga utopiska idéer, vilket 
ofta lämnar de anställda långt efter utan varken möjlighet eller intresse att försöka förverkliga 
dessa76. 

68 Holger m fl (2002), s 130 
69 Ibid, s 131 
70 Bergström (2004), s 274 
71 Aaker (1996), s 68 
72 Bergström (2004), s 275 
73 Ibid, s 275 
74 Uggla (2001), s 83 
75 Aaker (1996), s 70 
76 Bergström (2004), s 275 
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4.3.3 Olika profiler 
Det finns olika sätt för ett företag att förmedla sin egenbild till marknaden, och vi kommer 
nedan att redogöra för fyra av de vanligaste. Det är viktigt att tänka på att det inte finns någon 
anledning att satsa pengar på ett varumärkes profil om den generella bilden är att 
konsumenten lika gärna kan välja konkurrentens produkt. Således är differentieringen av 
yttersta vikt77. 
 
Produktprofil: detta koncept bygger i första hand på att varumärket ska särskilja produkten. 
Denna teori är ett arv från den klassiska marknadsföringsteorin, där varumärket ses som en 
del av produkten. Produktprofilen omfattar dock även forskning och utveckling. Om företaget 
lyckas med sin produktdifferentiering medger detta att konsumenten blir mindre priskänslig 
och därmed får företaget större kontroll över prissättningen av produkten.78. 
 
Miljöprofil: denna profil innefattar flera olika koncept. Först bör nämnas exteriören, vilken 
innefattar bland annat arkitekturen. Här ingår således även interiören, vilken innefattar 
exempelvis besökslokaler och arbetsplatser men även försäljningsställen och liknande. 
Interiören påverkar människor på ett djupare sätt än de flesta tänker sig. Den kan till exempel 
vara inbjudande, lockande eller avskräckande, och detta ger företaget ytterligare incitament 
för att skapa en känslomässig kommunikation med konsumenten79.  
 
Individuell profil: detta koncept handlar om personligt och individuellt bemötande av 
konsumenter. Här inräknas till exempel företagets internutbildningar och personalens 
kompetens, men även hur trevlig rösten hos telefonisten är eller utseende och språkbruk hos 
receptionspersonalen. Här kan skapas stora problem för företaget, då det finns risk att 
konsumenten upplever att denna får omedelbara problem. Exempelvis kan ett 
biluthyrningsföretag som glömt att fylla tanken på en bil skapa en känsla av problem för 
konsumenten som då måste börja resan med att tanka och även underförstått kontrollera andra 
väsentliga funktioner i bilen80. 
 
Caterpillar, som enligt Business Week och företaget Interbrand ligger på 70:e plats på listan 
över högst värderade varumärken i världen 200581, har uppnått denna status genom en 
välutvecklad organisation samt snabb service och den största återförsäljningsorganisationen 
inom branschen82. Detta har givit varumärket ett värde av 4 085 miljoner dollar83. 
 
Visuell profil: den visuella profilen ska symbolisera företagets mål, visioner och centrala 
värden i ett visuellt språk. Detta ger att val av förpackning, färgkombination och logotyp är av 
stor betydelse, då dessa attribut bidrar till att särskilja och visualisera marknadsprodukten. Om 
en produkt har tillräckligt många särskiljande attribut kan den även varumärkesregistreras. 
Förutsättningen för detta är att produkten har en tydlig särskiljningsförmåga samt att denna 
går att avbilda grafiskt84. 
 

77 Uggla (2001), s 29 
78 Melin (1999), s 71 
79 Bergström (2004), s 279 
80 Ibid, s 279 
81 Interbrand.com, 2005-12-11 
82 Uggla (2001), s 11 
83 Interbrand.com, 2005-12-11 
84 Melin (1999), s 82 
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En viss färgkombination kan beskrivas på så sätt att den blir varumärkestypisk och kan 
således varumärkesregistreras. Exempel på detta är Marlboro, som äger färgkombinationen 
rött och vitt inom tobaksindustrin och Coca Cola inom läskmarknaden. Detta är dock något 
som tillhör ovanligheterna85. 
 
Den visuella profilen syns överallt, och är lätt att missbruka. Slarvigt, rörigt, oproffsigt eller 
smutsigt är exempel på synsätt från konsumenten som gör att vederbörande väljer ett annat 
varumärke86. Exempelvis kan sägas att Scan har en fabrik utanför Kristianstad. Skylten över 
denna fabrik är smutsig och tvättas sällan eller aldrig ren, vilket ger en bild av företaget som 
säger smuts och dålig hygien. Detta är inte något som ett livsmedelsföretag borde känna 
stolthet över att uppvisa för marknaden87. 
 
I dagens masskommunikativa samhälle är det inte möjligt med enskild direktkontakt med 
varje konsument, och det är av denna anledning som den visuella profilen blir så viktig. Det är 
även av vikt att denna profil är enhetlig och används på rätt sätt. Ett exempel på ett företag 
som lyckats väl med detta är IKEA, då både exteriör och interiör går i gult och blått precis 
som logotypen, samt att det ser ut på nästan exakt samma sätt i alla varuhus oavsett var i 
världen de är belägna88.  
 
För att skapa möjlighet till enhetlighet och likformning av den visuella profilen har företag 
designprogram. Detta ska fungera som ett regelverk för grafisk och visuell kommunikation 
och innefattar logotypen, företagsmärket, färgsättning, teckensnitt, visitkort, kataloger, 
förpackningar, annonser och så vidare89.  

85 Melin (1999), s 83 
86 Bergström (2004), s 279 
87 Föreläsning Klaus Solberg Söilen, Advertising, BTH, 2005-02-18 
88 Bergström (2004), s 280 
89 Ibid, s 281 
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5 Teori färg och symbol 
I detta avsnitt kommer vi att behandla ämnena färg- och symbollära, med avsikten att använda 
denna teori vid framställningen av undersökningslogotyperna. 

5.1 Färg 
Det människan ser omkring sig ser hon som en helhet. Denna helhet är summan av alla 
sinnens intryck, och är i vid mening språklig. Här spelar färgens språk en viktig roll, då 
färgens särskiljande egenskaper gör det möjligt att uppfatta kantlinjer, rum och föremål. 
Kontrastfenomenet är orsakad av grundläggande processer vid tolkningen av omvärlden. 
Detta syftar till en inre rumslig föreställning eller simulering av den omgivande verkligheten. 
Människans förmåga att uppfatta en bild har samma grund. Detta innebär att utan färger kan 
vi inte se världen, det vi ser är färg. Alla människor uppfattar i princip färg på samma sätt, och 
är således på en formell nivå väldigt lika90. 

5.1.1 Språkligt tecken 
Det har gjorts färgbetydelsekataloger över färgens olika betydelseinnehåll i olika tider och 
kulturer. Färg har haft vitt skilda betydelser i olika sammanhang, och problematiken har 
handlat om hur färgens betydelse påverkas av kulörtonen, eller även hör samman med andra 
egenskaper, såsom ljusheten, mättnaden eller färgstyrkan. Ett exempel på detta kan vara 
färgens betydelse hos olika amerikanska indianstammar, där Puebloindianderna anger färgen 
röd för söder, medan rött hos Cherokeeindianerna istället symboliserar öster och framgång. 
Samtidigt ansåg Mayaindianerna att kungarna hade vitt blod, medan det i vår kultur anses att 
kungligheter är blåblodiga91. 
 
Johann Wolfgang von Goethe gjorde i början av 1800-talet ”Utkast till en färglära”, och detta 
verk har haft stor betydelse. Om exempelvis den röda färgen säger han att den ”ger intryck av 
såväl allvar och värdighet som av huldhet och behag. Allvar har den i sitt mörka, förtätande 
tillstånd, huldhet och behag i sitt ljusa och förtunnande”. Vidare menar Goethe att färgen blå 
innehar något motsägelsefullt av oro och eggande känsla, medan färgen gul har ”en glättig, 
vaken och vänligt förförande egenskap” och färgen orange är oangenäm och särskilt attraherar 
”sunda och grova människor (-) vilda folkslag och barn.” Påståenden som dessa ger uttryck 
för vad konstnärer och teoretiker tycks uppleva i samband med färg, och således är detta mer 
ett uttryck för sig själva och den tid de levde i92. 
 
För att uppnå en viss nivå av vetenskaplighet och statistisk säkerhet avseende färgers 
betydelse används semantiska differentialskalor, vilket innebär att en serie motsatsadjektiv 
kopplas till olika färger och därefter undersöks ett stort antal individer och deras åsikt om 
varje färg. På detta vis erhålls en översikt av populationens ställningstagande och allmänna 
uppfattning till färgers betydelse. Färgens innebörd är dock alltid kopplad till sammanhanget, 
och om inte undersökaren klargör i vilket sammanhang färgen ska tolkas kommer varje 
individ att göra det utifrån vitt skilda perspektiv. Färg ses då som inslag i kulturens språkliga 
uttryck, och de betydelser som finns är föränderliga93.  
 

90 Klarén (1996), s 85 
91 Ibid, s 67 
92 Ibid, s 69 
93 Ibid, s 70 
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Att bestämma denotativ betydelse hos en färg innebär att det bestäms att det är just den färgen 
och ingen annan färg. Detta görs genom att jämföra denna färg med andra färger, och 
därigenom redogöra för vad skillnaderna består av. Det är genom att bestämma detta 
människan får möjlighet att särkskilja företeelser från varandra vid iakttagelse av världen94.  
 
På den konnotativa betydelsenivån är det människans förknippning mellan en färg eller en 
färgegenskap och andra begrepp som bestämmer betydelsen av färg. Denna förknippning kan 
ha olika karaktärer, såsom ikonisk, symbolisk eller indexkaraktär95. Ikonisk innebär att 
associationen mellan en viss färgegenskap och en annan företeelse kan bygga på analogi och 
att det föreligger någon sorts likhet mellan färgen och det som ska betecknas. Exempelvis den 
röda färgen för eld och brandman96. Färg med indexkaraktär visar samband mellan olika 
förhållanden, och bygger på människans enskilda tolkning av en färg och dessa förhållanden. 
Exempelvis är ett index för omognad färgen grön, då det brukar vara så även om det inte alltid 
är det. Det utmärkande för ett index är att det alltid är en del av en företeelse, och därmed 
måste det finnas kunskap om hela företeelsen för att kunna se vad den delen representerar97. 
Symbolisk karaktär innebär istället att det inom en population finns en gemensam tolkning av 
en färg eller färgegenskap. Ett exempel på detta är i trafiken, där färgen röd är en 
överenskommelse att stanna. Symbolbetydelse kan även präglas in hos människor, till 
exempel i samband med försäljning av glass. Om en viss färgkombination presenteras som 
varusymbol, och även om denna färgkombination inte på något sätt påminner om glass men 
visas överallt vid distribution och reklam kommer betydelsen av denna färgkombination att 
bli synonymt med glass. Således behöver inte varunamnet användas, då det är lätt att se 
försäljningsstället på avstånd med hjälp av färgen. Många företag har utarbetat en 
identitetsfärgsättning, vars funktion är att skilja sig från andra företag98. 
 
Grön är synonymt med växtkraft och friskhet, och av denna anledning har samtliga 
mentolcigarettproducenter grön, grönblå eller blå inslag på paketen. På detta sätt vill 
företagen att rökare ska uppfatta den gröna färgen som en konnotation för friskhet. Det är 
nuförtiden förbjudet att göra reklam för tobak i Sverige, men färgsättningen har likväl bestått. 
Den gröna färgen på cigarettpaketet är en symbol, då reklamen skapat en konvention (grönt 
står för friskhet) samtidigt är symbolen ikonisk, eftersom den bygger på likhet i färg. Avsikten 
är även att färgen ska uppfattas som ett index för friskhet hos innehållet (avseende 
mentolsmaken) i paketet, även om cigaretter inte förknippas med detta begrepp i övrigt. Detta 
sammanhang kallas pseudoindex99. 
 
Inom en kultur går det att skapa långa associationskedjor för färgers betydelse. Det är av 
denna anledning det är svårt att utreda den ursprungliga betydelsen för en färg. Ett exempel på 
en associationskedja för färgen röd skulle kunna se ut enligt följande: röd kan förknippas med 
eld. Eld är varm och förknippas således med värme, och värme i sin tur förknippas med 
intimitet. Intimitet slutligen förknippas med kärlek och så vidare. Inom växtriket har i regel 
det levande starka färger, medan det som är dött mist sina starka färger och sin lyster. Det är 
av denna anledning begreppet död associeras med matta färger, som svart i vår kultur eller vitt 
i Sydostasien100. 

94 Klarén (1996), s 71 
95 Ibid, s 73 
96 Ibid, s 74 
97 Ibid, s 74 
98 Ibid, s 75 
99 Ibid, s 76 
100 Ibid, s 80 
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5.1.2 Färgers betydelse 
Som tidigare nämnts har färger olika betydelse i olika sammanhang och i olika kulturer. Vi 
kommer nedan att redogöra för olika färgers betydelse i logotypsammanhang med en 
västeuropeisk kulturell grund. Adams ger på sidan 51 följande förklaring, fritt översatt101:  
* Röd: passion, ilska, strid, kärlek och blod. 
* Gul: glädje, intellekt, försiktighet, feghet och ungdomlighet. 
* Grön: fertilitet, pengar, hälsa, framgång och växtkraft. 
* Vit: perfektion, renhet, bröllop, oskuldsfull och dygdig. 
* Blå: kunskap, stillhet, lugn, fridfull och kylig. 
* Svart: skräck, negativitet, död, ondska och hemlighetsfull. 
* Orange: kreativitet, uppfriskande, unik och energi. 
* Grå: neutralitet, oengagerad och osäker. 

5.2 Symbol 
Den första typen av märkning som finns historiskt bevarad är djurmärkning, och det finns 
bland annat egyptiska avbildningar på just detta. Kopplingen mellan det moderna varumärket 
finns kvar i engelskan, då genom ordet brand. Även i Bibeln finns återgivet 
märkningsprocesser, exempelvis i skapelseberättelsen var Kain efter mordet på sin bror blev 
straffad av Gud genom ett märke i pannan102.  
 
En viktig sak att tänka på är att välja en logotyp som är bredare än vad den är hög, då det 
underlättar marknadsföring vid exempelvis tv-reklam och idrottsevenemang103. Vi kommer 
nedan att redogöra för några olika typer av märken. 

5.2.1 Ideogram 
Ett ideogram är ursprungligen ett skrivtecken vilket symboliserar ett begrepp. De kinesiska 
och japanska skriftspråken är uppbyggda efter detta system och så även vissa av de 
fornnordiska hällristningarna. Ett mer modernt exempel på ett ideogram är tecknet %, vilket 
skrivs som en allmänt vedertagen ersättning för det skrivna ordet ”procent”104.  
 
Tanken med att använda ett ideogram som logotyp är att det ska kunna symbolisera en 
affärsidé eller en viss typ av verksamhet som bedrivs av företaget. Det är således av vikt att 
inte välja en symbol som blir alltför svårtolkad för marknaden105.  
 
Ett känt exempel på ideogram som logotyp är försäkringsbolaget Skandia – deras symbol är 
ett paraply och med detta avses att företaget skall ge sina kunder skydd och trygghet. I detta 
exempel visas även på vikten av att företaget är sina värderingar och sin logotyp trogen då det 
annars lätt kan tappa marknadens förtroende för detta företag106. 

5.2.2 Piktogram 
Ett piktogram är en starkt förenklad bild vilken ursprungligen var en avbildning av ett föremål 
eller ett begrepp, men har med tiden dock blivit allt mer stiliserade och allt hårdare knutna till 

101 Adams (2004), s 51 
102 Melin (1999), s 21 
103 Joe Formgren, Precis reklambyrå, 2005-12-15 
104 www.ne.se, åtkomst 2005-11-22 
105 Bergström (2004), s 282 
106 Ibid, s 282 
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vissa bestämda uttryck. Piktogram förekommer även i det kinesiska skriftspråket, där 
exempelvis symbolen för människa och symbolen för vatten är piktogram107.  
 
I Sverige mer bekanta exempel på piktogram är vissa typer av skyltar – såsom skylten för 
”rökning förbjuden” och ”varning för älg”108. Piktogram används även som 
symbolbeteckningar vid exempelvis de olympiska spelen i Sydney 2000 och i Aten 2004109. 

5.2.3 Symbolbild 
Denna typ av märke syftar till att beskriva företagets ambitioner110. Många företag använder 
konstruerade symboler, vilka till skillnad från riktiga människor går att kontrollera. Ett 
exempel på en mindre bra mänsklig symbol var när Pepsi valde att använda Madonna och 
Michael Jackson, varpå skandalerna i dessa artisters privatliv gjorde att den personlighet 
varumärket strävade efter riskerade att svärtas ned. Exempel på när det fungerat bättre är 
Pepsis nuvarande kampanj med några av världens mest kända och populära fotbollsspelare111. 

5.2.4 Bokstavsmärke 
Ett bokstavsmärke är ett sätt att beskriva företagets namn eller verksamhet med bokstäver och 
bilder genom olika kombinationer eller färger. För att ett bokstavsmärke skall kunna fungera 
tillfredsställande krävs först och främst att det sak vara enkelt och grafiskt tydligt112.  
 
Det är också viktigt att det är särpräglat så att det inte förväxlas med andra symboler eller 
logotyper samt att det likt alla logotyper skall vara användbart i alla tänkbara sammanhang – 
oavsett material, underlag eller situation. Även när det gäller bokstavsmärken behöver det 
vara användbart i olika storlekar samt i färg, svartvitt och vitsvart113. 
 
Ett exempel på användandet av bokstavsmärke är dagligvarukedjan ICA. Namnet och 
logotypen är detsamma och logotypen har en röd nyans på bokstäverna och skrivs med ett 
visst typsnitt hela tiden114. 
 
 

107 www.ne.se, åtkomst 2005-11-22 
108 Ibid, åtkomst 2005-11-22 
109 Bergström (2004), s 282 
110 Ibid, s 282 
111 Melin (1999), s 95 
112 Bergström (2004), s 283 
113 Ibid, s 283 
114 Ibid, s 283 
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6 Teori logotyp 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för mer specifik teori på området logotyper, samt ange 
en kortare historik. 
 
Logotypen är det enskilt mäktigaste designelementet i vår tid, något som bekräftas av de 
enorma summor som företag och organisationer är beredda att investera i förnyelse och 
utveckling av sina symboler samt dess implementering115. 
 
Ibland hävdas det att en bra logotyp kommer att växa upp och bli ett varumärke, vilket 
innebär att dessa två fenomen är mer närbesläktade än med andra delar av varumärket. Detta 
ger vid handen att viss teori grundas på både varumärkes- och logotypteori116. 
 

6.1 Historik 
Att använda märkning för att markera ägarskap är något som går att spåra långt bakåt i tiden. 
Människans behov av att hävda ägarskap är något som gått i arv i tusentals år, och motiven 
kan vara både stolthet, girighet eller ett hopp om odödlighet. Av denna anledning har 
människan skapat unika signaturer för att skydda sin identitet och sina tillgångar. 
Anledningen till att karva in initialer i ett hjärta i ett träd är att det ger hopp om att skapa en 
varaktig union, och som en förlängning av dessa handlingar uppstår logotypen117.  
 
Redan på egyptiernas tid märkte människor sina stenar för att indikera framtida 
byggnadsplatser. Under medeltiden i främst Centraleuropa var stora delar av befolkningen 
inte läs- och skrivkunniga, och därför användes märkningen som ett substitut för signaturer. I 
och med Gutenberg och hans uppfinning tryckpressen började symboler för tillverkaren av 
tryckt material att användas i större utsträckning, till skillnad mot tidigare då det främst varit 
det tillverkande företaget som stått för märkningen118. 
 
Den industriella revolutionen medförde ett större behov av differentiering av produktutbudet, 
och började då använda logotypen som ett verktyg för detta. Ända fram till 1970-talet var 
märkningen av kläder dold alternativt diskret placerad, och det var bara de mest exklusiva 
varorna som hade märkningen synlig – främst golf- och tenniskläder. På 1980-talet började 
dock logotypen att tjäna ytterligare ett syfte, nämligen som prislapp. Sedan 1990 har 
logotypens användningsområde kraftigt ändrat karaktär, från att ha varit en symbol för varans 
pris till att idag ha övertagit produktens mening. Det är inte kläderna som bärs, det är 
logotypen. Med detta avses att exempelvis kläder blivit degraderade till tomma behållare för 
de varumärken de representerar119.  
 
De behov som rör logotypen idag är ett direkt resultat av två tusen års identitetsevolution. På 
samma sätt som styrning och sätt att göra affärer har ändrats har även logon fått nya 
användningsområden. Idag läggs större vikt vid samarbete och kreativt skapande för alla som 
är involverade i ett projekt. Logotypen och övrigt visuellt material ska inte bara berätta något 
för en extern betraktare, utan även för företagets anställda och ägare. Ett märke med endast 

115 Holger (2002), s 19 
116 Klaus Solberg Söilen, universitetslektor BTH, 2005-11-23 
117 Adams (2004), s 12 
118 Ibid, s 13 
119 Klein (2000), s 52 
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identifieringsmöjligheter är inte längre tillräckligt, utan måste leverera ett klart budskap till en 
bred publik över en längre tid120.  

6.2 Den kreativa processen 
Vi kommer i detta avsnitt att fokusera på olika aspekter att ta i beaktande vid skapandet av en 
logotyp. 

6.2.1 Grundläggande koncept 
Det finns nio grundläggande regler att ta i beaktning vid skapandet av en logotyp. Dessa 
regler är framtagna som en arbetsbeskrivning av hur den kreativa processen kan fungera121. 
 
Först och främst måste följande frågor ställas: vem är klienten?; Vem är mottagaren av 
budskapet?; Vad behövs för att uppnå dessa kriterier? Logotypen ska växa fram ur svaret på 
dessa frågor. Avsikten med arbetet skall vara att insamla så mycket information som möjligt, 
skapa kriterier för arbetet samt att låta den kreativa processen få ha sin gång. Det är även 
viktigt att förbereda företaget på de omställningar och skiftande behov som kommer att ske i 
framtiden, främst avseende storlek, produkt och behov122. 
 
Människor identifieras i gott sällskap med förnamn, såsom John, Maria eller Carl. På samma 
sätt är det inte lika uppskattat att bli titulerad ”han som bor tre hus längre ner på gatan och 
jobbar på apoteket”. Logotypens avsikt är att ge företaget ett lika personligt förhållande med 
marknaden, genom att beskriva företagets värderingar och attityd. Det är därför viktigt att 
logotypen är igenkänningsbar och lätt att komma ihåg, och det är även bättre med ett enkelt 
och lättbegripligt budskap än ett klurigt och överarbetat123. 
 
Ordet identitet kan härledas från latinets identitus, vilket betyder fullständig 
överenskommelse. Dock används identitetsbegreppen vanligtvis som ett individrelaterat 
begrepp, och kan illustreras genom uttrycket ”att stärka sin identitet”. Med företagsidentitet 
avses vad ett företag står för, eller snarare hur det vill uppfattas124. 
 
En logotyp är inget magiskt ljus som gör en dålig produkt framgångsrik, däremot hjälper en 
bra logotyp en produkt att nå dess fulla potential. Som exempel på vad ett märke har för 
begränsningar kan nämnas svastikan och korset. Svastikan användes under 3 000 år som en 
symbol för liv, sol, kraft, styrka och lycka. När sen Hitler satte detta som märke på nazisternas 
flagga tappade denna symbol all annan användning, då svastikan idag representerar hat, anti-
semitism, våld, död och mord. Korset å andra sidan har använts på alla jordens kontinenter 
under historiens gång, och har symboliserat kontrasten mellan himmel och jord eller mellan 
tid och rymd. När sedan kristendomen tog korset som symbol kom märket att representera 
mänsklighetens frälsning, och på detta sätt stå för ett väldigt kraftfullt budskap125. 
 
Det är av vikt att logotypen är enkel och dynamisk. Den ska vara tilldragande för ögat, då den 
vanligtvis bara har ett ögonblick på sig att fånga betraktarens uppmärksamhet. När detta är 
gjort är det också viktigt att betraktaren lätt känner igen märket. Dessvärre faller många 

120 Adams (2004), s 13 
121 Ibid, s 17 
122 Ibid, s 22 
123 Ibid, s 25 
124 Melin (1999), s 84 
125 Adams (2004), s 27 
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logotyper bort från denna regel, då de är överarbetade eller kräver för många tankesteg för att 
budskapet skall framgå126. 
 
Logotypen ska även ha en grafisk balans och harmoni, och därmed bli trivsam att titta på. 
Även färgen är viktig här, då färg har en stark psykologisk inverkan på människor127. 
 
För att skapa ett värde av igenkänning krävs främst att fyra kriterier uppfylls, nämligen128:  
 

• Form och färg – all visuell igenkänning baseras på detta.  
• Positionering inom ramen för förståelsen av den historiska tidskontinuiteten. 
• Den insamlade informationen används för att skapa mening och förståelse.  
• Igenkänningsförmågan är sammanlänkad med känslomässiga associationer. Detta är  
dock på en så pass individuell nivå att det kan slå fel om inte betraktaren delar den 
allmänna uppfattningen. Exempelvis kan någon som blev påkörd av en grön bil som liten 
känna agg mot just denna färg, även om den allmänna uppfattningen är annorlunda. 

 
Vid mottagande av en signal från något av sinnena uppstår en fråga, nämligen vad är detta? 
Detta uppstår vid tv-tittande och tidningsläsande såväl som vid förtärning, och detta är en del 
av den mänskliga tankeprocessen. Böcker och tv-program som inte anses tråkiga är de vars 
handling är förutsägbar, eftersom svaren hela tiden är självklara. Om betraktaren erhåller all 
fakta och information finns det ingen anledning för hjärnan att processa denna information. 
Därför bör frågan istället ställas så att betraktaren måste besvara denna fråga för sig själv och 
därigenom tvingas spendera mer tid med budskapet. På så sätt blir vederbörande mer intim 
med frågan129. 
 
En logotyp bör skapas med långsiktighet som grundsten, då den är till för att förmedla ett 
budskap över en lång tidsperiod och eventuellt även i stora delar av världen. Även om det kan 
tyckas intressant att skapa moderiktigt logotyper bestående av det senaste modet avseende 
färg och form är risken överhängande att dessa kommer att anses vara omoderna inom en 
relativt snar framtid, i värsta fall bara något år. Detta innebär att företaget behöver byta 
logotyp, eftersom väldigt få företag vill förknippas med en logotyp som anses pinsam och 
omodern av konsumenterna130.  
 
Logotypen är basen för all extern kommunikation för ett företag. Den kommer att synas på 
visitkort, på fordon och på byggnader. Allt övrigt visuellt material härstammar från logotypen 
och fungerar som komplement till denna, vilket innebär att det är av stor vikt för företaget att 
bibehålla samma färgton och typsnitt i sin övriga kommunikation. Om företaget inte tänker på 
detta och inte använder sig av en stark visuell profileringsstrategi i sin marknadsföring kan 
marknadsföringsmässigt mindre bra saker hända med logotypen. Det kan till exempel ritas 
tomteluvor på den på företagets julkort eller än värre läggas in i lobbygolvet och därigenom 
bli trampad på dagligen131. 
 

126 Adams (2004), s 28 
127 Anette Jacobsson, AD Recitera reklambyrå, 2005-12-15 
128 Adams (2004), s 30 
129 Ibid, s 33 
130 Ibid, s 34 
131 Ibid, s 35 
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Det sista exemplet är av extra stor vikt, då det framkommit även i våra intervjuer att en 
logotyp måste vara ren och skinande. Allt annat tyder på ett slarvigt skött företag med en 
oseriös inställning till sina konsumenter132. 
 
Till och med 1950-talet användes de flesta logotyper enbart i en form, tryckt kommunikation. 
Lanseringen av först tv:n och senare digitala och interaktiva medier har ändrat 
förutsättningarna. Logotypen måste därför idag fungera väl både i tryckt form i en svart-vit 
tidningsannons såväl som på en hemsida eller i ett tredimensionellt interaktivt medium. Det 
ligger ytterligare en aspekt i detta som måste beaktas, nämligen sannolikheten i att nya 
kommunikationsmedel uppstår inom logotypens livstid. Den ska fungera även i dessa former, 
vilka de nu kan komma att bli133. 

6.2.2 Typografi 
Typografi kan liknas vid bilder av ord. Bokstävers form förmedlar även dessa ett budskap, 
och precis som en symbol eller en färg tolkas bokstäver och bokstävers form olika av olika 
människor. Ett företags kultur, ambitioner och historia förmedlas genom logotypens 
typografiska val. Detta är dock en svår process, och typografin ska inte bara stämma estetiskt 
väl överens utan även förmedla samma ton som företaget använder vid muntlig 
kommunikation i exempelvis tv- eller radioreklam134.  
 
Även i typografi finns det trender och mode, och precis som i andra val förknippade med 
logotypen är det av vikt att tänka på tidlöshet och klassicism. Att byta typografi är inte bara en 
justering av logotypen, utan allt tryckt material företaget förmedlar. Det handlar om 
broschyrer, annonser, textremsor i tv-reklam och så vidare. En bra jämförelse för att 
förtydliga detta är kläder: ett par mörka kostymbyxor och en vit skjorta har alltid varit tidlöst, 
men ändå stiligt. Ett par orange manchesterbyxor, å andra sidan, kombinerat med en rosa t-
tröja kan dra till sig uppmärksamheten idag, men kommer inom en relativt snar framtid att 
fungera som ett sätt att få människor att skratta när albumet visas upp och fotona beskådas135. 

6.3 Ekonomiska aspekter 
Ett varumärke har som tidigare nämnts värdet noll i initialskedet. En logotyp har ett värde 
redan från början, och detta värde motsvarar kostnaden i arbetstid för tillverkaren samt graden 
av nöjdhet över arbetsinsatsen. Denna nöjdhet är ett resultat av hur designern uppfattar 
resultatet av sitt arbete samt hur mycket vederbörande anser att detta kan vara värt för en 
potentiell köpare136. 

6.3.1 Upplevelseekonomi 
Skapandet av logotyper, och i vidare mening varumärken, handlar om att visa att den fysiska 
produkten bara är en del av vad konsumenterna får när de köper varumärket. Företagen vill 
baka in upplevelser i produkterna och på så sätt öka sina marginaler. Detta beror på att den 
stora faran för en varumärkesstrateg är att produkterna ska uppfattas som rena produkter, 
någonting utbytbart. Då återstår endast priset som konkurrensmedel, något som vanligtvis 
leder till minskad lönsamhet137.  
 

132 Klaus Solberg Söilen, universitetslektor BTH, 2005-11-23 
133 Adams (2004), s 38 
134 Ibid, s 46 
135 Ibid, s 47 
136 Klaus Solberg Söilen, universitetslektor BTH, 2005-11-23 
137 Holger (2002), s 63 
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För att undvika att hamna i denna sits ökas fokuseringen på varumärket. Även om varumärket 
redan innan ansågs som viktigt, sågs det ändå som en del av produkten. Produkten sätts nu 
ännu mer i bakgrunden till förmån för varumärket. Den verkliga produkten är en känsla, en 
livsstil och en upplevelse138.  

6.3.2 Catwalk Economy 
Att koppla en upplevelse till ett varumärke är inte enbart riktat mot konsumenter, utan även 
mot investerare. Tack vare detta är det inte idag nödvändigt att ha tillgång till ett stort eget 
kapital, om det istället finns möjlighet att attrahera dugliga medarbetare samt riskkapital. 
Däremot krävs det i detta fall att företaget ser bra ut, något som har börjat kallas för catwalk 
economy. Detta syftar till att det är viktigt för ett företag att ha ett tilltalande yttre för att bli 
framgångsrikt på börsen. Med rätt varumärke och rätt image är det fullt möjligt för företaget 
att dra till sig bra medarbetare och riskvilligt kapital139. 

6.4 Funktioner 
Att välja logotyp är att välja sällskap. I konsumenternas medvetande finns det en uppfattning 
om den personlighet som logotypen förmedlar. Människor väljer att inreda med IKEA eller att 
sporta med Nike då de uppfattar att de befinner sig i rätt sällskap, eller tillsammans med 
personligheter de anser sig samstämmiga med. Vad som anses rätt varierar mellan olika 
grupper, och i den rika världen finns ett så pass stort utbud att oavsett vilken personlighet 
konsumenten vill inreda med finns det en leverantör av detta140. 

6.4.1 Relationer 
Relationer uppfattas av många som någonting som förekommer enbart mellan människor. Det 
finns dock även parasociala relationer, eller relationer mellan människor och symboler, objekt 
eller andra fenomen. Också dessa innebär dock indirekt relationer till människor. Relationer 
till företag och dess produkter är opersonliga, men är ändå av stor vikt i marknadsföringen 
genom de föreställningar imagen skapar i människors medvetande. Dessa relationer 
konkretiseras till företagsnamn och logotyper, eller till företagsledare eller andra personer 
som symboliserar en organisation141. 

6.4.2 Budskap 
Logotypen är ingen ny kommunikationsform, till skillnad från exempelvis Internet och 
datorer. Detta har inneburit att människan anpassat sig till att tolka korta och symbolladdade 
budskap på bekostnad av längre textremsor. Det mediebrus som skapats på grund av dessa 
nya kommunikationsformer gör logotypen lämplig som kommunikationsmedel, då det korta 
och kompakta budskapet som logotypen förmedlar har lätt att tränga igenom detta brus142. 
 
Även färgen är som tidigare nämnts en del av logotypens budskap, och ett exempel på hur 
detta tagit sig uttryck finns i livsmedelsindustrin där den vita färgen länge stått för hygien och 
hög kvalitet. Under 1960-talet fanns ett kraftigt motstånd mot den moderna 
livsmedelsindustrin, och då kom den vita färgens symbolik att förändras. Vita produkter kom 
att framstå som sterila och artificiella, och istället kom bruna produkter att prioriteras. På 
1970-talet kom den bruna färgen att uppfattas som tråkig, och producenterna började istället 

138 Holger (2002), s 63 
139 Ibid, s 64 
140 Ibid, s 19 
141 Gummesson (2002), s 143 
142 Holger (2002), s 61 
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fokusera på färgen grön – den upplevdes inte så steril som den vita, och inte så tråkig som den 
bruna143.  

6.4.3 Innebörd 
Innebörden av en symbol kan visas med en skala där godtycklig tolkning är den ena parten 
och allmänt accepterad tolkning är den andra. En symbol kan pendla mellan dessa 
ytterligheter, dock är detta en process som sker över en längre tidsperiod. En symbol med 
godtycklig tolkning har ett väldigt stort antal olika tolkningar, vilka bottnar i kulturella eller 
samhälleliga skillnader mellan människor. Efterhand som denna symbol används och 
förmedlar ett budskap kommer människor att börja tolka symbolen på samma sätt. Detta 
benämns att symbolen uppnått en högre grad av motivation144.  
 
På detta sätt vandrar även en logotyp – initialt finns det ingen gemensam tolkning och således 
ligger tolkningsbeslutet på individnivå. I och med marknadskommunikation och ett bestämt 
budskap kommer logotypen att bli symbolen för ett varumärke, och med tiden kommer inte 
betraktaren att se symbolen. Det som syns är istället bakomliggande värderingar och åsikter 
om logotypen, och varumärket får då en hög grad av medvetande hos konsumenterna145. 
 
Som exempel på en logotyps motivation kan nämnas företaget Mars. I Mars 
varumärkesportfölj finns Snickers, ett internationellt varumärke som användes överallt utom i 
Storbritannien. Logotypen var identisk i de två fallen, och det var endast namnen som skiljde 
sig åt – i Storbritannien kallades produkten Marathon. Namnbytet genomfördes med stora 
marknadsföringsinsatser, men i efterhand har det konstaterats att anledningen till att företaget 
inte tappade marknadsandelar var på grund av att logotypen var så inarbetad i konsumenternas 
medvetande att de fortfarande kände igen varan i butikerna146. 

6.5 Reklambyråer 
Frågan vi ställt till 50 reklambyråer är: 

• Vilka kriterier skall en logotyp uppfylla för att karaktäriseras som bra? Med detta 
avses innan logon knyts an till ett varumärke, och innan den presenteras för 
marknaden. 

 
Brevet till dessa reklambyråer redovisas nedan: 
Hej! 
Vi skriver vår kandidatuppsats vid Blekinge Tekniska Högskola på ämnet logotyper. I denna 
uppsats frågar vi oss vad som kännetecknar en bra logotyp, och vilka aspekter som bör tas i 
beaktning vid produktion av en sådan. 
Därför skulle vi behöva Er hjälp med att svara på följande fråga: 
Vilka kriterier skall en logotyp uppfylla för att karaktäriseras som bra? 
Med detta avses innan logon knyts an till ett varumärke, och innan den presenteras för 
marknaden. 
Vår avsikt är att genomföra en undersökning hos 50 svenska reklambyråer, och sammanställa 
svaren som en del av vår empiriska undersökning. 
  
Tack på förhand 
Fredrik Dahlin och Vladimir Zunkovic, 

143 Holger (2002), s 61 
144 Uggla (2001), s 33 
145 Klaus Solberg Söilen, universitetslektor BTH, 2005-11-23 
146 Melin (1999), s 217 
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7 Empiri och analys 

7.1 Empirianalys 
Vi kommer här att analysera resultaten från vår undersökning logotyp för logotyp, för att 
utreda färgkombinationer i förhållande till kön, ålder och om egna barn kan påverka resultatet. 
Vi kommer dock inte att försöka tolka anledningarna till varför en viss grupp valt en viss 
logotyp. 

7.1.1 Resultat 
Vår undersökning visar att logotyp nummer 5 är den totalt sett mest populära. Djupare 
granskning visar att den dessutom är mest populär i gruppen kvinnor i alla åldrar med barn. 
Logotyp nummer 7 är näst populärast totalt sett, och mest bland kvinnor under 25 år utan 
barn. Logotyp nummer 6 är mest populär bland män i åldern 25-50 år utan barn och tredje 
populärast totalt sett. Logotyp nummer 3 kom på fjärde plats totalt sett och är även den 
populär bland kvinnor under 25 år utan barn.  
 
Logotyp 1 är den sjunde populäraste logotypen i vår undersökning, och det är i huvudsak män 
över 50 år utan barn som tilltalats av denna. Dock är det endast en svag övervikt på män i 
denna grupp. Ungefär 9,3 % av männen och 7,9 % av kvinnorna valde denna logotyp. 
 
Logotyp 2 är den sjätte mest populära logotypen, och i urvalsgruppen finns det en övervikt av 
män med barn. Dock finns det en tydlig trend att populariteten ökar med åldern, alltså att ju 
äldre den tillfrågade är, desto större är sannolikheten att vederbörande skulle finna denna 
logotyp tilltalande. Ungefär 11,5 % av männen och 8,6 % av kvinnorna valde denna logotyp. 
 
Vi märker att denna kombination är populär hos föräldrar, då ungefär 75 % av denna 
svarsgrupp har barn. 
 
Logotyp 3 är den fjärde mest populära logotypen i vår undersökning, och det finns här en klar 
övervikt av unga kvinnor i denna grupp. Överlag har de inte barn, vilket kan bero på att de är 
under 25 år, och således inte hunnit med att skaffa barn ännu. Ungefär 12 % av männen och 
17,7 % av kvinnorna valde denna logotyp. 
 
Logotyp 4 är den minst populära logotypen, och endast 0,3 % av kvinnorna och 9,9 % av 
männen valde denna logotyp. I avseende åldersgrupper och barninnehav finns det endast 
marginella skillnader. 
 
Logotyp 5 är den populäraste i vår undersökning, och 13,7 % av männen och 19,7 % av 
kvinnorna valde denna. Det finns inga markanta skillnader i åldersfördelning mellan de som 
valt denna, dock är det en klar övervikt avseende barn – ungefär 65 % i denna grupp har barn. 
 
I de intervjuer vi genomfört under vår studie har det framkommit att för många färger inte är 
ett bra sätt att bygga logotyper på147, och denna tes stämmer inte med resultatet av vår 
undersökning. Argumentet för denna tes är att för många färger uppfattas som plottrigt och 
fungerar inte heller i svartvit – framförallt inte på långt avstånd148. Avseende denna logotyp i 
svart vit instämmer vi, det ser inte rent och snyggt ut.  

147 Klaus Solberg Söilen, universitetsadjunkt BTH, 2005-11-23 
148 Joe Formgren, Precis reklambyrå, 2005-12-15 
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Logotyp 6 är den tredje mest populära logotypen, och ungefär 21,4 % av männen och 13,1 % 
av kvinnorna valde denna logotyp. Det finns en klar övervikt i åldersgruppen 25-50 år, och 
endast en tredjedel i denna grupp har barn.  
 
Logotyp 7 är den näst mest populära i vår studie, och här finns det en signifikant skillnad 
framförallt med avseende på ålder. Mer än var fjärde yngling återfinns i denna grupp. Ungefär 
12,1 % av männen och 19,7 % av kvinnorna valde denna logotyp. Här finns således också en 
stor övervikt av kvinnor i denna grupp. 
 
Svart och vit är en klassisk kombination, men även den mest kontrastfulla av de tänkbara 
kombinationer vår undersökning omfattar.  
 
Logotyp 8 är den femte mest populära logotypen, och ungefär 9,9 % av männen och 12,8 % 
av kvinnorna ansåg att denna var bäst. Här finns en tendens att ju äldre den tillfrågade var, 
desto större sannolikhet att välja denna logotyp. Här syns också en tydlig tendens till att 
människor med barn finner denna tilltalande, mest vuxna barn dock. 

7.2 Sony Ericsson 
När Ericsson AB och Sony Corporation 2001 startade Sony Ericsson skapades en logotyp till 
företaget. Denna logotyp består av en cirkel med Yin och Yang-liknande mönster samt 
färgkombinationen grön och grå. Denna färgkombination anser företaget motsvarar 
målsättningen ”mest attraktiva och innovativa globala varumärket i 
mobiltelefonibranschen”149. 
 
Ericsson AB gjorde vid ett tidigare logotypbyte en världsomfattande studie för att säkerställa 
att den nya symbolen och färgvalet inte skulle kunna associeras till något som inte var 
önskvärt för företaget150. Vi förutsätter att den kunskap denna studie gav finns kvar inom 
Ericsson AB och att den implementerats även vid grundandet av Sony Ericsson. 
 
Vi tolkar valet av färgen grön som växtkraft och framgång och grå som en komplementfärg 
för att förstärka den gröna färgen. Detta då det är en väldigt ljus nyans av grå som påminner 
mer om silver än om grå.  
 
Den gråa färgen ser vi även som ett designelement, och företaget säger själva att design är ett 
av nyckelbegreppen i företaget. De ser design som en integrerad del i hela processen, 
innefattande allt från intelligenta funktioner till attraktivt utseende.  
 
Den kritik som går att framföra gentemot denna logotyp är främst valet av den gröna nyansen, 
men även till viss del formen. Formen bör enligt teorin, vilket tidigare nämnts, vara bredare 
än hög, men Sony Ericsson har valt en cirkel. Dock används sällan logotypen ensam, utan i 
kombination med företagsnamnet – och då uppfylls detta krav. Avseende färgen är det värre, 
då det är en modeaktig nyans som troligtvis kommer att bli omodern inom ett par år. Detta 
kan komma att leda till ett behov av att ändra nyans på logotypen, en process som kostar 
väldigt mycket pengar. 

149 www.sonyericsson.com, åtkomst 2006-01-08 
150 Treffner (2001), s 30 
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7.3 Teorianalys 
Vi kommer här att analysera de teorier vi redovisat tidigare, med utgångspunkt från de 
intervjusvar vi inhämtat. Vi kommer därefter att granska detta i förhållande till resultatet av 
vår undersökning. 

7.3.1 Färg 
En logotyp ska, som tidigare nämnts, fungera lika bra i färg som i svartvit alternativt gråskala. 
Detta innebär att vissa färgkombinationer inte kommer att te sig bra ut i gråton, även om de 
kompletterar varandra väldigt bra i färg. Vi har inte funnit några belägg för alternativa teorier 
på detta område. Dock kan nämnas att behovet av att använda en logotyp i gråskala idag inte 
är lika stort som för tio år sedan, eftersom det i väldigt stor utsträckning går att undvika 
användande av gråskala. Exempelvis erbjuder tidningar idag färgtryck i reklamen, Internet ger 
möjlighet till ett större användande av färger och så vidare. Det har dock framkommit åsikter 
om att för mycket alternativt för många färger inte fungerar bra på en logotyp, då detta ger ett 
rörigt intryck151. I vår undersökning visade det sig dock att en målgrupp, kvinnor med barn, 
ansåg att en färgrik logotyp är mer tilltalande än en med färre färger. En nackdel som vi ser 
med en färgglad logotyp är att den kan se smutsig ut i gråskala, eftersom nyanserna kommer 
för nära varandra.  
 
Det är av stor vikt att logotypen alltid är ren, då en smutsig logotyp inte inger något 
förtroende hos potentiella kunder. Av denna anledning är det därför inte heller en genial ide 
att smycka ut entrégolvet på kontoret med företagets logotyp, då den i detta fall så gott som 
alltid kommer att vara smutsig152.  
 
Vi anser att en människas åsikter om en färgs betydelse grundas på ett stort antal faktorer, 
såsom erfarenheter av färgens användningsområde samt social och kulturell påverkan. Detta 
sammantaget blir en individs ackumulerade kunskap om en viss färg. 

7.3.2 Format 
Storleken har i detta sammanhang en stor betydelse. Eller rättare sagt, logotypen måste 
fungera i alla storlekar – på en penna eller på en luftballong. Den bör därför inte heller 
innehålla för många detaljer, då dessa kommer att bidra till att logotypen ser plottrig ut i litet 
format153. Logotypen måste vara utformad på ett sådant sätt att den skall kunna brännmärkas, 
det vill säga fungera på alla typer av material – allt från inristad på en yxa till sydd på en 
tröja154. 
 
Det är även viktigt att logotypen fungerar i olika typer av media, såsom Internet, papperstryck 
eller rörlig bild. En annan sak som framkommit är att en logotyp bör vara bredare än vad den 
är hög. Detta för att underlätta marknadsföring vid exempelvis sportevenemang och undvika 
att logotypen ser plottrig ut155. 

151 Klaus Solberg Söilen, universitetsadjunkt BTH, 2005-11-23 
152 Klaus Solberg Söilen, universitetsadjunkt BTH, 2005-11-23 
153 Tobias Edström, AD på Sirius Kommunikation, 2005-12-21 
154 Joe Formgren, CEO Precis, 2005-12-15 
155 Joe Formgren, CEO Precis, 2005-12-15 
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7.3.3 Design 
Utseendet på en logotyp bör vara unikt, då det i så fall går att varumärkesskydda den. Detta 
kan uppnås på flera olika sätt – exempelvis genom att designen är originell eller att 
färgkombinationen och symbolen är unika156.  
 
Ytterligare en aspekt gällande designen av en logotyp är olämpligheten i att använda ansikten. 
Ett ansikte fungerar väl i svartvit, men blir underlig i vitsvart. Det händer ibland att detta sker, 
och då kommer pupillerna att bli vita och ögonen svarta157. 
 
Logotypen bör i görligaste mån designas så att den ger samma associationer som företaget 
önskar förmedla med hjälp av sin varumärkesstrategi. Det är även av vikt att logotypen 
innehåller företagets namn på något sätt, så att den klart och tydligt hänvisar till företaget eller 
produkten redan första gången den visas158. 

7.3.4 Budskap 
Logotypen bör förmedla flera budskap till betraktaren. Exempelvis bör företagets image, 
visioner och målsättningar förmedlas till betraktaren. Det är även av vikt att det krävs någon 
form av tankearbete från betraktaren då detta underlättar relationsbyggandet mellan 
varumärket och kunden eller den potentiella kunden159. 
 
En annan viktig funktion för logotypen är att den ska vara behaglig att titta på, samtidigt som 
den ska dra ögonen till sig. Detta avgörs dock vanligtvis av mode och trender, vilket innebär 
att det är svårt att fastställa normer och regler för detta. Således kan det vara av intresse för ett 
företag att välja en tidlös design, då detta medger mindre risk för att behöva byta logotyp 
inom ett par år när färgen eller formen inte längre är modern160. 

156 Tobias Edström, AD på Sirius Kommunikation, 2005-12-21 
157 Klaus Solberg Söilen, universitetsadjunkt BTH, FEC 010, advertising, 2005-02-18 
158 Tobias Edström, AD på Sirius Kommunikation, 2005-12-21 
159 Göran Eckerdahl, präst i Svenska Kyrkan BTH, 2006-01-04 
160 Tobias Edström, AD på Sirius Kommunikation, 2005-12-21 
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8 Slutsats 
Vi kommer här att redogöra för våra slutsatser samt besvara frågan ”vad är en bra logotyp”? 

8.1 Diskussion 
En färg har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang och i vilken kultur den 
förekommer. Inom vårt studieområde betyder detta att färgens innebörd är gemensam för de 
flesta människor i vår del av världen, samtidigt som attraktionsnivån är högst individuell. Det 
innebär att individens åsikt om vad som är attraktivt avgörs av tidigare kunskap och 
erfarenhet av färg.  
 
En generell princip i designsammanhang är att använda enkelhet, speciellt då avsikten är att 
tilltala en större grupp människor. En enkel design medger färre tolkningsalternativ och blir 
då tydlig. Slutsatsen här blir att ett färre antal tolkningsmöjligheter gör det lättare för 
betraktaren att göra avsedd tolkning av budskapet, och därmed minskar behovet av 
marknadsföring för att uppnå detta. Våra intervjuer bekräftar också denna uppfattning 
gällande enkelhet och tydlighet.   
 
Vid skapandet av en logotyp är det viktigt att implementera företagets visioner och 
värderingar samt mål. Det innebär att färgen eller färgerna ska förmedla samma budskap till 
betraktaren som företaget avser förmedla och faktiskt förmedlar med övrig 
marknadskommunikation. Därmed måste även företagets primära marknadssegment beaktas 
vid produktion av logotypen. Olika målgrupper har som vi visat i vår undersökning olika 
värderingar av vad som är snyggt, och det blir därför viktigt att ringa in den primära 
målgruppen för att kunna attrahera denna i första hand. 
 
Ytterligare en aspekt av logotypen är att olika branscher definierar en bra symbol eller färg på 
olika sätt. Ett innovativt utvecklingsföretag vill inte förknippas med konservatism på samma 
sätt som en biltillverkare inte vill förknippas med ett långsamt djur. Det är också viktigt att 
företagets kärnvärderingar, visioner och mål förmedlas genom logotypen. Detta kan göras 
med hjälp av olika färgkombinationer eller symboler. Dock kan ett företag skapa denna 
association med hjälp av marknadsföring, även om det är ett dyrt sätt att kommunicera med 
marknaden. Undantaget är om det inte finns utrymme för logotypens design med hänsyn till 
redan varumärkesskyddade logotyper, och därför tvingas välja en färgkombination eller en 
symbol som inte naturligt förmedlar avsett budskap.  
 
Det är viktigt för ett företag att använda sin logotyp, men även att alltid använda den. Detta är 
ett effektivt sätt att kommunicera med marknaden, och dessutom är det av vikt att visa vem 
som står bakom ett budskap. Genom att göra på detta sätt minskar även risken för förväxling, 
vilket skulle kunna ske om avsändare saknas. I sämsta fall kan till och med en konkurrent 
förknippas med budskapet, vilket skulle innebära att ett företag betalar för ett konkurrerande 
företags marknadskommunikation. 
 
Då vårt empiriska underlag har varit begränsat till att undersöka färg och dess påverkan på 
betraktaren kan vi också dra begränsade slutsatser av vår undersökning. Vi har dock fått 
tydliga indikationer på att olika grupper i samhället attraheras av och reagerar olika på olika 
färger. Detta är i och för sig ingenting som teorin motsäger, och vi drar slutsatsen att det är 
komplicerat att ta fram en logotyp när avsikten är att nå en bred målgrupp.  
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8.2 Slutsatser av empirisk studie 
Under analysen av vår empiriska studie redogjorde vi för de statistiska resultaten, och 
kommer nu istället att ge tolkningsförslag till varför några av resultaten ser ut som de gör.  
 
Logotyp tre har en intressant färgkombination, eftersom det finns flera tänkbara tolkningar 
beroende på vem betraktaren är. Det är en vanlig färgkombination vid krogbesök och flört, 
samtidigt som det är en sorgtyngd kombination. Vi tror att den yngre populationen tolkar in 
kärlek, romantik å ena sidan samt mystik och hemlighetsfullhet å andra sidan.  
 
Den minst populära av våra testlogotyper var nummer fyra. Det är intressant att det är samma 
färger som på den svenska flaggan, men trots det var det bara någon som tyckte den var 
tilltalande. Vi anser att det kan bero på att färgerna är omvända, att gul är ytterst och blå 
innerst, och att detta stör synintrycken tillräckligt mycket för att den ska falla bort. 
 
När det gäller den populäraste av våra testlogoyper, nummer fem, anser vi att anledningen till 
populariteten är så stor beror på följande associationskedja. Småbarn vistas ofta i färgglada 
och kontrastrika miljöer, samt att många produkter avsedda för små barn följer samma snitt. 
Småbarnsföräldrar vistas av naturliga skäl också de ofta i denna miljö, vilket gör att de 
associerar dessa färger och färgkombinationer till barn – en positiv association för en 
småbarnsförälder. När sedan dessa färgkombinationer uppkommer någon annanstans finns 
associationen kvar, och så även i vår undersökning.  
 
Logotyp sex var som tidigare nämnts mest populär bland män utan barn, vilket vi anser kan 
bero på att dessa färger är typiskt manliga maktfärger. Det är de färger som arbetskostymen 
går i, samt att många direktörsbilar har någon av dessa färger. En tänkbar association i detta 
fall är makt och framgång, vilket skulle kunna vara en anledning till populariteten hos denna 
grupp. 
 
Logotyp sju var den logotyp som framträdde mest bland unga människor, och framförallt 
bland unga tjejer. Vi ser här en möjlig anledning till detta att det är dels en klassisk 
färgkombination, samt att det är en modekombination avseende kläder just nu. Det är även, 
som tidigare nämnt, den mest kontrastrika av alla färgkombinationer. Vi ser en tänkbar 
tolkning i att ungdomar ännu inte funnit sig själva och vanligtvis revolterar mot någonting i 
den här åldern.  
 
Logotyp åtta var den logotyp som var populärast bland den äldre populationen, och det skulle 
kunna bero på att färgkombinationen utstrålar hälsa och klassicism.  

8.3 Vad är en bra logotyp? 
En bra logotyp ska vara tilltalande för ögat och fånga betraktarens intresse. Trender, 
proportioner, färgkombinationer och liknande blir viktiga faktorer i den är processen och är 
dessutom olika för olika målgrupper, vilket vår empiri tydligt visar. Därutöver bör logotypen 
vara symboliserande för den bransch eller den produktkategori i vilken företaget eller 
produkten finns. För att karaktäriseras som bra behöver logotypen också vara unik och 
särskiljande så till den grad att den går att varumärkesskydda. 
 
Färgvalet på en bra logotyp styrs av bransch och målgrupp, vilket innebär att vissa färger 
associeras med en viss bransch, och då bör logotypen innehålla någon eller några av dessa. 
Dessutom har olika målgrupper olika preferenser i vilka färgkombinationer som är tilltalande.  
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I teorin bör logotypen även fungera bra i svart-vit, exempelvis i tryckt media. Vi vill påpeka 
här att detta krav inte längre verkar präglas av en stor angelägenhetsgrad, då det idag går att få 
logotypen tryckt i färg även i dagspress och i mindre reklambaserade lokaltidningar. 
Dessutom har användandet av Internet medfört att kravet på svart-vit börjar ersättas med ett 
krav på att rörliga och tredimensionella logotyper även måste fungera i tryckt media. 
 
Formen på en bra logotyp är något som vi inte undersökt ingående i denna uppsats, men det vi 
kan konstatera är att en logotyp bör vara bredare än hög. Detta för att kunna användas vid 
exempelvis sponsring av idrottsevenemang eller på reklampennor och liknande. Dessutom har 
det mänskliga ögat ett synfält som är bredare än vad det är högt. Det innebär att i stort format 
blir logotypen mer lättöverskådlig för ögat.  
 
Ett annat formkrav är att logotypen måste fungera både i litet och stort format. Som tidigare 
nämnda exempel har givits reklampennor och liknande. Dessutom ska logotypen se tilltalande 
ut på en luftballong eller en skylt ovanpå en byggnad. Det innebär också att logotypen inte bör 
vara för detaljrik, då detta kan komma att uppfattas som plottrigt i litet format. De logotyper 
som ingår i vår undersökning uppfyller dessa formkrav, och på så vis har vi kunnat 
koncentrera oss på att som avsett undersöka färg. 
 
En bra logotyp ska även symbolisera företaget och dess värderingar, mål och visioner. 
Betraktaren ska kunna se vilket företag och vilken typ av verksamhet som representeras av en 
logotyp. Vi anser att detta kan vara en anledning till att så många logotyper innehåller 
företagsnamnet eller en förkortning av detta. Associationskedjan blir mer lättkontrollerad om 
betraktaren redan från början blir serverad denna information. Logotypen bör dock inte vara 
alltför lättolkad, då det skapas en starkare känslomässig relation om betraktaren avkrävs 
någon form av engagemang. 
 
För att belysa ovanstående kan följande exempel användas. De två största kvällstidningarna i 
Sverige, Expressen och Aftonbladet, använder sig av olika strategi avseende logotyp. 
Expressen använder sig av sin logotyp, en geting, vid nästan all marknadskommunikation – 
detta har lett till att en betraktare associerar getingen till de värderingar Expressen står för, 
samt egna erfarenheter av denna tidning. Aftonbladet å andra sidan använder sig nästan aldrig 
av sin logotyp, en hund, utan istället av företagsnamnet skrivet med ett visst typsnitt – på 
senare tid även med en viss bakgrundsfärg. Enligt den kunskap vi insamlat drar vi slutsatsen 
att Expressen har valt en bättre strategi än Aftonbladet, då ett symbolmärke ger större 
tolkningsmöjlighet och handlingsfrihet än vad ett bokstavsmärke gör. Däremot använder 
Aftonbladet sitt bokstavsmärke på ett kreativt sätt i sin marknadskommunikation, men detta 
område har vi inte berört i denna studie. 

8.4 Förslag till vidare forskning 
Vid genomförandet av denna studie har vi funnit ett antal intressanta alternativ till vidare 
forskning. Vi anser att det skulle vara intressant att testa symboliska aspekter mer ingående. 
Exempel på detta skulle kunna vara att välja en geometrisk form – såsom en triangel – och 
studera i vilken utsträckning vinklarna, hörnens riktning och hörnens utformning påverkar en 
potentiell konsument.  
 
Det finns vissa amerikanska studier gjorda på detta område som säger att en triangel med 
rundade hörn är mer tilltalande än en med spetsiga hörn. En frågeställning skulle kunna vara 
huruvida detta stämmer på andra marknader än den amerikanska och om det har någon 
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inverkan åt vilket håll triangelns spets pekar. I en sådan studie skulle det även vara idé att 
testa teorin att en logotyp ska vara bredare än hög. 
 
Ett annat förslag på vidare studier är att testa huruvida en symbol som lätt associerar till den 
verksamhet som logotypen står för är effektivare än en mer neutral symbol. I förlängningen på 
en sådan studie skulle det även vara intressant att undersöka vilka möjligheter och svårigheter 
som finns för ett sådant företag att bredda sin verksamhet till affärsområden som inte 
associerar till den ursprungliga logotypen. 
 
Vi finner även att det skulle vara intressant att göra en snävare marknadssegmentering än den 
vi redovisat i detta kandidatarbete. De ytterligare aspekter som skulle vara värda att beakta 
skulle kunna vara inkomst- och familjeförhållande, geografiskt och kulturellt ursprung samt 
arbetssituation och klasstillhörighet. Vi anser att en sådan studie skulle kunna vara till stor 
hjälp för de företag som i starten har en väldigt snäv målgrupp eller riktar sig till enbart en 
eller ett fåtal delar av samhället. 
 
Det skulle också vara möjligt att bygga vidare på vår färgstudie, främst en 
marknadssegmentering i förhållande till olika färger och färgkombinationer men även med ett 
inslag av filosofiska och kulturella aspekter på ämnet färg. Vår bedömning är att även detta 
skulle kunna vara till hjälp för nystartade företag alternativt företag som håller på att omarbeta 
sin grafiska profil.  
 
Med kulturella och filosofiska aspekter avser vi främst en utredning över vilka färger som 
symboliserar exempelvis sorg, glädje och lycka i olika delar av världen och inom olika 
subkulturer i samhället. På så sätt skulle arbetet med att skapa en grafisk profil ytterligare 
underlättas. Vi har funnit att det både behövs och efterfrågas kunskap av denna typ utan att 
behöva anlita en marknadsföringsfirma – något väldigt få små- och/eller nystartade företag 
har råd med. 
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Bilaga I 
Fig. 1, visar procentuell fördelning mellan logotyperna avseende hela populationen. 
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Fig. 2, visar procentuell fördelning mellan logotyperna avseende den manliga populationen. 
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Fig. 3, visar procentuell fördelning mellan logotyperna avseende den kvinnliga populationen. 
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Fig. 4, visar åldersfördelning mellan de olika logotyperna avseende hela populationen. 
Åldersgrupp 1: under 25 år. 
Åldersgrupp 2: 25-50 år. 
Åldersgrupp 3: över 50 år. 
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Tabell 1, populationens storlek samt procentuell fördelning. 

Åldersgrupp

185 38,1 38,1 38,1
232 47,7 47,7 85,8

69 14,2 14,2 100,0
486 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Tabell 2, visar totalt antal individer per åldersgrupp för varje logotyp. 

Åldersgrupp * Nummer Crosstabulation

Count

14 10 38 8 28 21 52 14 185
17 25 30 8 45 49 26 32 232
10 12 8 3 12 9 4 11 69
41 47 76 19 85 79 82 57 486

1,00
2,00
3,00

Åldersgrupp

Total

1 2 3 4 5 6 7 8
Nummer

Total

 
 
Fig. 5, visar fördelningen mellan logotyperna avseende populationens barninnehav. 
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Fig. 6, visar fördelning mellan populationens kön avseende undersökningsplats. 
Kön 0: män 
Kön 1: kvinnor 
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Tabell 3, Chi-2 test avseende ålder 
 

Chi-Square Tests

51,936a 14 ,000
51,445 14 ,000

2,988 1 ,084

486

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Assoc iation
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells  (4,2%) have expected count less  than 5. The
minimum expected count is  2,70.

a. 
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Tabell 4, könsfördelning mellan logotyperna. 

Kön * Nummer Crosstabulation

Count

17 21 22 18 25 39 22 18 182
24 26 54 1 60 40 60 39 304
41 47 76 19 85 79 82 57 486

0
1

Kön

Total

1 2 3 4 5 6 7 8
Nummer

Total

 
 
Tabell 5, Chi-2 test avseende kön. 

Chi-Square Tests

42,217a 7 ,000
44,271 7 ,000

1,978 1 ,160

486

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Assoc iation
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells  (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is  7,12.

a. 

 
Fig. 7, worst-case modellen 
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Bilaga III 
Tabell 6, empiriskt underlag. 
Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

 93 ja 4 W-meister 
 66 ja 8 W-meister 
 32 nej 7 W-meister 
 21 nej 2 W-meister 
 21 nej 8 W-meister 

54  ja 1 W-meister 
 46 nej 7 W-meister 
 63 ja 5 W-meister 

61  ja 2 W-meister 
 51 ja 5 W-meister 

55  ja 7 W-meister 
22  nej 1 W-meister 
39  ja 2 W-meister 

 12 nej 3 W-meister 
 32 ja 3 W-meister 
 38 ja 7 W-meister 
 39 ja 1 W-meister 
 35 ja 8 W-meister 

16  nej 2 W-meister 
14  nej 3 W-meister 
15  nej 7 W-meister 

 30 ja 3 W-meister 
 26 nej 6 W-meister 
 29 ja 6 W-meister 
 28 ja 6 W-meister 

77  ja 3 W-meister 
55  ja 6 W-meister 
30  nej 6 W-meister 

 51 ja 1 W-meister 
 22 nej 3 W-meister 
 22 ja 7 W-meister 
 30 nej 8 W-meister 
 62 ja 7 W-meister 
 65 ja 5 W-meister 
 36 ja 8 W-meister 

67  ja 8 Kronan 
 25 nej 5 Kronan 

69  ja 1 Kronan 
 48 ja 7 Kronan 
 23 nej 3 Kronan 
 33 ja 5 Kronan 
 15 nej 5 Kronan 

70  ja 3 Kronan 
 67 ja 8 Kronan 
 38 ja 8 Kronan 

37  ja 8 Kronan 
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 46 ja 5 Kronan 
23  nej 3 Kronan 
25  nej 7 Kronan 

 47 ja 5 Kronan 
 22 nej 2 Kronan 
 14 nej 1 Kronan 
 14 nej 7 Kronan 
 19 nej 5 Kronan 
Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

 16 nej 6 Kronan 
 16 nej 6 Kronan 
 14 nej 7 Kronan 
 44 ja 5 Kronan 
 18 nej 8 Kronan 
 35 ja 8 Kronan 
 42 ja 3 Kronan 

72  nej 4 Kronan 
31  ja 8 W-meister 
39  nej 1 W-meister 

 48 ja 8 W-meister 
 33 ja 6 W-meister 

36  ja 3 W-meister 
39  ja 2 W-meister 

 50 ja 8 W-meister 
 38 ja 7 W-meister 
 16 nej 2 W-meister 
 44 ja 5 W-meister 
 19 nej 5 W-meister 
 60 ja 6 W-meister 
 29 nej 1 W-meister 
 35 ja 6 W-meister 

54  ja 5 W-meister 
 16 nej 7 W-meister 

76  ja 5 W-meister 
54  ja 6 W-meister 

 15 nej 7 W-meister 
30  nej 6 W-meister 
37  ja 2 W-meister 
14  nej 4 W-meister 
13  nej 5 W-meister 
37  ja 8 W-meister 

 38 ja 2 W-meister 
 27 ja 5 W-meister 
 53 ja 2 W-meister 
 36 ja 5 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 19 nej 6 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 20 nej 3 Kronan 
 20 nej 3 Kronan 
 20 nej 8 Kronan 
 39 ja 7 Kronan 

41  ja 8 Kronan 
33  nej 3 Kronan 
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 41 ja 7 Kronan 
33  ja 4 Kronan 

 17 nej 7 Kronan 
 17 nej 7 Kronan 
 19 nej 3 Kronan 
 45 nej 3 Kronan 

47  ja 1 Kronan 
 28 ja 3 Kronan 
 14 nej 8 Kronan 
Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

 11 nej 5 Kronan 
18  nej 7 Kronan 

 35 ja 5 Kronan 
 45 ja 5 Kronan 
 12 nej 8 Kronan 

22  nej 6 Kronan 
 15 nej 3 Kronan 

30  ja 6 Kronan 
 13 nej 7 Kronan 
 13 nej 7 Kronan 
 17 nej 3 Kronan 
 11 nej 3 Kronan 
 17 nej 3 Kronan 
 17 nej 5 Kronan 
 12 nej 3 Kronan 
 10 nej 3 Kronan 
 56 ja 5 Kronan 

57  ja 2 Kronan 
 22 nej 1 Kronan 
 31 nej 6 Kronan 

30  nej 5 Kronan 
 28 nej 1 W-meister 

27  nej 4 W-meister 
 35 ja 6 W-meister 
 40 ja 6 W-meister 

27  nej 6 W-meister 
 13 nej 7 W-meister 

8  nej 4 W-meister 
10  nej 8 W-meister 

 45 nej 3 W-meister 
 14 nej 2 W-meister 
 13 nej 3 W-meister 

65  nej 1 W-meister 
 65 ja 2 W-meister 

37  ja 8 W-meister 
 33 nej 6 W-meister 

30  nej 2 W-meister 
33  nej 3 W-meister 

 41 ja 3 W-meister 
 12 nej 1 W-meister 
 12 nej 7 W-meister 
 59 ja 2 W-meister 
 23 nej 3 W-meister 

35  ja 7 W-meister 
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 56 ja 1 W-meister 
 13 nej 5 W-meister 
 65 ja 3 W-meister 
 30 ja 8 W-meister 
 47 ja 1 W-meister 
 87 ja 8 W-meister 

25  nej 1 W-meister 
34  ja 8 W-meister 
34  nej 6 W-meister 
36  ja 8 Kronan 

Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

40  ja 4 Kronan 
26  nej 6 Kronan 
28  nej 3 Kronan 
46  ja 5 Kronan 

 36 ja 8 Kronan 
 27 ja 5 Kronan 
 69 ja 2 Kronan 

29  ja 3 Kronan 
40  ja 3 Kronan 
16  nej 4 Kronan 

 18 nej 5 Kronan 
 18 nej 6 Kronan 

18  nej 4 Kronan 
 33 ja 5 Kronan 

39  ja 3 Kronan 
 17 nej 3 Kronan 
 17 nej 7 Kronan 
 15 nej 6 Kronan 
 10 nej 7 Kronan 
 10 nej 7 Kronan 

35  nej 6 Kronan 
18  nej 7 Kronan 

 20 nej 6 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 30 ja 5 Kronan 
 8 nej 5 Kronan 

5  nej 1 Kronan 
 15 nej 7 Kronan 
 36 ja 2 Kronan 

31  nej 6 Kronan 
 19 nej 8 Kronan 

23  ja 6 Kronan 
47  ja 2 Kronan 
47  ja 4 Kronan 

 34 ja 6 Kronan 
42  ja 6 Kronan 
30  nej 7 Kronan 

 16 nej 5 Kronan 
17  nej 5 Kronan 
17  nej 7 Kronan 

 65 nej 8 Kronan 
 32 ja 2 Kronan 
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34  nej 2 Kronan 
 23 nej 7 Kronan 

36  ja 5 Kronan 
 24 nej 3 Kronan 
 17 nej 5 Kronan 
 17 nej 6 Kronan 
 14 nej 1 Kronan 

27  nej 5 Kronan 
37  nej 6 Kronan 

 40 ja 5 Kronan 
30  nej 6 Kronan 

Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

 30 nej 1 Kronan 
 12 nej 1 Kronan 
 16 nej 5 Kronan 
 33 nej 8 Kronan 

35  ja 5 Kronan 
 30 nej 3 Kronan 

27  ja 2 Kronan 
 23 nej 3 Kronan 

23  nej 6 Kronan 
22  nej 7 Kronan 

 25 nej 2 Kronan 
19  nej 5 Kronan 
35  ja 6 Kronan 

 32 ja 2 Kronan 
 47 ja 7 Kronan 
 60 ja 3 Kronan 
 29 ja 7 Kronan 

20  nej 7 Kronan 
 26 ja 5 Kronan 
 57 ja 6 Kronan 
 40 ja 6 Kronan 

44  ja 5 Kronan 
29  nej 6 W-meister 
26  nej 5 W-meister 

 32 nej 7 W-meister 
 21 nej 2 W-meister 
 21 nej 8 W-meister 

54  ja 1 W-meister 
 46 nej 7 W-meister 
 63 ja 5 W-meister 

61  ja 2 W-meister 
 51 ja 5 W-meister 

55  ja 7 W-meister 
22  nej 1 W-meister 
39  ja 2 W-meister 

 12 nej 3 W-meister 
 32 ja 3 W-meister 
 38 ja 7 W-meister 
 39 ja 1 W-meister 
 35 ja 8 W-meister 

16  nej 2 W-meister 
14  nej 3 W-meister 
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15  nej 7 W-meister 
 30 ja 3 W-meister 
 26 nej 6 W-meister 
 29 ja 6 W-meister 
 28 ja 6 W-meister 

77  ja 3 W-meister 
55  ja 6 W-meister 
30  nej 6 W-meister 

 51 ja 1 W-meister 
 22 nej 3 W-meister 
 22 ja 7 W-meister 
 30 nej 8 W-meister 
Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

 62 ja 7 W-meister 
 65 ja 5 W-meister 
 36 ja 8 W-meister 

67  ja 8 Kronan 
 25 nej 5 Kronan 

69  ja 1 Kronan 
 48 ja 7 Kronan 
 23 nej 3 Kronan 
 33 ja 5 Kronan 
 15 nej 5 Kronan 

70  ja 3 Kronan 
 67 ja 8 Kronan 
 38 ja 8 Kronan 

37  ja 8 Kronan 
 46 ja 5 Kronan 

23  nej 3 Kronan 
25  nej 7 Kronan 

 47 ja 5 Kronan 
 22 nej 2 Kronan 
 14 nej 1 Kronan 
 14 nej 7 Kronan 
 19 nej 5 Kronan 
 16 nej 6 Kronan 
 16 nej 6 Kronan 
 14 nej 7 Kronan 
 44 ja 5 Kronan 
 18 nej 8 Kronan 
 35 ja 8 Kronan 
 42 ja 3 Kronan 

72  nej 4 Kronan 
31  ja 8 W-meister 
39  nej 1 W-meister 

 48 ja 8 W-meister 
 33 ja 6 W-meister 

36  ja 3 W-meister 
39  ja 2 W-meister 

 50 ja 8 W-meister 
 38 ja 7 W-meister 
 16 nej 2 W-meister 
 44 ja 5 W-meister 
 19 nej 5 W-meister 
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 60 ja 6 W-meister 
 29 nej 1 W-meister 
 35 ja 6 W-meister 

54  ja 5 W-meister 
 16 nej 7 W-meister 

76  ja 5 W-meister 
54  ja 6 W-meister 

 15 nej 7 W-meister 
30  nej 6 W-meister 
37  ja 2 W-meister 
14  nej 4 W-meister 
13  nej 5 W-meister 
37  ja 8 W-meister 

Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

 38 ja 2 W-meister 
 27 ja 5 W-meister 
 53 ja 2 W-meister 
 36 ja 5 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 19 nej 6 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 20 nej 3 Kronan 
 20 nej 3 Kronan 
 20 nej 8 Kronan 
 39 ja 7 Kronan 

41  ja 8 Kronan 
33  nej 3 Kronan 

 41 ja 7 Kronan 
33  ja 4 Kronan 

 17 nej 7 Kronan 
 17 nej 7 Kronan 
 19 nej 3 Kronan 
 45 nej 3 Kronan 

47  ja 1 Kronan 
 28 ja 3 Kronan 
 14 nej 8 Kronan 
 11 nej 5 Kronan 

18  nej 7 Kronan 
 35 ja 5 Kronan 
 45 ja 5 Kronan 
 12 nej 8 Kronan 

22  nej 6 Kronan 
 15 nej 3 Kronan 

30  ja 6 Kronan 
 13 nej 7 Kronan 
 13 nej 7 Kronan 
 17 nej 3 Kronan 
 11 nej 3 Kronan 
 17 nej 3 Kronan 
 17 nej 5 Kronan 
 12 nej 3 Kronan 
 10 nej 3 Kronan 
 56 ja 5 Kronan 

57  ja 2 Kronan 
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 22 nej 1 Kronan 
 31 nej 6 Kronan 

30  nej 5 Kronan 
 28 nej 1 W-meister 

27  nej 4 W-meister 
 35 ja 6 W-meister 
 40 ja 6 W-meister 

27  nej 6 W-meister 
 13 nej 7 W-meister 

8  nej 4 W-meister 
10  nej 8 W-meister 

 45 nej 3 W-meister 
 14 nej 2 W-meister 
 13 nej 3 W-meister 
Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

65  nej 1 W-meister 
 65 ja 2 W-meister 

37  ja 8 W-meister 
 33 nej 6 W-meister 

30  nej 2 W-meister 
33  nej 3 W-meister 

 41 ja 3 W-meister 
 12 nej 1 W-meister 
 12 nej 7 W-meister 
 59 ja 2 W-meister 
 23 nej 3 W-meister 

35  ja 7 W-meister 
 56 ja 1 W-meister 
 13 nej 5 W-meister 
 65 ja 3 W-meister 
 30 ja 8 W-meister 
 47 ja 1 W-meister 
 87 ja 8 W-meister 

25  nej 1 W-meister 
34  ja 8 W-meister 
34  nej 6 W-meister 
36  ja 8 Kronan 
40  ja 4 Kronan 
26  nej 6 Kronan 
28  nej 3 Kronan 
46  ja 5 Kronan 

 36 ja 8 Kronan 
 27 ja 5 Kronan 
 69 ja 2 Kronan 

29  ja 3 Kronan 
40  ja 3 Kronan 
16  nej 4 Kronan 

 18 nej 5 Kronan 
 18 nej 6 Kronan 

18  nej 4 Kronan 
 33 ja 5 Kronan 

39  ja 3 Kronan 
 17 nej 3 Kronan 
 17 nej 7 Kronan 
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 15 nej 6 Kronan 
 10 nej 7 Kronan 
 10 nej 7 Kronan 

35  nej 6 Kronan 
18  nej 7 Kronan 

 20 nej 6 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 18 nej 7 Kronan 
 30 ja 5 Kronan 
 8 nej 5 Kronan 

5  nej 1 Kronan 
 15 nej 7 Kronan 
 36 ja 2 Kronan 

31  nej 6 Kronan 
 19 nej 8 Kronan 
Ålder 
man 

Ålder 
kvinna Barn Nummer Plats 

23  ja 6 Kronan 
47  ja 2 Kronan 
47  ja 4 Kronan 

 34 ja 6 Kronan 
42  ja 6 Kronan 
30  nej 7 Kronan 

 16 nej 5 Kronan 
17  nej 5 Kronan 
17  nej 7 Kronan 

 65 nej 8 Kronan 
 32 ja 2 Kronan 

34  nej 2 Kronan 
 23 nej 7 Kronan 

36  ja 5 Kronan 
 24 nej 3 Kronan 
 17 nej 5 Kronan 
 17 nej 6 Kronan 
 14 nej 1 Kronan 

27  nej 5 Kronan 
37  nej 6 Kronan 

 40 ja 5 Kronan 
30  nej 6 Kronan 

 30 nej 1 Kronan 
 12 nej 1 Kronan 
 16 nej 5 Kronan 
 33 nej 8 Kronan 

35  ja 5 Kronan 
 30 nej 3 Kronan 

27  ja 2 Kronan 
 23 nej 3 Kronan 

23  nej 6 Kronan 
22  nej 7 Kronan 

 25 nej 2 Kronan 
19  nej 5 Kronan 
35  ja 6 Kronan 

 32 ja 2 Kronan 
 47 ja 7 Kronan 
 60 ja 3 Kronan 
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 29 ja 7 Kronan 
20  nej 7 Kronan 

 26 ja 5 Kronan 
 57 ja 6 Kronan 
 40 ja 6 Kronan 

44  ja 5 Kronan 
29  nej 6 W-meister 
26  nej 5 W-meister 
36  nej 6 W-meister 
35  nej 7 W-meister 
52  nej 6 Kronan 
33  nej 5 Kronan 
21  nej 6 Kronan 
25  nej 1 Kronan 
26  nej 7 Kronan 
38  ja 2 Kronan 
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