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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Logotyper och företagsmärken – Att lägga märke till 

märkliga märken. 
 
Seminariedatum: 4/6-2007 – 7/6-2007 
 
Kurs/Ämne:  KI1590 C-uppsats - Informationsdesign 
 
Författare:  Kristin Alm & Alice Öberg 
 
Handledare:  Loe Önnered 
 
Nyckelord:  Logotyper, företagsmärken, uppmärksamhet, 

symboler, färg 
 
Syfte: Att undersöka hur stor igenkänning människor har av  

företagsmärken utan att logotypen finns med. 
 
Metod:            Vi har valt att arbeta både kvantitativt och kvalitativt 

med deduktiv ansats. Empirin vi använt oss av är en 
enkätundersökning bestående av hundra enkäter, vilka 
ligger till grund för vårt fortsatta arbete. 

 
Teoretiska perspektiv:   De teorier vi valt att använda oss av behandlar hur vi 

känner igen och minns objekt, logotypers utformning, 
färgens betydelse. Dessa teorier har använts för att 
analysera den enkätstudie som vi utfört och för att 
sedan dra slutsatser. 

 
Empirisk analys: Enkätstudien med 100 respondenter, angående 

igenkänning av företagsmärken, har analyserats med 
hjälp av valda teorier. 

 
Slutsatser:  Ett enkelt svar på huruvida märken känns igen eller ej 

finns inte. Bland våra utvalda märken var 
könsbundenheten till märkena låg. Vi kom fram till att 
ålder har viss betydelse när det gäller igenkänning av 
märken. Äldre respondenter hade en högre 
igenkänning än de yngre. 
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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka samtliga respondenter, utan dem hade vi ju faktiskt 
inte fått något att analysera. 

Utöver dem så vill vi tacka alla som på något sätt varit oss behjälpliga med råd, 
stöd och muntra tillrop! 
 
 
Kristin Alm och Alice Öberg 
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Inledning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vårt ämnesval och förklara varför vi 
tycker att det är intressant. Vi redogör för ämnets kopplingar till informationsdesign och det 
leder fram till en frågeformulering och syftet med denna uppsats. 

Bakgrund 
Vårt arbete med denna c-uppsats började tidigt under våren 2007. Vi funderade 
länge och väl på vad vi skulle välja för ämne till vår c-uppsats, det enda som vi 
visste var att vi ville skriva om bilder i någon form. Till slut en dag kom vi på det! 
Allt började med att en av oss fick post hem från Vattenfall och tyckte att deras 
företagsmärke var oerhört intetsägande. Det lilla företagsmärket la grunden till vår 
uppsats, som handlar om mer eller mindre märkliga företagsmärken och hur väl vi 
människor känner igen dessa. 

När vi väl började leta efter uppsatser och rapporter som behandlar just detta så 
kammade vi i princip noll. Ingenstans hittade vi en rapport som handlade precis 
om detta som vi har valt att skriva om, däremot hittade vi ett flertal som på olika 
sätt ligger nära vårt ämnesval som har varit till stor nytta för vårt arbete. 

Logotyper och företagsmärken är något som vi alla dagligen utsätts för, vare 
sig vi vill eller inte. De finns helt enkelt där hela tiden och tävlar om vår 
uppmärksamhet. Det är denna uppmärksamhet som vi vill undersöka och hur väl 
våra valda företagsmärken har stått ut ur mängden och fått betydande plats i våra 
minnen. 

Informationsdesign 
Informationsdesign räknas som ett flervetenskapligt ämne och har 
beröringspunkter med flera andra kunskapsområden. Begreppet 
informationsdesign är ett helhetsperspektiv av de studier som bedrivs inom teknik, 
utformningsprocesser och informationsmaterialens användning.  
Till de viktigaste basämnena räknas språk, konst, information, kognition och 
kommunikation, men även ämnen som ekonomi, juridik, medier och teknik kan 
kopplas till ämnet (Pettersson, 2002). 

 
Vår uppsats sätter företagsmärket och logotypen i centrum och genom att 

studera igenkänning av företagsmärket bryter vi ner logotypen i de olika ämnen 
som kan kopplas till informationsdesignens basämnen. Nyttan med vår uppsats 
rent informationsdesignmässigt blir att vi kan göra andra uppmärksamma på 
märkens betydelse. Detta i sin tur kan leda till att både vi och andra studenter kan 
dra lärdom av våra resultat och utforma bättre grafiska material. 
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Definitioner 
För att läsaren lättare ska kunna förstå och ta till sig vår uppsats så väljer vi att 
definiera följande begrepp och termer 

Logotyp är företagets eller produkten namn skrivet i ett speciellt valt typsnitt. 
Företagsmärke/märke utgörs ofta av en förenklad bild som kompletterar 

logotypen. Ibland kallas denna också för figurmärke eller symbol. 
Varumärke är vad en konsument har för olika föreställningar om ett företag 

och deras produkter, inte om själva produkten i sig.  
Våra definitioner av rätt, fel och igenkänning är följande: 
Rätt – Korrekt företagsnamn, felaktig stavning bortser vi från. 
Fel – Ej korrekt företagsnamn. Gissningar eller associationer till branscher 

räknas också som ett felaktigt svar. 
Igenkänning – Vid svar att respondenten vet så anser vi att denne är helt säker 

på att svaret är korrekt. Vid svar att respondenten känner igen så anser vi att 
denne har sett märket, men har svårt att placera det eller kommer ihåg det rätta 
namnet. Vid svar att respondenten inte känner igen eller är osäker så tolkar vi 
detta som att han/hon möjligtvis kan ha sett märket någon enstaka gång, 
alternativt inte alls, och absolut inte kan placera det eller ta fram ett korrekt namn. 

Syfte 
Att undersöka hur stor igenkänning människor har av företagsmärken utan att 
logotypen finns med. 

Frågeformulering 
• Kommer den större delen av våra testpersoner kunna koppla ihop 

namnet med företagsmärket? 
• Kan företagsmärken vara könsbundna? Kan vissa symboler tendera att 

ha en högre igenkänning hos kvinnor än hos män och vice versa? 
• Finns det företagsmärken som olika åldersgrupper känner igen bättre 

eller sämre? 

Avgränsningar 
Vårt arbete handlar om att undersöka hur väl människor känner igen de 20 
företagsmärken som valts ut. Den avgränsning som vi gjort och som vi avser är 
viktig att föremedla till läsaren är att vi inte kommer att utforma nya logotyper 
och företagsmärken. 
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Uppdelning av arbetet 
Att arbeta tillsammans med en uppsats ställer stora krav på att vara lyhörd och 
flexibel. I vårt fall har alla våra styrkor och svagheter kompletterat varandra och 
uppsatsen har varit vårt gemensamma ansvar under tio intensiva veckor.  

Strukturen i uppsatsen och textframtagning har vi utfört gemensamt. Vi har 
haft ett gemensamt dokument som mailats fram och tillbaka mellan oss. Den enda 
uppdelning som vi har gjort är att Kristin har ansvarat för den tekniska 
databehandlingen, att skapa grafik och bilder, samt skapa tabeller och diagram. 
Även enkätens utformning rent tekniskt har Kristin ansvarat för. Alice har 
ansvarat för enkätstudien i form av granskning, distribution och insamling samt 
deltagit i utformningen av enkätens layout. Sammanställning och inmatning av 
data har vi utfört tillsammans. 
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Metod 
I metodavsnittet kommer vi redogöra för uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt, valet av 
metod och vilken ansats vi valt, vår urvalsprocess samt tillvägagångssättet. 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Alla människor har värderingar som gör att vi tolkar våra intryck och händelser på 
olika sätt. Man kan beskriva värderingar som en föreställning om ett önskat 
tillstånd eller önskat mål och utifrån dessa värderingar ser världen ut på olika sätt 
för olika människor. Därför bör man tänka på att objektivitet är i det närmaste 
omöjligt eftersom man alltid är färgad av tidigare erfarenheter. Därför kan inte 
heller forskningen hålla sig helt objektiv (Patel & Davidson, 1994; Thurén, 2005). 

Hur man ser på objektivitet skiljer mellan de olika forskningsinriktningarna. 
Positivismen har sina rötter i den empirisk/naturvetenskapliga traditionen där 
kunskap bygger på det som människan betraktar som sina sinnen och det som vi 
logiskt kan räkna ut. Enligt det positivistiska tänkandet är det viktigt att vi som 
forskare förhåller oss kritiskt till fakta samt att våra, dvs. forskarens, egna 
värderingar hålls åtskilt från undersökningen (Thurén, 2005). 

Hermeneutiken är den raka motsatsen till positivismen och betonar tolkning 
och förståelse. Forskarens förhållningssätt bygger på inlevelse, värdering och 
subjektivitet och forskaren står i en inre relation till det eller den man undersöker. 
Man är alltså i samma verklighet som det som studeras. Hermeneutiken är en 
vetenskaplig inriktning där man tolkar, studerar och försöker förstå 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Medan positivismen tittar på 
observerbara och mätbara företeelser i den fysiskt-materiella verkligheten och 
forskarens förhållningssätt är logiskt, analytiskt och objektivt, så söker 
hermeneutiken svaren bland människors upplevelser och erfarenheter och tolkas 
genom förståelse av språk och livsyttringar (Patel & Davidson, 1994). 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt 
därför att det ligger oss närmast personligen och det känns som ett riktigt 
förhållningssätt till denna uppsats. Vi har valt att arbeta både kvantitativt och 
kvalitativt eftersom vi anser att verkligheten och vårt problemområde inte kan 
tolkas med enbart siffror eller människors tyckande och smak. 

Ansats 
Forskningsstrategi kan bedrivas på två sätt och de benämns antingen som induktiv 
eller deduktiv forskningsstrategi. Att som forskare arbeta med en induktiv ansats 
betyder att man går från empiri till teori medan den deduktiva forskningsstrategin 
betyder att man följer bevisandets väg. Att arbeta induktivt innebär att forskaren 
studerar forskningsobjektet utan att förankra undersökningen i någon tidigare 
vedertagen teori och utifrån den insamlade empirin formulerar en teori. Det 
omvända arbetssättet, att arbeta deduktivt innebär att man som forskare tittar på 
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allmänna principer och redan använda teorier för att dra slutsatser om enskilda 
händelser (Patel & Davidson, 1994). 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av en deduktiv ansats och ett urval 
av allmänna och existerande teorier som presenteras nedan. Detta för att i 
uppsatsens analyskapitel underlätta att relatera till och tolka det empiriska 
material som i detta fall är vår enkätundersökning. 

Datainsamlingsmetod 
För att samla in fakta till sin undersökning finns det olika typer av 
insamlingsmetoder. Alla de olika metoderna har olika mål och vilken metod man 
väljer beror på vilken typ av undersökning forskaren har tänkt göra. 

Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad och är präglad 
av kontroll från forskaren. Om frågeställningen gäller hur många, hur ofta eller 
hur vanligt något är skall man göra en kvantitativ undersökning. (Trost, 1994) 
Metoden definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den 
frågeställningen forskaren satt upp och metoden avgör vilka svar som är de 
tänkbara. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en närhet till 
forskningsobjektet och innebär att man försöker sätta sig in i den undersöktes 
situation och se världen från dennes perspektiv. Forskaren försöker på detta sätt se 
det fenomen som studeras inifrån (Holme & Solvang, 1997). 

Allt som kan beskrivas med siffror har vi överlag lätt att sätta stor tilltro till. 
Det är lätt att missbruka och feltolka den information vi har. En av kritiken mot 
den kvantitativa metoden är att bara för att något kan beskrivas med siffror blir 
det inte sannare eller riktigare. Resultatet som täcker det undersökta beror inte på 
siffrorna vi har, utan på arbetet vi lagt ner (Holme & Solvang, 1997). 

Vi har valt att göra en undersökning med både kvantitativa och kvalitativa 
inslag eftersom vi tycker att denna metod passar bäst för denna uppsats. Vi har 
valt att undersöka ett problemområde som handlar om direkt igenkänning av 
logotypens märke där tycke och smak inte spelar in. Denna del av vår 
undersökning får stå för de kvantitativa inslagen. Dessutom har vi valt att lägga in 
kvalitativa inslag i form av eget tyckande från våra respondenter om de märken 
som de fann svåra att känna igen, samt bett dem svara på varför de tror att just 
dessa var svåra. I vårt fall ser vi det som en klar fördel att använda både 
kvantitativ och kvalitativ metod, då den kvalitativa undersökningen blir en 
uppföljning till den kvantitativa och kompletterar denna. Detta ger oss både en 
generell översikt samt en djupare inblick eftersom de båda typerna av information 
kompletterar varandra. (Holme & Solvang, 1997) 

Genom att utföra denna undersökning kommer vi få mer kunskap om hur 
många människor som uppfattar och kopplar ihop logotypens märke med rätt 
varumärke eller företag, samt vad de faktiskt tycker och tänker om de märken som 
de inte känner igen. Detta kan vara till nytta för andra människor som jobbar med 
att skapa nya logotyper och företagsmärken om vi kan hitta tendenser för vad vi 
känner igen eller bara passerar obemärkt förbi. 
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Metodkritik 
Att göra en undersökning i form av en enkätstudie såsom vi gjort har både 
fördelar och nackdelar. Eftersom vi tidigare har nämnt några av de förtjänster som 
vi ser med enkäter så väljer vi här att även kritisera vår valda metod.  En negativ 
aspekt som vi framför allt ser är det att man vid enkäter lättare missar information 
som man skulle ha kunnat få fram vid exempelvis en djupgående intervju. Den 
personliga intervjun har sin styrka i det faktum att man träffar personen i fråga, 
därmed kan svaren få djupare mening och innebörd (Holme & Solvang, 1997). 
Som vi även nämnt ovan så har den kvantitativa metoden nackdelar i och med att 
vi lätt sätter en övertro till siffror och ser denna typ av fakta som mer ”sann” och 
vi har därför försökt att skapa en balans genom att ta med den kvalitativa sidan av 
forskningsmetodiken.  

Kritik mot vår egen enkät. 
Vi ser en del brister i vår enkät. Till att börja med så kunde vi ha gjort den 
inledande texten mer lättbegriplig och inte lika lång. Dessutom tror vi att ett 
förklarande övningsexempel på hur svaren skulle fyllas i hade bidragit till att 
andelen ogiltiga svar hade minskat.  Till sist har vi upptäckt att den delen av 
enkäten där kön och ålder markerats borde ha funnits i början av enkäten istället 
för i slutet. En åtgärd av dessa faktorer i tid hade förmodligen ökat vår giltiga 
svarsfrekvens något.  

Primärdata och sekundärdata 
När man gör en undersökning krävs både primärdata och sekundärdata. Med 
primärdata menas den information som samlats in i den undersökning vi gjort. 
Vanliga metoder för den insamlingen är till exempel intervjuer och i vårt fall en 
enkät. Sekundärdata är exempelvis material från litteratur, andra undersökningar 
och vetenskapliga artiklar (Patel & Davidson, 1994).  

Vårt arbete grundar sig på primärdata från 100 respondenter i Eskilstuna, Flen 
och Västerås. Sekundärdata är till största delen litteratur och vetenskapliga artiklar 
som handlar om ämnet och vårt ämnesområde. 

Urval 
Företagsmärket är den del av logotypen som inte är ordbilden. Vi har valt att 
undersöka igenkänningen av logotypens företagsmärke. Som undersökningsmetod 
har vi valt att göra studien i form av en enkät. 

Allt började med att vi var tvungna att diskutera ordentligt vad det var som vi 
ville få ut av vår enkät. Vi kom fram till att vi skulle be våra testpersoner skriva 
ned vilket företag som de kopplade samman med märket, samt ange hur väl de 
kände igen märket. Till att börja med kändes det som att det var nog med underlag 
för att kunna visa på bra resultat, men efter ett tag kom vi på mer och mer saker 
som vi också skulle vilja få veta från våra testpersoner. Enligt Ejvegård (2003) 
finns en regel som i allmänhet innebär att ju fler frågor man ställer, ju färre svar 
får man. Därmed bestämde vi oss för att våra testpersoner skulle få svara på två 
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korta frågor om de märken som de tyckte var svårast att känna igen, samt ange 
kön och födelseår. Som i de flesta andra undersökningar så ville vi även ha plats 
för övriga åsikter och kommentarer från våra testpersoner. 

Det är givetvis önskvärt att göra en så stor undersökning som möjligt men vi 
begränsas av den korta tid som detta uppsatsarbete pågår och får därför nöja oss 
med 100 enkäter. 

Syftet med att göra ett urval är att försöka undersöka en så representativ grupp 
människor som möjligt, dessa får representera den övriga befolkningen. Sättet vi 
valt för att göra vårt urval av respondenter kallas kvoturval och idén med 
kvoturval är att man ska få ett urval av människor, enheter eller hushåll som är 
representativt för populationen i bestämda avseenden. Vårt kvoturval blev alltså 
män och kvinnor mellan 15-65 år (Trost, 1994). 

Urvalskriterier för märken 
När vi valde våra märken så var vi noga med att inte enbart välja märken som 
skulle vara svåra att känna igen. Att välja märken från något okänt företag i 
Tyskland hade inte varit särskilt lyckat, då det förmodligen inte hade blivit 
igenkänt alls. Meningen med vår undersökning är ju att undersöka vad det är som 
gör att relativt kända företagsmärken inte känns igen, då kan man ju inte utprova 
märken som inte syns ute i samhället. Alltså har vi valt våra märken utifrån 
följande kriterier: 

• Alla märken ska vara sådana som är lätta att känna igen även om man 
har en ganska liten mediekonsumtion. Att se på tv ofta eller läsa mycket 
tidningar ska inte vara ett krav. 

• Inget av våra märken har lokal förankring, utan tanken var att vi skulle 
kunna skicka vår undersökning till människor runt om i landet och alla 
skulle ha samma förutsättningar för att känna igen märkena. 

• Vissa märken valdes för att skapa en högre igenkänning hos antingen 
män eller kvinnor. Detta för att respondenterna skulle ha viss chans att 
känna igen märken som vanligtvis riktar sig till män eller kvinnor 
medvetet eller omedvetet. 

Efter att ha ställt upp dessa kriterier så satte vi oss vid datorn och sökte efter 
företag som vi kom på och som vi visste var sådana som är vanliga och som i 
princip alla haft en chans att se. Till en början gjorde vi även så att en av oss gick 
runt och letade efter företagsmärken på olika varor som vi hade hemma för att vi 
skulle få med några riktigt vanliga märken, därefter valde vi några märken som 
syns i stor utsträckning utomhus samt på tv och i tidningar, och till sist ett par 
märken som tillhör stora och vanliga företag men som vi ansåg inte var så extremt 
framträdande ute i samhället. Resultatet blev de tjugo logotyper och 
företagsmärken som följer på nästa sida. 
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1. Warner Music 

    Skivbolag  

11.GlaxoSmithKlein 

      Tvål, tandkräm  

2. SJ – Statens 

    Järnvägar  
12. Kungsörnen 

      Pasta, mjöl.   

3. McDonalds 

    Snabbmat  

13. Ericsson 

      Telekom, nät  

4. Rörstrand 

    Porslin  
14. Preem 

      Bensinbolag  

5. Wella  

    Schampo mm  

15. Apple 

      Macdatorer mm  

6. Svenska Spel 

    Spelbolag  
16. Vattenfall 

      Elbolag  

7. Opel 

    Biltillverkare  

17. Manpower 

Bemanningsföretag  

8.Länsförsäkringar 

  Försäkringsbolag  
18. GB Glace 

      Tillverkar glass  

9. Adidas 

    Sportskor, 
kläder 

 
19. CloettaFazer 

      Tillverkar godis  

10. Nike 

    Sportskor, 
kläder 

 

20. KF 

      Kooperativa 

      förbundet 

 

En logotyp, flera märken 
När vi letade efter våra företagsmärken så insåg vi att vissa företag använder sig 
av flera märken. Ett exempel på detta bland våra valda märken är Adidas. För att 
göra ett urval bland alla olika Adidas-märken så gjorde vi helt enkelt så att vi tog 
det märke som vi hittade först på deras webbplats (www.adidas.com), och det 
blev märket som kan ses ovan. 

Enkätundersökningens utformning 
Målet för enkätens utformning är att den ska kännas enkel att utföra. Vi har valt 
att använda oss av 20 företagsmärken som känns bekanta i en stigande 
svårhetsskala. På första sidan har vi valt att placera den inledande texten som 
förklarar vad vi undersöker samt hur enkäten ska besvaras. Att inleda med några 
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frågor om de enklaste märkena för att respondenten skall kännas sig väl till rätta 
och inte få prestationsångest är viktigt för resultatet (Trost, 1994). Enkäten är 
utformad som en åttasidig ohäftad broschyr i storleken A5 och alla 
företagsmärken är tryckta i sina originalfärger för att respondenternas 
igenkänningsförmåga inte ska störas av ovidkommande funderingar.  

Vid varje fråga finns olika svarsalternativ för graden av igenkänning som 
respondenten skall kryssa för. På den numrerade raden skriver man vilket företag 
man kopplar ihop företagsmärket med. Det tre svarsalternativen vi dessutom valt 
att fråga om är: 

• Jag vet vilket märke det är 
• Jag känner igen märket 
• Jag känner inte igen märket/osäker på om jag sett det 

Tillvägagångssätt 
Urvalet ska motsvara det som vi kallar vanliga människor i åldern 15-65 år och vi 
har valt att i största möjliga mån söka oss utanför högskolans lokaler för att 
undvika att respondenterna har en alltför stor kunskap om informationsdesign och 
det som hör till ämnets domäner. Det resultat vi önskar få ska motsvara vad 
vanliga människor kan och det riskerar man att inte få om enkätstudien utförs i 
exempelvis högskolans kafeteria där informationsdesignstudenterna ofta finns. 

Eftersom vi inte vill skicka ut enkäter då vi tror att bortfallet kan bli för stort 
och för att undersökningen ska ha en god tillförlitlighet så delar vi ut enkäten 
manuellt. För att vi ska hinna med att genomföra 100 enkäter har vi tagit hjälp av 
vänner i vår bekantskapskrets som på sina respektive arbetsplatser delar ut ett 
antal enkäter. Alla externa utdelare av enkäten är högskoleutbildade och väl 
förtrogna med hur förfarandet går till vid en enkätundersökning. Alla som svarat 
enkäten har gjort det av egen fri vilja. Respondenterna har garanterats anonymitet 
och detta har angetts på första sidan. Syftet med undersökningen beskrivs också 
på framsidan så att den tillfrågade ska ha en möjlighet att bilda sig en uppfattning 
om vad det hela går ut på.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är när vi 
bearbetar informationen. Vid användning av enkäter har vi den minsta 
möjligheten att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Vi kan bara på alla sätt 
försäkra oss om att individerna som ska svara på enkäten uppfattar den som vi 
tänkt oss. Detta genom att man är ytterst noga med instruktionen till enkäten och 
enskilda frågor. Om en enkätundersökning ska betraktas som reliabel vet vi 
egentligen inte förrän vi fått den besvarad (Patel & Davidson, 1994). 

Att mäta reliabiliteten för vår undersökning är svårt. Detta främst på grund av 
att vi inte kan återtesta våra enkäter. Med återtestning menas att man låter ett fåtal 
av respondenterna göra samma enkät en gång till. Om svarsskillnaderna blir stora 
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innebär detta att enkäten har låg reliabilitet (Ejvegård, 2003). Anledningen till att 
vi inte kan återtesta är att vi efter att enkäten var skriven av våra respondenter 
talade om vilka de rätta svaren var (eftersom många var nyfikna, främst på de 
märken som de eventuellt inte kände igen). Enkäten är också utförd på många 
olika ställen och respondenterna är anonyma vilket omöjliggör återtestning. 

Validitet 
Vad gäller validiteten för vår undersökning så vill vi påstå att den är mycket hög. 
Validitet innebär att man som forskare mäter det man avser att mäta, inget annat 
(Ejvegård, 2003). I vårt fall avser vi att mäta hur väl vi känner igen 
företagsmärken, och det är också detta vi gjort med vår undersökning.  
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Litteraturstudier 
Här redogör vi för den litteratur vi funnit och de vetenskapliga artiklar som vi ansett vara 
intressanta för vårt arbete. 

Litteratur 
Den litteratur som vi har använt oss av kommer från många olika områden. En 
stor del av denna är böcker som vi kommit i kontakt med genom vår utbildning 
och handlar därför om bland annat informationsdesign i allmänhet, text och 
typografi, färg, bild och form mm.  

Boken Identitet – Om varumärken, tecken och symboler av Lena Holger och 
Inga-Lill Holmberg (2002) har gett oss ett ytterligare perspektiv på varumärken 
och logotyper utöver vad den vanliga kurslitteraturen förmedlat. Boken visar på 
en djupare bild av det praktiska arbetet utöver vedertagna teoribildningar. 

Den andra boken som ligger utanför kurslitteraturen är Lars Nybergs Kognitiv 
neurovetenskap. Studier av sambandet mellan hjärnaktivitet och mentala 
processer (2002). Författaren beskriver grundligt hur vi uppfattar information, 
bearbetar fakta och hur vi minns det vi sett eller upplevt. Att beskriva hur detta 
går till i praktiken är inte lätt och detta är en viktig kunskap att ha med sig för att i 
framtiden kunna utforma bra information. 

Utöver detta så har vi använt litteratur inom marknadsföring, 
varumärkeshantering och psykologi. 

Till rapportens utformning, metoddelen samt redovisningen av resultaten har vi 
tagit stöd i flera böcker inom vetenskaplig metod samt statistik. 

Forskningsöversikt 
Vad gäller tidigare forskning så har vi inte hittat någon som har haft samma syfte 
med sin forskning som vi har med vår undersökning. Däremot har vi hittat två 
artiklar samt en c-uppsats som vi hämtat mycket inspiration och kunskap från.  

C-uppsatsen kommer från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och har 
titeln Logotypen som kommunikationsmedel. Författare är Susanne Lundell, 
Mattias Sävenstrand och Christian Westelind (2005). Anledningen till att denna c-
uppsats har varit intressant för oss är främst för att dess syfte är likt vårt; ”…att 
öka förståelsen för hur individer uppfattar och tolkar en logotyp och hur detta 
överensstämmer med företagets strategi för deras visuella identitet.”  Alltså har 
denna rapport varit inspirerande läsning samt bidragit med många bra 
litteraturhänvisningar som varit till stor nytta för vårt arbete. 

De två artiklar som vi tagit del av är följande: Brand Logo and Name 
Association: It’s all in the Name av Heather Buttle och Nikki Westoby (2006) 
samt Visual identity: trappings or substance? av Michael J. Baker och John M.T. 
Balmer (1997). 
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Brand Logo and Name Association: It’s all in the Name handlar i stora drag 
om hur symboler/företagsmärken som representerar företag tas upp av oss 
människor i vårt medvetande. Genom att utföra tester med repetition blindness, 
vilket innebär att man utsätts för två likadana objekt (exempelvis en symbol) i 
väldigt snabb takt, men hjärnan uppfattar dessa bara som en symbol, så kom 
författarna fram till att så länge som man har möjligheten att se logotypen i sin 
helhet så blir inlärningstiden för denna mycket kort.  

Visual identity: trappings or substance? handlar om företagsprofiler och 
visuella profiler, och hur dessa ses som synonymer till varandra (speciellt av 
konsumenter) trots att de är två skilda saker. Till detta hör också en diskussion om 
den visuella identitetens goda och dåliga sidor. 

Förhållningssätt till litteratur 
Det är svårt att peka på speciella delar av dessa artiklar samt c-uppsatsen som vi 
tycker är bättre än något annat, då vi läst dessa och inspirerats av många delar av 
innehållen, även de delar som inte alls har någon direkt koppling till vår uppsats. 
Språklig stil, sätt att uttrycka sig, källor, undersökningsmetoder med mera är delar 
som haft lika stor betydelse för oss som innehållet. 

Som alltid när man tar del av litteratur så bör man ha i åtanke att författaren 
också har egna åsikter om det skrivna och därmed försöka behålla ett aktivt eget 
tänkande och reflekterande kring informationen. Vi misstror ingen av våra källor, 
men har ändå haft detta tänkande kring litteratur som en grundsten i vårt arbete.  
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Teori 
Här förklarar vi grunderna till logotyper och företagsmärken, vad som egentligen 
kännetecknar ett varumärke och hur stor betydelse färger och symboler har för oss 
människor. Den visuella perceptionen förklarar hur vi känner igen objekt samt kognitiva 
teorier om minnesfunktioner. 

Vad är varumärken – egentligen? 
Som konsumenter är vi generellt sett ganska vilsna. Bland alla företag som 
erbjuder tjänster och varor till ungefär samma priser och kvalitet så måste vi göra 
ett val. Vi kan försöka ta hjälp av reklam, men i och med att företagen säljer i 
princip samma saker till samma pris så har även de svårt att komma fram med bra 
säljargument till varför vi ska köpa av just dem. Mitt i all vilsenhet väljer vi som 
konsumenter att gå till det företag som vi anser ha ett gott anseende. Vi väljer det 
företag som vi känner förtroende för, det som vi kan lita på och vi vet vad det står 
för. För företaget är det givetvis viktigt att man känner att man har 
konsumenternas förtroende (utan kunder, ingen business), så man försöker 
tydliggöra vad man har för mål och visioner både kortsiktigt och långsiktigt. Detta 
kallas att bygga ett varumärke, med positiva känslor och värderingar kring 
förtaget, personalen och produkterna. Det är dessa känslor som man vill nå ut med 
till konsumenterna, och lyckas man med detta har man skapat sig ett starkt 
varumärke. (Bergström, 2003) 

”Varumärket är en manifestation av den immateriella föreställningen av en produkt.” 
(Bergström, 2003) 

Detta betyder på vanlig svenska ungefär att produkten, varan eller tjänsten 
skapas i exempelvis en fabrik, men varumärket skapas och växer tillsammans med 
konsumenten. Varumärken handlar alltså om vad en konsument har för olika 
föreställningar om ett företag och deras produkter, inte om själva produkten i sig.  

Varumärkets historia går att spåra långt bakåt i tiden. Vår tids varumärken har 
en stark koppling till dåtidens bomärken, vilka har existerat i mer än 4000 år. 
Märkning av husdjur, exempelvis får, har förekommit så länge som det funnits 
husdjursavel. Med hjälp av väggmålningar har man kunnat konstatera att i mer än 
2000 år före vår tideräkning så brännmärkte egypterna sina kreatur med brännjärn 
för att tydligt kunna se vem som var ägaren, och än idag lever detta sätt att 
brännmärka kreatur kvar på vissa ställen. En annan vanlig typ av märkning av 
kreatur har varit öronmärkning. (Holger & Holmberg, 2002) 

Varumärke heter på engelska brand, vilket härrör från branding – brännmärka. 
Svenskans varumärke kan på många sätt vara missvisande eftersom det ibland 
uppfattas som enbart produktmärke, logotyp eller liknande. Ett varumärke är så 
mycket mer än bara själva produkten. Gott anseende, förtroende och respekt är 
grundstenarna för ett varumärke. Dessa förstärks tillsammans med företagets 
kärnvärden och bildar tillsammans, om allt lyckas, ett starkt varumärke.  
(Bergström, 2003) 
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Varumärket och konsumenten 
Ett varumärke kan ha flera olika egenskaper som tillsammans skapar värde hos 
konsumenten. Det kan bland annat fungera som en informationsbärare eller en 
imageskapare, men frågan är hur?  

Om man ser till varumärket som en informationsbärare för konsumenten, så 
fungerar varumärket som en referenspunkt. Genom att använda varumärket som 
en referens så kan konsumenten jämföra olika märkesvaror med varandra, för att 
på så sätt komma fram till vilken som blir bästa köp. 

När ett varumärke fungerar som katalysator så baserar vi ett nytt inköp av en 
vara från samma tillverkare på ett tidigare inköp. Varumärket underlättar när vi 
fattar vårt beslut om huruvida vi ska köpa produkten eller inte. Detta är en mycket 
viktig funktion hos varumärken. 

Som vi tidigare nämnt använder vi oss av varumärken som informationsbärare, 
vilket innebär att vi tar till oss information om produkten. Informationen kan vara 
både rationell (exempelvis pris) och emotionell (känslomässig). Detta gör att 
varumärket för oss får en symbolisk betydelse, och detta spelar stor roll för 
varumärkets image. Image spelar stor roll för oss som konsumenter, både för vår 
egen självbild och för den bild av oss som vi vill förmedla till andra. Således kan 
varumärket vara både ett medel för självförverkligande och för att bli socialt 
accepterad (Holger & Holmberg, 2002). När ett varumärke bidrar till vår egen 
självbild, så som vi vill se oss själva, samt hur vi vill att andra ska se på oss, så 
bidrar detta ofta till en stark märkeslojalitet. Detta är inte minst viktigt för 
märkesinnehavaren, det vill säga företaget bakom produkten, då detta skapar 
förutsättningar för en stabil marknadsandel och en god lönsamhet som kan sträcka 
sig långt in i framtiden (Holger & Holmberg, 2002). 

Företagsprofilen 
För att kunna skapa ett starkt varumärke bland konsumenterna krävs det att 
företaget gör sin del för att upprätthålla det goda förtroendet.  Kommunikationen 
med omvärlden måste vara tydlig, enhetlig och konsekvent. Att samordna sin 
kommunikation på detta sätt kallas företagsprofilering. Företagsprofilen blir 
ungefär som en samling med riktlinjer för företaget, innehållande allt från image, 
visioner och byggnader till årsredovisningar, logotyp, annonser och mycket mer. 
En stark profil skapar stark motivation, trygghet och tillhörighet hos personalen. 
Trivs personalen så arbetar de hårdare och mer motiverat vilket bidrar till att 
slutresultatet blir bra. Företagsprofilen bryts oftast ner i fyra delar, alla lika viktiga 
för företagets överlevnad: 

• Produktprofilen, som omfattar produkterna men även forskning och 
utveckling. 

• Miljöprofilen, som omfattar den externa miljön, exempelvis butiker, 
men även den interna miljön där anställda, besökare och konsumenter 
vistas. 

• Individuella profilen, som omfattar kompetens och utbildningsfrågor, 
men även hur företaget tar emot och hand om sina kunder. 
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• Visuella profilen, som innebär en översättning av företagets mål, 
visioner och centrala värden till ett visuellt språk (Bergström, 2003). 
Det är denna profil som vi kommer att titta närmare på. 

Den visuella profilen 
Den visuella profilen finns till för att sköta kommunikationen när man ska nå 
många samtidigt. Att ha personliga möten med tusentals människor på en och 
samma gång är ju en omöjlighet. Det är just därför som den visuella profilen blir 
så viktig. I denna profil ryms bland annat visitkort, brevpapper, muggar, t-shirts, 
uniformer, bilar, skyltar, annonser, kataloger… Listan kan göras lång. (Bergström,  
2003) 

Designmanualer 
Som för så mycket annat så finns det även regler inom den visuella profilen. 
Dessa regler kallas för designprogram och man brukar sammanfatta dem i något 
som kallas grafisk eller visuell manual. Tanken med denna manual är att den ska 
undanröja alla tvivel gällande all typ av visuell produktion, därmed är den också 
till för att följas till punkt och pricka.  

I ett designprogram är det vanligast att följande delar ingår: 
• Logotyp 
• Företagsmärke 
• Färgsättning av logotyp och företagsmärke 
• Mallar och regler för teckensnitt, format och färg vid visuell produktion 

(Bergström, 2003) 

Logotypen 
Logotypen är det bärande elementet i ett designprogram. Den är till och med 
viktigare än företagsmärket, då den är ljudmässig och går att uttala (Berndal & 
Frigyes, 1990). Logotypen kallas även ibland för ordmärke (Bergström, 2003). 
Logotypen är företagets eller produktens namn skrivet i ett speciellt valt typsnitt. 
En bra logotyp är lätt att känna igen, lättläst, tidlös och fungerar lika bra i färg 
som i svartvitt. Dessutom ska man kunna dra upp eller ner teckengraden 
(storleken på bokstäverna) utan att logotypen blir oläslig. Namnet på företaget 
eller produkten kan vara antingen generiskt eller arbiträrt. Ett generiskt namn är 
beskrivande, exempelvis Glasmästaren, medan ett arbiträrt namn är godtyckligt 
och behöver inte ha någon direkt koppling till verksamheten i sig. Ett exempel på 
detta är Apple. (Bergström, 2003) 
 

 
Logotypen befinner sig inom den röda rektangeln, medan företagsmärket finns inom den 
gröna cirkeln. 
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Företagsmärket 
Företagsmärket utgörs ofta av en förenklad bild som kompletterar logotypen. 
Ibland kallas denna också för figurmärke (Bergström, 2003). När man utformar ett 
företagsmärke måste man tänka på att det ska fungera i både små och stora 
storlekar (Berndal & Frigyes, 1990). Ett företagsmärke kan, om det blir väl 
inarbetat och känt, fungera utan logotypen och kan dessutom fungera som en 
överbryggande barriär mellan olika språk och kulturer vilket innebär mycket stora 
användningsområden (Bergström, 2003). Precis som med logotyper gäller det att 
man strävar efter att utforma ett tidlöst företagsmärke som inte är allt för 
trendkänsligt 

Färgsättning av logotyp och företagsmärke 
Färgen är ett viktigt inslag i den visuella profilen eftersom den talar direkt till våra 
känslor. Vid färgsättning så väljer man ut en eller flera färger som genomgående 
används vid all visuell produktion, från visitkort till stora företagsskyltar 
(Bergström, 2003) 

Mallar och regler 
Till sist i den visuella manualen finns mallarna och reglerna för hur logotyp 
och/eller företagsmärke ska användas, hur man ska placera text i förhållande till 
marginaler i dokument, vilka typsnitt och färger som ska användas osv. 
(Bergström, 2003) 

Färg 
”Färgupplevelsen har alltid varit viktig för oss människor. Färg i sig ger starka upplevelser 
och är upphov till många av våra känslor.” (Bergström, 2003) 

Färg har en enormt stor betydelse i våra liv och därmed också när det gäller 
företagsmärken. Om alla märken hade samma färg så skulle de vara ganska 
meningslösa.  

Färgers betydelse 
Färger har sedan urminnes tider använts som symboler för olika företeelser eller 
tilldelats olika betydelser (Sisefsky, 1995). Vi använder ofta färger för att beskriva 
hur vi känner oss, exempelvis så blir vi gröna av avund eller vita som lakan av 
rädsla. Vi förknippar kärlek med den röda färgen, blått med vemod och vitt med 
renhet och oskuldsfullhet (Bergström, 2003). Färg kan även användas för att få 
oss att må bra. Vi inreder med färg för att skapa olika sinnesstämningar, 
spädbarnsgulsot botas med hjälp av blått ljus och vi kan använda oss av 
psykologisk färgterapi tillsammans med annan psykologisk hjälp för att må bättre 
(Sisefsky, 1995; Ryberg, 1999).  

Färgernas traditionella betydelse inom vår kultur 
Vad en färg har för betydelse kan skilja sig mellan olika kulturer. Exempelvis är 
sorgfärgen inom vår västerländska kultur svart, medan den i Asien är vit. Rött står 
för hetta, mod, sexualitet och kraft, grönt för ömhet, lugn och ungdomlighet och 
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rosa för kvinnlighet, sötma och kärlek om man ska se till vår kulturella tradition 
(Sisefksy, 1995; Ryberg, 1991). Dock är det mest intressanta med färg att alla kan 
skapa sin egen uppfattning oavsett vad ens kultur säger. Alla har väl någon gång 
haft, om man fortfarande inte har, en älsklingsfärg? 

Givna konventioner i samhället 
Eftersom det finns så många färger att välja mellan så har många typer av 
färgkonventioner skapats i vårt samhälle. Dessa konventioner har uppstått genom 
tillfälligheter och bibehållits genom vana och överenskommelse (Sisefsky, 1995). 
Ett av de tydligaste exemplen på godtagna och accepterade färgkonventioner är 
våra trafikmärken. Skulle stoppmärkena en dag vara gröna, och trafikljusen ha 
kombinationen grön – blå – vit så skulle förmodligen kaos i trafiken vara att 
vänta. Det har till och med tagits fram en svensk standard med givna signal-, 
varsel- och varningsfärger, detta för att man ska veta vilka färger som ska 
användas vid märkning och i vilka kombinationer man kan använda dem. En av 
de vanligaste markeringarna enligt denna standard är gul och svart i kombination i 
randmönster, vilket visar på någon typ av risk (Sisefsky, 1995). 
 

Gult och svart i kombination kan visa på någon typ av risk. 

 
 

Symboler 
Det som vi kallar företagsmärken är egentligen olika typer av symboler. Märkena 
kan vara utformade som olika typer av symboler beroende på vad det är man vill 
förmedla med sitt märke. Ett företagsmärkes uppgift är att komplettera logotypen 
på ett sätt som inger förtroende för företaget bakom dessa och tillsammans eller 
var och en för sig skapa igenkännande. Dessa märken kan vara utformade på en 
mängd olika sätt, och varje typ av bild har sina egna egenskaper. Pictogrammet är 
en stiliserad bild vars huvudegenskap är att den ska vara så tydlig som möjligt. 
Bokstavsmärket är som namnet antyder ett märke hopsatt av flera bokstäver som 
associerar till företaget. Det heraldiska märket är mycket dekorativt och kan även 
ha rötter inom mytologin, samt ideogrammet där idéinnehållet är det väsentliga 
(se nedan) (Berndal & Frigyes, 1990). 
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Bilden ovan visar exempel på pictogram, heraldiskt märke, ideogram samt bokstavsmärke. 

Människans uppfattningsförmåga 
Världen skulle vara fullständigt förvirrande och ohanterlig för oss människor om 
vi inte hade något sinnrikt system för att identifiera och lagra den information som 
vi ständigt möts av. Tänk om du hela tiden skulle fundera på ifall varje bil, hund 
eller människa du möter är något du känner igen eller om det är något farligt som 
du bör undvika för att överleva. Nu hanterar vi allt detta mer eller mindre 
automatiskt och de allra flesta människor har inga problem att veta att bilar är 
bilar och att de är hårda och mycket farliga om man kliver ut framför dem på 
gatan när de rör på sig.  

Med nedanstående teorier försöker vi redogöra för detta komplicerade samspel 
som det innebär när det vi ser jämförs mot det vi lagrat i minnet för att resultera i 
att vi känner igen det vi ser. Ytterligare en faktor som tillkommer är under vilka 
premisser vi är mottagliga för vilken information vi tar till oss och avgör också 
hur informationen som uppfattats kommer att tolkas. Detta gäller också vår 
förmåga att uppfatta och känna igen logotyper och företagsmärken. 

Perceptuella scheman 
Michel Passer och Roland Smith beskriver i sin bok The Science of Mind and 
Behavior (2003) hur Wade och Swantson tar fram att igenkännandet av visuella 
intryck kan tyda på att människan har perceptuella scheman att jämföra med. Våra 
scheman innehåller egenskaper, detaljer och information om objekt, saker och 
händelser. Dessa perceptuella scheman gör det möjligt för oss att både få en 
struktur och samtidigt identifiera visuella intryck. Allt eftersom tiden går ökar 
mängden scheman eftersom att våra erfarenheter ständigt ökar.  

Andra faktorer som kan ha betydelse för den perceptuella processen är 
individens förväntningar som kan påverka hur informationen kommer att tolkas 
och ses (Passer & Smith, 2005). 

Bildbaserad igenkänning 
Den bildbaserade igenkänningen föreslår att vi känner igen objekt genom att 
jämföra visuella bilder med något som liknar ögonblicksbilder som vi har i 
minnet. Människan har en stor förmåga att minnas bilder och har även en god 
förmåga att urskilja objekt ur bilder även om de presenteras för oss väldigt fort. 
Detta kallas Rapid Serial Visual Presentation (RSVP) (Ware, 2004). 

Forskarna Kosslyn, Alpert, Thompson, Chabris, Rauch och Anderson menar i 
sin forskningsartikel Identifying objects seen from different viewpoints: A PET 
Investigation (1994) att betydelsen av just perspektivet på objektet är viktigt att 
framhålla. Om man har ett ovanligt perspektiv på objektet (till exempel en bil 
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sedd uppifrån) blir matchningen mellan stimulusinformationen (det vi ser) och 
minnesinformationen (det vi minns) mer komplicerad och det kan bli nödvändigt 
att analysera objektet och försöka hitta ytterligare information som kan stödja att 
man känner igen objektet (Nyberg, 2004). 

En annan typ av variation är att både objekt och betraktarens position 
förändras. Det kan vara variationer i belysning och skuggning mellan situationer. 
Att objektets omgivning eller kontext förändrar sig ger också en ytterligare 
variation av information. Objektkonstans kan förklaras som vår förmåga att känna 
igen ett objekt i olika situationer (Nyberg, 2004). 

Ett bevis för att vi känner igen med hjälp av bilder kommer av 
primingeffekten. Priming innebär enkelt att man innan en undersökning primar sin 
försöksperson med exempelvis bilder, ord, berättelser. När den riktiga 
undersökningen sedan sker kommer försökspersonen, om primingen lyckats, ha 
denna information ”nära till hands” och använder denna i undersökningen mer 
eller mindre omedvetet (Aronson, 2004). 

Uppmärksamhet 
Vi människor har två olika typer av uppmärksamhet. Den exekutiva 
uppmärksamheten som syftar på ett slags överordnande, kontrollerande form av 
uppmärksamhet och den selektiva uppmärksamheten som gör att vi människor 
kan uppmärksamma viss typ av information och sålla bort annan information 
(Nyberg, 2004). 

Exekutiv uppmärksamhet 
Att kunna styra våra tankar och ha en känsla av kontroll är normalt. Vissa 
psykiska sjukdomar är förknippade med bristande kontroll. Ett exempel på detta 
tillstånd är att den sjuke uppfattar att någon eller något yttre styr ens tankar och 
handlingar (Nyberg, 2004).  

Uppmärksamhet kan testas på olika sätt och det mest kända testet är 
Strooptestet. Deltagaren har till uppgift att namnge den färg som färgord är 
skrivna med. Resultatet blir att det tar längre tid att namnge färgen om det råder 
en konflikt mellan ord och färg (Ware, 2004). 
 

 
Exempel på Stroop-effekten.  

 
Delad uppmärksamhet är en annan situation som ställer ökade krav på den 
exekutiva uppmärksamheten, det vill säga när vi ska göra två saker samtidigt och 
måste vara uppmärksamma på bägge. Normalt sett leder detta till sämre prestation 
på respektive uppgift än om vi utförde uppgifterna separat. Hur stor försämringen 
blir är beroende av vilken typ av uppgift som ska utföras. Är uppgifterna väldigt 
lika störs vi mer än om uppgifterna skiljer sig mycket åt. Det som bör 
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uppmärksammas är att hur uppmärksamhetskrävande en uppgift är beror helt och 
hållet på hur mycket man tränat på att utföra uppgiften. Med mycket träning kan 
man automatisera utförandet och nivån på uppmärksamheten blir låg jämfört med 
om man bara tränat mindre på uppgiften. 

Selektiv uppmärksamhet  
För att kompensera att vi har en begränsad förmåga att samtidigt uppmärksamma 
olika stimuli så finns den selektiva uppmärksamheten. Om vi ska kunna prata med 
andra människor i ett rum fullt av människor som också samtalar måste vi kunna 
välja viss information och rensa bort annan information. Denna förmåga att 
selektera i denna situation kallas cocktailparty-fenomenet (Nyberg, 2004). 

Minnessystem 

Korttidsminnet 
Alan Baddeley var den forskaren som introducerade arbetsminnet som en 
modifierad term för traditionella modeller när det gäller temporär minneslagring. 
Hans modell menar att informationen finns kvar i arbetsminnet så länge som den 
aktivt bearbetas för att senare föras över till långtidsminnet. Om vi utsätts för 
olika typer av brus och störningar när vi har information i korttidsminnet kan 
överföringsprocessen utebli och vi minns inte informationen eftersom den aldrig 
kom till långtidsminnet (Anderson, 2005). 

Långtidsminnet 
Långtidsminnet kan delas upp i två huvudgrenar enligt Larry Squire och hans 
medarbetare (Anderson, 2005). De explicita minnena är minnen av fakta och 
specifika händelser som man kan återberätta för andra. De implicita minnena 
minns man omedvetet och det är minnen som är svåra att uttrycka i tal. Att 
beskriva hur det går till att cykla är väldigt svårt eftersom det exempelvis är i det 
närmaste omöjligt att beskriva hur minnet för balans ska uttryckas. 

Endel & Tulving menar att långtidsminnet delas upp på fyra olika 
långtidsminnen; episodiskt minne, semantiskt minne, procedurminnet och 
priming. De två första systemen överlappar med minnen av händelser och fakta i 
Squire-modellen ovan, och det två senare kan jämföras med den implicita 
domänen (Anderson, 2005). 

Det episodiska minnet 
Det episodiska minnet innehåller minnen av personligt upplevda händelser och är 
en process som delas in i tre faser; inkodning, lagring och framplockning. 

Inkodning är när man får informationen. Inkodningen eller inlärningen kan 
vara viljestyrd i den meningen att vi försöker memorera den information vi vill 
komma ihåg. Inkodningen kan vara passiv och ske automatiskt när vi gör andra 
informationsprocessande aktiviteter exempelvis tittar på tv och möts av reklam. 
Vi minns inte allt vi ser och hör men kan minnas detaljer och miljöer. 
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 Lagring syftar till att det vi kodar in vill vi antagligen plocka fram vid ett 
senare tillfälle när det behövs och då måste informationen lagras någonstans i 
hjärnan. 

Framplockning är den tredje fasen då man med hjälp av olika metoder plockar 
fram de minnen man behöver. 

I en undersökningssituation kan vi stödja minnet på olika sätt. Genom att 
använda olika metoder kan vi hjälpa eller försvåra möjligheterna till 
framplockning. Den svåraste varianten av framplockning är när fri återgivning 
används. Att minnas fritt innebär att man inte får något stöd alls. Vid stödd 
återgivning får man lite hjälp och för att underlätta kan man ge en ledtråd 
exempelvis vad ett namn börjar på för bokstav. Den tredje varianten på 
framplockning är när man får höra ett namn och sedan ta ställning till om man 
känner igen det eller inte. Detta kallas igenkänning och är den 
framplockningssituation som erbjuder mest stöd och oftast ger det bästa resultatet 
när det gäller att minnas (Nyberg, 2004). 

Semantiskt minne 
Semantiskt minne är minnen som består av faktakunskaper som är gemensamma 
för olika medlemmar av en kultur. Ett sådant exempel är att Stockholm är 
Sveriges huvudstad. Det semantiska minnet kan delas upp i två olika delar; den 
automatiska delen där läsning är ett exempel på en automatisk semantisk 
minnesuppgift och den andra, mer manuella, delen som hanterar de uppgifter som 
kräver bearbetning för att lösas (Nyberg, 2004).  

Procedurminnet 
Procedurminnet är där minnen av typen hur man gör något lagras. Att cykla är 
något man lär sig och när man lärt sig så utför man handlingen automatiskt utan 
att behöva tänka på att man trampar på pedalerna och håller balansen samtidigt. 

Perceptuell priming är ett begrepp som syftar på en form av minne som gör att 
presentation av ett stimulus, exempelvis ett ord, underlättar för att senare  känna 
igen just det utvalda ordet. Man presenterar en lista med ord för försökspersoner 
och uppgiften är för deltagarna att klassificera orden som abstrakta eller konkreta. 
I ett senare test presenteras deltagarna för orden ett och ett under kort tid och 
resultatet visar att det är lättare att identifiera ord som ingick i den första listan 
med abstrakta/konkreta ord än de ord som var nya och inte hade varit med på den 
första listan. 
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Resultat 
Vi delade ut sammanlagt 100 enkäter. Av dessa fick vi in 56 giltiga svar. 18 

svar blev ogiltiga och vi fick ett bortfall på 26 enkäter. Alltså är det de 56 giltiga 
svaren som redovisas i samtliga resultat. 

Om inte kön och ålder markerats räknades enkätsvaret som ogiltigt.  
 

Samtliga respondenter – Rätt eller fel svar 
Diagrammet nedan visar hur våra respondenter svarade när det gäller att namnge 
företagsmärkena. Rätt, fel eller inget svar har angivits. 
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Samtliga respondenter – Igenkänning 
Diagrammet nedan visar igenkänningen av våra företagsmärken hos 
respondenterna. Förutom våra tre svarsalternativ finns även ”Ej svarat” med. 

 
 

Samtliga män – Rätt eller fel svar 
Diagrammet nedan hur samtliga män svarade när de ombads namnge 
företagsmärken. 
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Samtliga kvinnor – Rätt eller fel svar 
Diagrammet nedan visar hur samtliga kvinnor svarade när de ombads namnge 
företagsmärken. 

 
 

Respondenter 15-25 år – Igenkänning 
Diagrammet nedan visar hur våra respondenter i åldern 15-25 år svarade på våra 
igenkänningsfrågor. 
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Respondenter 26-45 år – Igenkänning 
Diagrammet nedan visar hur våra respondenter i åldern 26-45 år svarade på våra 
igenkänningsfrågor. 

 
 

Respondenter 46 år och uppåt – Igenkänning 
Diagrammet nedan visar hur våra respondenter i åldern 46 år och uppåt svarade på 
våra igenkänningsfrågor. 
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Svåra märken 
Nedanstående diagram visar de märken som våra respondenter angav att de tyckte 
var ”svårast”. Den förklarande texten under diagrammet läses från vänster till 
höger. Läsordningen blir således Warner Music, SJ, McDonalds och så vidare. 

 
 
De tre svåraste märkena var enligt respondenterna CloettaFazer, Adidas och 
Manpower. 

Redovisning av kvalitativa svar från respondenterna 
Vår första fråga var: ”Varför tror du att du inte kände igen/var osäker på dessa 
märken?” De märken som vi hänvisar till i detta fall är de tre märken som 
respondenten ombads skriva ned precis innan denna fråga, de märken som 
han/hon ansåg vara ”svårast”. De tre mest förekommande svaren var följande: 

• Inte sett dem 
• Dålig marknadsföring 
• Riktar sig ej till respondenten 

Vår andra fråga var: ”Kan du komma på några egenskaper hos dessa märken 
som gör att du inte lagt märke till dem speciellt tidigare? Av alla svar som vi fick 
så plockade vi ut tio värdeord varav flera av dessa förkom ett flertal gånger. Dessa 
är som följer: 

• Otydliga 
• Fula 
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• För enkla 
• Liknar varandra 
• Trist utseende 
• Tråkiga 
• Röriga 
• Intetsägande 
• För mycket färg 
• Tama 
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Analys 
Här analyserar vi resultatet. Om du vill jämföra våra resultat med analysen, så ber vi dig 
söka dessa bland bilagorna. 

Dåligt igenkänningsresultat 
Som man ser i bilaga II så har flera företagsmärken fått ett högt resultat vad gäller 
hur pass dåligt igenkända de är. Vi har därför valt att vidare analysera de märken 
som vi finner mest anmärkningsvärda. Dessa är CloettaFazer, Adidas, 
GlaxoSmithKlein och KF. 

CloettaFazer 
CloettaFazer fick det sämsta resultatet av alla, detta trots att företaget i sig är känt. 
Vad detta beror på tror vi har flera anledningar. En av dessa kan vara dålig 
exponering, framför allt i dagligvaruhandeln. Detta påstående grundar vi på det 
fakta att vi besökte en mataffär och helt enkelt tittade på godisbitar tillverkade av 
CloettaFazer, men ingenstans hittade vi just detta märke. Att märket inte syns ute, 
framförallt i handeln, kan också vara en rent varumärkesstrategisk åtgärd från 
företagets sida.  

Adidas 
Adidas är det märke som förvånande mest resultatmässigt i och med att få kände 
igen det. Vi tror att detta har två anledningar. För det första så är Adidas ett 
varumärke med flera olika företagsmärken, vilket bidrar till att man har svårt att 
känna igen alla, och för det andra så tror vi att en bidragande orsak till det låga 
resultatet handlar om mentala rotationer. I detta märke ser vi Adidas-ränderna i ett 
horisontellt läge. Vanligtvis på kläder, skor med mera så ser vi dessa vertikalt. 
Alltså var våra respondenter tvungna att utföra en mental rotation för att ha en 
större chans att känna igen detta märke som Adidas, vilket innebar att många 
misslyckades med detta.  

GlaxoSmithKlein 
GlaxoSmithKlein är ett av de märken som vi tror faller genom den stora mängden 
märken som vi ser varje dag, och har därför inte uppmärksammats av 
respondenterna i någon större utsträckning. Trots att det är ett relativt vanligt 
märke inom hygienartiklar så har det inte fått någon speciell uppmärksamhet. Ett 
bra företagsmärke ska som vi tidigare nämnt fungera i både stora och små grader 
och här ser vi ett tydligt exempel på ett märke som förvisso syns klart i liten 
storlek men det är för litet i storlek för att uppmärksammas.  

KF 
KF hade låg igenkänning vilket i sig inte är så förvånande vid eftertanke. Allt 
började 1967 när KF tog fram symbolen Möbiusbandet (liggande åttan). Denna 
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blev sedan bland folket känd i sin tur som symbolen för Konsum och Domus, inte 
för KF. Numera har KF ersatt möbiusbandet med ett liknande märke som de 
kallar Vågen (det vi utprovade). Dock lever möbiusbandet kvar hos folket och 
därför antar många, inklusive våra respondenter, att KF:s nya märke är samma 
märke som för dagens Coop-butiker som i sin tur har en helt annan visuell profil 
(Holger & Holmberg, 2002). Budskapet har inte riktigt nått fram!  

Kvinnor som kan manliga märken och vice versa 
Innan vi genomförde denna undersökning så hade vi en idé om att vissa märken 
känns igen bättre eller sämre av kvinnor och män, alltså att företagsmärken kan 
till viss del vara könsbundna. Vi valde fyra märken som vi tittade på; Wella, Opel, 
Preem och Kungsörnen. Vi själva definierade Wella och Kungsörnen som mer 
kvinnliga märken och Opel och Preem som mer manligt tilltalande. Våra resultat 
visar dock att våra antaganden var felaktiga. Män tvättar håret, kvinnor kör bil och 
tankar och män kan faktiskt koka makaroner. Vad vi vill säga med detta är att 
oavsett om man är man eller kvinna så exponeras man för samma märken och 
därmed kan ingen sådan urskiljning göras. (Se bilaga III samt IV) 

Gammal vet bäst, eller? 
I våra resultat kan vi tydligt se att våra äldre respondenter har ett mycket gott 
igenkänningsresultat jämfört med de yngre. Här kan vi klart se hur vi 
erfarenhetsmässigt bygger upp en minnesbank av företagsmärken och på så sätt 
har fört in minnesbilder i långtidsminnet. 

Dock kan vi också se att de minnesbilder som vi har av ett märke är svåra att 
byta ut eller uppdatera. Ett sådant exempel är Svenska Spel som fortfarande 
benämndes av flera av de äldre som Tipstjänst. 

Vi kan även se att olika märken känns igen olika väl av våra olika 
åldersgrupper. Detta härleder vi till det faktum att vi vid olika faser i livet har 
olika saker som antingen intresserar oss eller som är en del av vår vardag vare sig 
vi vill det eller inte. Exempel på sådana märken i vår undersökning är 
Länsförsäkringar, Vattenfall och Rörstrand som känns igen i högre grad bland de 
äldre, medan Apple och GB hade en något högre igenkänningsgrad bland de 
yngre. (Se bilaga V, VI samt VII) 

Sport i klump 
Nike och Adidas var de två sportmärken som vi valde att ta med. Trots att vi 
placerade de båda märkena bredvid varandra så gjorde ytterst få kopplingen att det 
ena var Adidas, Nike var däremot igenkänt av i princip alla. Mentala rotationer, 
som vi tidigare nämnt, kan vara en anledning till detta, men vi ser även ett 
kontextoberoende hos Nike som Adidas inte lyckats skapa. Alltså krävs det 
mycket mer av Adidas på flera olika plan för att bli igenkänt, medan Nike 
fungerar universalt och oberoende av sammanhang och situation. (Se bilaga II) 
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Analys ur ett informationsdesignperspektiv 

Bokstavsmärken 
Ur våra resultat kan vi utläsa att bokstavsmärken inte alltid har en fördel av sina 
bokstäver. Hos ett märke så som McDonalds fungerar detta väldigt bra, men detta 
beror kanske inte bara på att det är ett bokstavsmärke, utan mer för vad märket 
symboliserar och står för. Det McDonalds är kända för är ju trots allt snabbmat. 
(Se bilaga IX) 

Branschlikheter 
I vår undersökning så kom vi fram till en väldigt spännande sak som faktiskt var 
ganska oväntad. Branscher har en förmåga att följa samma typ av formspråk 
vilket visade sig i våra resultat. I de fall där en respondent hade svarat fel på ett 
märke men ändå gjort en gissning så hamnade svaret inom samma bransch som 
det riktiga svaret! Exempel på detta är att Opel misstogs för bland annat Mercedes 
och Citroën.  

Läns-vaddå? 
Vi hade i vår undersökning med Länsförsäkringars företagsmärke. I de fall där 
respondenterna svarade fel så svarade ett antal Länstrafiken eller 
Länsarbetsnämnden. Det som man kopplade ihop med företagsmärket var alltså 
bara början av namnet, vilket är intressant. På så sätt ser man att vi har svårt att 
minnas långa ord som kopplas ihop med märken, därför blir i detta fall läns-delen 
det vi minns och tar fram ur minnet. 

Heraldik – Riket framför allt! 
Heraldiska märken har som huvudegenskap att vara dekorativa (Berndal & 
Frigyes, 1990). I vår undersökning var Rörstrand vårt heraldiska märke. Vad vi 
kan utläsa av resultaten och av de gissningar som var fel, är att man tog väldig 
fasta på den lilla kronan över bokstaven r. Associationerna gick till ord som börjar 
med riks, så som Riksdagen, Riksantikvarieämbetet och Riksgäldskontoret. Alltså 
hade i detta fall det visuella intrycket stor betydelse när respondenterna skulle 
söka i sina minnen efter rätt företagsnamn. 

Otydlighet är modernt. 
Som Berndal & Frigyes (1990) säger: 

”Många gånger kan ett märke kännas helt rätt, men sakna det sting som ger det harmoni, 
rörelse, tydlighet eller övertygande kraft… märken skall vara tidlösa, de bör inte vara för 
trendkänsliga.”  

Detta citat vill vi koppla till våra resultat, där vi har sett motsatsen bland våra 
märken. Nyare märken, så som CloettaFazer och Manpower präglas av en modern 
stilrenhet och är förhållandevis enkla. Dock visar våra resultat att dessa märken i 
hög utsträckning inte känns igen bland respondenterna (se bilaga II). Snarare har 
det blivit så att stilrenheten har gått för långt och vi har fått märken som är 
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opersonliga och inte tilltalar oss på ett sätt som gör att vi lägger dem på minnet. 
Kanske är det som en av våra respondenter skrev: 

”Bättre med en töntig nallebjörn som folk kommer ihåg än något osägbart…”.  

Lite övertro är aldrig fel! 
Vi märkte när vi gick igenom våra respondenters svar att många svarade att de 
visste vilket märke det rörde sig om, men ändå så angav de fel företagsnamn. Vad 
detta beror på kan ha flera orsaker, men de vi kan komma på är att respondenten 
faktiskt kan tro att han/hon har rätt och inser inte att man kopplar ihop fel namn 
med rätt märke. Dessutom kan det vara så att man i en testsituation känner ett 
behov av att prestera bra och därför tror sig kunna mer än man egentligen kan. 
Man vill helt enkelt inte visa sig svag genom att prestera dåligt, vilket i detta fall 
är särskilt konstigt då undersökningen är anonym. 

Det har jag aaaldrig sett! 
En vanlig kommentar som vi fick från våra respondenter till varför man tror att 
man inte kände igen vissa märken var att man ansåg att det handlade om dålig 
marknadsföring från företagens sida. Vi tror snarare att det är så att olika 
människor tar till sig olika märken beroende på intresse, behov med mera. Därför 
kan man helt missa ett märke som har haft mycket bra marknadsföring under lång 
tid helt enkelt för att man inte är mottaglig för dem vid det tillfället. Därför 
upplever man att man aldrig sett dem, och att skylla på företagens marknadsföring 
ligger nära till hands. 
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Slutsatser 
Här redovisar vi kort och koncist vad vi faktiskt kommit fram till utifrån våra tidigare 
frågeformuleringar. 

 
Vår första fråga som vi ställde till oss själva var:  

• Kommer den större delen av våra testpersoner kunna koppla ihop 
namnet med företagsmärket? 

Vi kom fram till att svaret på detta blir både ja och nej. Beroende på hur pass 
känt märket är bland allmänheten så fick vi olika svar. McDonalds till exempel 
hade 100 % rätta svar, så detta märke får ju ett ja som svar på vår fråga, medan ett 
märke som Adidas som fick mycket få rätta svar får ett nej. Att ställa en sån här 
typ av fråga och dessutom kunna ge bra svar på den är kanske inte lämpligt vid en 
sån här undersökning då svaren varierar kraftigt eftersom alla helt enkelt inte 
svarar likadant! 

Vår andra fråga består i sig av två frågor: 
• Kan företagsmärken vara könsbundna? Kan vissa symboler tendera att 

ha en högre igenkänning hos kvinnor än hos män och vice versa? 
Utifrån vår undersökning så kunde vi inte se någon skillnad på mäns och 

kvinnors svar vad gäller märken, särskilt inte på de märken som vi valde ut för att 
tilltala män respektive kvinnor. Visst kan vissa symboler tendera att tilltala det 
ena könet mer, och därmed få en högre igenkänning, men för att få en stor 
differens så krävs märken som riktar sig oerhört starkt mot kvinnor eller män som 
målgrupp. Vad vi vill säga är att märken som finns i vår vardag har generellt sett 
inte högre igenkänning hos något av könen, i alla fall inte de som vi har valt att 
testa.  

Vår sista fråga var: 
• Finns det företagsmärken som olika åldersgrupper känner igen bättre 

eller sämre? 
På denna fråga blir svaret ja, det finns märken som har en högre igenkänning 

bland människor i en viss ålder. Vad vi märkte var att ju äldre folk blir, desto fler 
märken känner de igen. Som vi har nämnt tidigare så har nog en stor del av vad vi 
känner igen/inte känner igen att göra med vad vi intresserar oss för, 
uppmärksammar, har behov av och så vidare. 

Syftet med vår rapport var att undersöka hur stor igenkänning människor har 
av företagsmärken utan att logotypen finns med. Det är detta vi har undersökt och 
i och med detta anser vi vårt syfte vara uppfyllt. 

I efterhand ser vi en brist i vår utformning av enkäten som kunde ha minskat 
antalet ogiltiga. Flera av respondenterna hade helt missat att skriva namnet på 
företaget och bara kryssat i svarsalternativen. Om vi hade använt oss av ett ifyllt 
övningsexempel hade antagligen fler uppmärksammat att fylla i enkäten korrekt. 
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Eftersom kön och ålder var det allra viktigaste att fylla i borde vi ha skrivit det 
extra tydligt på framsidan där instruktionen fanns. 

Vid sammanställningen fann vi att frågan ”Jag känner igen märket” ofta 
använts när respondenten inte svarat med företagsnamnet och alltså 
överensstämmer med vår definition av att igenkänning som något man känner 
igen men inte kan finna namnet på. 
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Diskussion 
I detta kapitel ska diskuterar vi våra resultat. Vi kommer också att ge förslag på vidare 
forskning inom det undersökta ämnet. 

Att undersöka företagsmärken på detta sätt är mycket intressant samtidigt som 
resultaten väcker många tankar om hur vi egentligen tar in bilder och symboler 
och faktiskt minns dem. Det räcker inte med att ha en snygg design på sitt 
företagsmärke för att det ska fungera ute bland allmänheten, utan de måste även 
kunna tilltala oss på ett djupare plan och därmed bli en del av vår vardag och det 
vi känner igen. Vad vi tror att många företag skulle behöva tänka på innan de 
betalar dyra pengar för ett snyggt märke är att faktiskt testa huruvida det fungerar 
och tilltalar potentiella kunder, inte bara tycka att det är snyggt och modernt. Som 
vi sett bland våra mer moderna märken så har de låg igenkänning bland 
respondenterna, och detta måste ju bero till viss del på att de inte fastnar i hjärnan 
lika bra som exempelvis McDonalds eller GB.  

Vad som är det ultimata märket rent igenkänningsmässigt är svårt att säga 
enbart genom att göra en sådan här förhållandevis liten undersökning. Vad man 
däremot kan se är att enkla märken ofta är bra märken, och man behöver inte 
krångla till det i onödan. Dock krävs ett spännande inslag i alla märken, så hur ska 
märken som vi minns se ut? Detta återstå att se i framtiden.  

Förslag till vidare forskning 
Tiden har varit knapp och vi hittar ständigt intressanta frågeställningar att forska 
vidare om. Vi inser vår begränsning och lämnar därför dessa förslag öppna för 
vidare forskning.  

Det hade varit mycket intressant att välja två försöksgrupper där den ena 
gruppen primas och jämförs mot den oprimade gruppen för att se om det går att 
mäta skillnader i igenkänning. Ett annat förslag är undersöka om igenkänningen 
ökar eller minskar om man visar företagsmärket i svart-vitt istället för i dess 
originalfärger. 

Om man utgår ifrån Maslows behovstrappa, där vi måste vara nöjda på ett 
stadie innan vi kan gå vidare till ett annat, kan det vara så att företagsmärken som 
kopplas samman med att tillfredsställa ett behov, exempelvis hunger, har en högre 
igenkänningsgrad än andra? Kan man med informationsdesignens hjälp skapa 
märken som tilltalar oss rent behovsmässigt och som därmed tilltalar oss extra 
mycket? 

 



 

 41 

Källförteckning 
Tryckta källor 
Anderson, John R. (2005) Cognitive psychology and its implications. Worth 

Publishers. New York. 
Aronson, Elliot. (2004) The social animal. Worth Publishers. USA 
Bergström, Bo. (2003) Effektiv visuell kommunikation. Carlsson Bokförlag. 

Värnamo. 
Berndal, Bo & Frigyes, Paul. (1990) Typiskt typografiskt. Fischer & Co. 

Trelleborg.  
Ejvegård, Rolf.( 2003) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. Lund. 
Hansson, Hasse., Karlsson, Sten-Gösta & Nordström, Gert Z. (1992) Bildspråkets 

grunder. Om konst, film/tv, reklam, nyheter, barn/ungdomskultur. Almqvist & 
Wiksell. Höganäs. 

Holger, Lena & Holmberg, Inga-Lill. (2002) Identitet – Om varumärken, tecken 
och symboler. Raster Förlag.  

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. (1997) Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund. 

Nyberg, Lars.(2002) Kognitiv neurovetenskap. Studier av sambandet mellan 
hjärnaktivitet och mentala processer. Studentlitteratur. Lund. 

Passer, Michael & Smith, Roland. (2003) The Science of Mind and Behavior. 
McGraw Hill. London. 

Patel, Runa & Davidson, Bo. (1994) Forskningsmetodikens grunder – att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur. Lund. 

Pettersson, Rune. (2002)  Information design. An introduction. John Benjamins 
Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia. 

Ryberg, Karl. (1991) Levande färger. En bok om färgernas dolda psykologi. Ica 
Bokförlag. Helsingborg. 

Ryberg, Karl. (1999) Färger i vardagsliv och terapi. En bok om färgernas 
stimulerande effekt. Ica Bokförlag. Norge. 

Sisefsky, Jan. (1995) Om färg. Uppleva, förstå och använda färg. Ica Bokförlag. 
Värnamo. 

Thurén, Torsten. (2005) Källkritik. Liber. Falköping. 
Trost, Jan. (1994) Enkätboken. Studentlitteratur. Lund. 
Ware, Colin. (2004) Information Visualization. Perception for design. Elsevier. 

Kina. 



 

 42 

Vetenskapliga artiklar 
Kosslyn, S .M., Alpert, N., Thompson, W.L., Chabris, C. F., Rauch, S. L., & 

Anderson, A. K. (1994) Identifying objects seen from different viewpoints: A 
PET Investigation. Brain, 117, 1055-1071. 

Buttle, Heather & Westoby, Nikki. (2006) Brand logo and Name Association: It´s 
all in the name: APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY 20: 1181-1194. 

Baker, Michael J. och Balmer, John M.T. (1997) Visual identity: trappings or 
substance? European Journal of Marketing. Volume 31, nr 5. 

Lundell, Susanne., Westelindh, Christian., Sävenstrand, Mattias. (2005) 
Logotypen som kommunikationsmedel.  Lunds Universitet. 
http://www.uppsatser.se/uppsats_e/eb5dff9e4b.php 

Elektroniska källor 
Adidas hemsida. http://www.adidas.com Tillgänglig 2007-05-19.  



Bilaga I 

Samtliga respondenter - Rätt eller fel svar

0

10

20

30

40

50

60

Warn
er 

Mus
ic SJ

McD
on

ald
s

Wella

Sve
ns

ka
 Spe

l
Ope

l

Adid
as Nike

Glax
oS

mith
Klein

Eric
ss

on
Pree

m
App

le

Vatt
en

fal
l

Man
po

wer GB

Cloe
tta

Faz
er KF

Rätt svar Fel svar Ej svarat
 



Bilaga II 

Samtliga respondenter - Igenkänning
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Samtliga män - Rätt eller fel svar
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Samtliga kvinnor - Rätt eller fel
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Respondenter 15-25 år - Igenkänning
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Respondenter 26-45 år - Igenkänning
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Respondenter 46 år och uppåt - Igenkänning
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