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Abstrakt 
 

Ingen tidigare funnen vetenskaplig studie jämförde logotyper och deras 
färgsättning. Existerande studier som behandlade logotyper och färg berörde 
endast brandingområdet och området var relativt outforskat. Rapporten 
undersökte om det existerade något gap mellan vad företagen ville förmedla 
och vad konsumenterna uppfattade. Frågeställningen blev; är ett företags 
logotyp och deras färgsättning lika viktig och betyder den samma sak för 
företag som för konsumenter? Eftersom syftet med undersökningarna var att 
analysera om det fanns ett gap mellan företagets tanke med sin logotyp och 
deras färgsättning och konsumenternas uppfattning om den samma, var en 
kvantitativ undersökning via enkäter den mest passande forskningsstrategin. 
Det innebar att undersöka en representativ grupp för att i detalj analysera deras 
attityder, åsikter och uppfattningar kring den aktuella frågeställningen. Med 
hjälp av en gapanalys fanns det en möjlighet att identifiera och precisera om 
det existerade ett gap mellan vad företagen ville förmedla, vad de trodde att de 
förmedlade samt konsumenternas uppfattning. 56 svenska företag på Nasdaq 
OMX Stockholm Large Cap-listan erbjöds besvara en enkät och de 8 företag 
som gav de mest uttömmande svaren besvarade en fördjupande enkät. För att 
få en jämförelse mellan företag och konsumenter sändes en enkät till 20 
konsumenter för att få tillgång till ett konsumentperspektiv. Svaren sam-
manställdes, analyserades och presenterades via diagram och löpande text. I 
resultatet framkom gap och mönster mellan vad företagen ville förmedla i 
jämförelse med vad konsumenterna upplevde. Undersökningarna visade tydligt 
att logotyper och deras färgsättning inte var lika viktig och inte hade samma 
betydelse för konsumenterna som för företagen och att det därmed fanns 
skillnader som stämde överens med modellen i Gap 1; gapet i företagens 
uppfattningar om konsumenternas faktiska förväntningar. Slutsatsen blev att 
företag borde genomföra gapanalyser för att öka förutsättningarna för att 
företagets logotyp och deras färgsättning skulle betyda samma sak för 
konsumenterna som för företagen. Vid en fortsatt forskning vore det intressant 
att i förväg välja ut ett antal företag med syfte att få reda på om konsumenterna 
gör sina köpval tack vare företagens logotyper och deras färg och om det 
verkligen är lönsamt för företagen att investera i sin logotyp och deras 
färgsättning.  
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Abstract 
 

No previous academic study comparing the logos and its coloring has been 
found. Existing studies that treated the logos and coloring only touched the 
branding area and the area was relatively unexplored. The report examines 
whether a gap existed between what the companies wanted to convey and what 
consumers perceive. The problem question stand, are a company’s logo and 
color scheme as important and mean the same thing for companies as for 
consumers? Since the purpose of the investigation was to analyze whether there 
was a gap between a company's views of its logo and its color scheme and 
consumer perception of the same, a quantitative survey through questionnaires 
were the most suitable research strategy. It is meant to examine a representative 
group to analyze in detail their attitudes, opinions and perceptions about the 
current question. Using a gap analysis, there were an opportunity to identify and 
specify if a gap existed between what the companies wanted to convey, what 
they thought they were conveying and actual consumer perception. 56 Swedish 
companies on Nasdaq OMX Stockholm Large Cap list was asked to answer a 
questionnaire and the eight companies that made the most exhaustive answers 
answered a supplementary questionnaire. To get a comparison between 
companies and consumers a questionnaire were sent to 20 consumers to get 
access to consumer perspective. Responses was consolidated, analyzed and 
presented via diagrams and text. The results revealed gaps and patterns between 
what the companies wanted to convey in comparison to what consumers felt. 
The investigations clearly showed that the logos and colors were not as 
important and did not have the same impact on consumers as for companies and 
therefore there were differences that were consistent with the model in Gap 1, 
the gap in companies' perceptions of consumers of actual expectations. The 
conclusion was that companies should conduct gap analyzes in order to enhance 
the prospects for the company logo and color scheme to the same thing for 
consumers as for companies. For further research, it would be interesting to pre-
select a number of companies with the purpose to find out if consumers makes 
their purchases based on the companies logo and color scheme, and from that 
standpoint find out if it is truly profitable for the companies to invest in their 
logo and color scheme. 
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Inledning  
 

”Your brand is how a consumer feels about your product.” 
(Beers, 2010) 

 
Askoxford (2010) definierar en logotyp som ”… en symbolisk konstruktion som antagits av 
en organisation för att identifiera sina produkter.” Historien har visat att en logotyp är mycket 
mer än ett mönster eller en symbol för ett företag  (Webizus Technologies, 2003). En logotyp 
är företagets identitet, ger företaget ett ansikte utåt och förmedlar en tydlig image och känsla 
till kunder, leverantörer och affärspartners. Ett företag skapar en identitet genom sitt namn 
eller varumärke och logotypen är ytterligare en stark källa till identifiering. Logotypen är den 
symboliska kommunikationen av företagens varumärke och namn. En logotyp är en design 
som symboliserar företagets organisation och som används för företagets kommunikations-
material, reklam och till skyltar. Det är ett emblem som gör att företaget är lätt att känna igen. 
Logotypen är en grafisk representation eller symbol för ett företagsnamn, varumärke och 
förkortning och den unikt utformad för att kunna skapa igenkännande till sina konsumenter 
och till allmänheten (Logobee, 2010). Bernstein (1986), Dowling (1986) och Melewar och 
Saunders (2000) påtalar att det inte är symbolen själv men vad symbolen står för som har 
värde. Det är denna representation som markerar vikten av visuell identitet till den totala 
företagsidentiteten. Melewar och Saunders (1998) understryker att graden av teknologisk 
förändring innebär att konsumenterna allt mer förlitar sig på anseende som meddelats av 
företagets identitet för att styra deras inköpsbeslut 
 Ett företags förändring av sin logotyp gör att allmänheten noterar och ofta ändrar sin 
uppfattning om företaget. Den mänskliga hjärnan har en tendens att fästa personliga eller 
humana egenskaper till ett företags image som i gengäld också oftast hjälper logotypen 
(Webizus Technologies, 2003). Ett företag kan utmanövrera konkurrenterna endast om de kan 
skapa och uppehålla en skillnad gentemot sina konkurrenter (Porter, 1996). 
 Kapferer (1997), Aaker (1991) och De Chernatony & McDonald (2003) påvisar 
varumärkens strategiska uppbyggnad där det är viktigt att bygga upp varumärket som ett 
mervärde för kunden. Melewar (2003) nämner Corporate Identity (företagsidentitet) som ett 
samlingsbegrepp för management, marknadsföring, pr, grafisk design, psykologi, organisation 
och etnografi. För många är företagets identitet synonymt med vad som kallas visuell 
identitet, vilket i sin tur traditionellt har varit sambandet med symboler för organisationen. 
Melewar och Saunders (1998) hävdar att företagens visuella identitet består av firma, logotyp 
och/eller symbol, typografi och färg. Även då visuell identitet förblir en viktig aspekt av 
företagsidentitet, är det ändå bara en del av företagets identitet. Olins (1989) säger att syftet 
med symbolen är ”att presentera den centrala idén i organisationen med effekt, kortfattat och 
omedelbart”.  
 Den ökade globala omfattningen i vilken företag nu är verksamma, innebär nya utmaningar 
på det sätt företagens kommunikation är formulerade. En av de viktigaste av dessa är att 
varumärket måste vara visuellt liksom fonologiskt tilltalande. En annan relaterad fråga är 
betydelsen som färg ger. När det gäller mätning av företagens identitet, kan det innebära att 
olika mätningar eller åtminstone vikten av dessa mätningar måste övervägas om företaget 
mäter sin identitet på en global skala (Olins, 1989). 
 Böcker publicerade inom grafisk formgivning och design, exempelvis av Österlin (2007) är 
ofta skrivna ur ett allmänt och historiskt perspektiv och skrivna av praktiker för praktiker och 
detta leder till resonemang som saknar en teoretisk bas. Flera studier och uppsatser behandlar 
företags byte av logotyper, exempelvis Borgenstål & Wehlén (2002), och hur företag 
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genomför en förändring av en logotyp. Eller hur ett företag bygger upp sitt varumärke eller 
identitet (Norberg & Wiklund, 2006). I den vetenskapliga artikeln The added value of 
corporate logos – An empirical study (van Riel, 2001) har van Riel genomfört en empirisk 
studie om företags byte av logotyper och konsumentens tolkning och evaluering av ett 
logotypbyte.   
 De flesta studier som behandlar logotyper är sett ifrån företagets syn på betydelsen av vad 
ett byte av en logotyp har för inverkan på företaget och konsumenten. Tidigare forskning tar 
även upp hur företag eller konsumenter uppfattar en evaluering av logotyper samt hur detta 
kan användas som ett strategiskt verktyg. Med andra ord är området välutforskat. Däremot i 
sökandet bland vetenskapliga artiklar angående företagens tanke bakom sin logotyp och 
färgsättningen av den och konsumenters uppfattning av densamme visar det sig att det finns 
väldigt få artiklar som behandlar området logotyper och färgsättning. De som funnits är 
väldigt knapphändiga eller inte relevanta och är inte direkt knutna till varandra och behandlar 
spridda områden.  
 De teorier från företagsekonomin som dock behandlar logotyper är bland annat inom 
området Brand Identity men där är logotypen endast ett verktyg när företaget bygger upp sitt 
varumärke. Ingen studie som har jämfört företagens färgsättning av logotyper eller vad 
företagen vill förmedla genom sin logotyp eller färgsättning har funnits att tillgå. Samtidigt 
bör en reservation göras för att det kan ha skrivits och gjorts studier i ämnet som inte har 
funnits att tillgå. Rapporten skall reda ut de olika områdena för att få en mer sammanfattad 
bild av logotyper och färger.  
 Diskussion påvisar förekomsten av en brist av information inom området vilket för 
rapporten vidare till problemformuleringen; är ett företags logotyp och deras färgsättning lika 
viktig och betyder den samma sak för konsumenter som för företaget? Syftet blir därför att 
analysera om det finns ett gap mellan vad företaget vill förmedla med sin logotyp och deras 
färgsättning och konsumenternas uppfattning av densamma. 
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Teori 
 
 

”The creative individual is particularly gifted in seeing the gap between  
what is and what could be (which means, of course, that he has  

achieved a certain measure of detachment from what is).” 
(Gardner, 2010) 

 
Gap-modellen är en konceptuell rammodell utvecklad för att mäta tjänstekvalitet. Modellen 
infördes i Journal of Marketing i en artikel av Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985). 
Modellen ger en integrerad syn på relationen mellan konsumenten och företaget. Den bygger 
på en omfattande forskning på ett antal tjänsteleverantörer. I likhet med Grönroos modell 
(Grönroos, 2002) visar den uppfattningsgapet (Gap 5) och beskriver bidragande faktorer till 
detta gap. I detta fall är förväntad tjänst en blandning av; word of mouth (WOM)-
kommunikation, personliga behov och tidigare erfarenheter. Upplevd service är en produkt för 
tillhandahållande av tjänster och externa kommunikationer till konsumenterna. 
 
 

 
Figur 1 Gapmodell 
 
Modellen identifierar fyra specifika brister eller så kallade gap som leder till ett femte 
övergripande gap mellan kundernas förväntningar och upplevd service. Modellen ger inte 
bara en klarare beskrivning av de bidragande gapen, utan även drivkrafterna av var och en av 
de bidragande faktorerna.  
 Gap 1. Gapet i företagets uppfattningar om konsumenternas förväntningar och kundernas 
faktiska förväntningar. Gap 1 i servicekvalitet uppstår när företaget inte exakt eller kan 
identifiera kundernas förväntningar. Den refereras även till kunskapsluckan. Bidragande 
faktorer kan vara: otillräckliga marknadsundersökningar, brist på uppåtgående kommunika-
tion eller otillräcklig relationsfokus. 
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 Gap 2. Gapen i företagets uppfattningar om konsumenternas förväntningar av företaget 
angivna tjänsters beskrivning. Gap 2 är även kallad designgapet. Den mäts genom hur väl 
designen på tjänstespecifikationer matchas till ledningens uppfattning av konsumenternas 
förväntningar. Omfattningen av denna skillnad är beroende av ledningens övertygelse att 
tjänstekvalitet är viktigt och att resurser finns tillgängliga för tillhandahållandet av tjänsten. 
Bidragande faktorer kan vara: avsaknad av kunddrivna standarder, otillräckligt tjänste-
ledarskap eller bristande utformning av tjänster. 
 Gap 3. Gapet av företagets angivna specifikation av tjänster och det faktiska tillhanda-
hållandet av tjänster. Gap 3 är variationen i tjänstedesign och leverans av tjänster. Kallas även 
prestandagapet. Omfattningen är en blandning av flera variabler som berörs i tillhandahåll-
andet av tjänsten. Eftersom individer utför tjänsten kan kvaliteten påverkas av faktorer såsom 
kompetensnivå, typ av utbildning och passform av arbetsroll. Vissa tjänsteleverantörer har 
inte en hög tjänstebenägenhet trots utbildning. Processen kompliceras ytterligare av 
konsumenternas deltagande i tjänstemötet. Bidragande faktorer kan vara: brister i 
personalpolitiken, underlåtenhet att matcha utbud och efterfrågan eller konsumenter som inte 
uppfyller roller. 
 Gap 4. Gapet av företagets angivna specifikation av tjänster och företagets externa 
kommunikation. Detta gap kallas även kommunikationsgapet. Den är skillnaden mellan vad 
som utlovas till konsumenter, antingen uttryckligen eller underförstått och vad som sedan 
levereras. Bidragande faktorer kan vara: oeffektiv förvaltning av konsumenternas 
förväntningar, lovar vad man ej kan hålla eller tillräcklig horisontell kommunikation. 
 Gap 5. Gapet mellan kundens förväntningar på den levererade tjänsten och kundens 
faktiska tjänsteerfarenhet. Gap 5 är den totala variationen i gapen 1 till 4 och representerar 
gapet mellan förväntningarna och upplevd tjänst.  
 Forskning som visar kopplingen mellan förväntningar och uppfattningar har varit många 
och ursprungligen utförts av Parasuraman et al (1985) för att mäta servicekvaliteten genom att 
använda gapmodellen. I denna studie har gapmodellen använts och tillämpas på mätning av 
ett företags logotyp och varumärke.  
 Aaker (1991) definierar ett varumärke som ett särskiljande namn eller symbol, en logotyp 
eller varumärke som används för att redovisa de varor och tjänster av ett företag som 
särskiljer dem från konkurrenter som försöker erbjuda liknande produkter och tjänster. Ett 
starkt varumärke minskar riskfaktorer, minskar marknadsföring och sökkostnaderna, 
förbättrar kvaliteten på produkten och särskiljer produkten från konkurrenter. Branding är det 
bästa sättet att göra konsumenterna medvetna om det mervärde som en produkt har och 
därmed till stor del bidrar till att behålla konsumenter och lojalitet. Attribut från varumärkets 
image skapar kundernas förväntningar genom marknadsföring i form av traditionella PR-
verktyg. Kundernas uppfattningar formas utifrån deras erfarenheter av inköp från företaget. 
En bra uppfattning skapar kundlojalitet, kundvärde och bidrar till en positiv WOM. 
 Enligt Bergström (2007) är en logotyp ett företags eller en produkts namn som är återgivet 
i ett speciellt typsnitt. Detta kan även kallas för att vara ett ordmärke men det vanligaste är att 
företaget benämner det för logotyp. Denna skall även harmonisera med företagets affärsidé 
och är dessutom dess visuella spegelbild. En logotyp ska skapa förtroende för företaget och 
inge tillit. Enligt Bergström bör en logotyp uppfylla åtminstone följande krav: vara lätt att 
känna igen, vara lätt att läsa, fungera i stora liksom små teckengrader, fungera både i en 
bestämd färg men även i enbart svart och vara tidlös. 
 Logotypens viktigaste egenskap är att den skall skilja sig från mängden, ha hög läsbarhet 
och att den har en stor igenkänningsfaktor. En logotyp ger igenkännande och förtroende till 
målgruppen och logotypens värde byggs då upp i takt med företaget (Bergström, 2007).
 En bra logotyp ska vara tidlös, den ska fungera idag och även om många år. Logotypen ska 
vara rustad för framtiden och följa ett företags vision. Logotypen är den primära visuella 
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symbolen för företaget. Den symboliserar vad företaget står för och vad för framtida lösningar 
företaget kommer erbjuda. Logotypen är företagets varumärke med i många fall internationell 
spridning. Logotypen används i all företagskommunikation (svensklogotypdesign, 2010). 
 Trots betydelsen och den utbredda användningen av logotyper, framkallar många logotyper 
negativa utlåtanden, eller är oigenkännliga eller skadar företagets image (Henderson & Cote, 
1998). En del av orsaken till mindre positiva resultat kan ligga i ett mindre bra urval av 
logotyper. Logotyper väljs normalt ut från olika mönster av företagets representanter. Efter att 
logotypen är vald, läggs vanligtvis mycket tid och pengar på att bygga erkännande, positiv 
inverkan och mening för logotypen. Det händer att de önskade målen inte uppnås, bland annat 
av att de utvalda logotyperna har mönster som är svåra att lagra i människans minne. De blir 
inte är omtyckta eller lyckas inte skapa någon känsla av mening. En välkänd image är en 
tillgång för varje företag eftersom en image påverkar kundernas upplevelse av företaget, dess 
kommunikation och marknadsföring (Henderson & Cote, 1998). 
 Den image som ett företag förknippas med har ett värde som företagets existerande och 
icke existerande kunder upplever. Företagets image påverkar förväntningar och fungerar som 
ett filter som påverkar upplevelsen av företagets verksamhet, den tekniska och funktionella 
kvaliteten. Image avger en extern effekt på kunderna och en intern effekt på personalen 
(Grönros, 2002). 
 En tydlig och kraftfull varumärkesimage gör att företag kan positionera sina produkter och 
direkt tillfredsställa sina kunders behov (Aaker, 1991). Eftersom kunderna inte kan uppleva 
företagets produkter och tjänster som säljs innan köpet, litar kunden enbart till att varumärkets 
image och värde meddelas genom planerad marknadsföringskommunikation. Resultatet av 
marknadsföringskommunikationen blir att det önskade budskapet om produkten och tjänsten 
kommer att nå konsumenterna och de fördelar som förknippas med företaget tidigare kommer 
befinna sig i konsumenternas minne i form av bilder vid ett nytt möte. 
 Det finnas utarbetade imagestrategier hos många företag med mål att förändra och 
förstärka kunders uppfattningar och upplevelse (Mossberg, 2003). Image kan användas som 
ett sätt att kommunicera förväntningar. Tillsammans med externa marknadsföringskampanjer, 
personlig försäljning, WOM och eventuell tidigare erfarenhet skapas minnen av positiva 
upplevelser och förväntningar. Image är viktig eftersom beslutsprocessen vid val av olika 
alternativ påverkas. En stark image kan öka kundens förtroende och ju mer positiv 
uppfattningen är, ju större är chansen att just kunden väljer ett visst företag. 
    Varumärkeskännedom består av kundernas igenkännande av varumärket genom att bekräfta 
tidigare exponering av varumärket (Keller, 1993). Men även av konsumentens förmåga att 
återkalla varumärket från minnet i en situation då kunden blir exponerad av produkten, vid 
eller ett köp eller användning. Varumärkesimage kan även bindas till en känsla som kunderna 
upplever vid exponering av varumärkets färgsättning eller till färgen själv. 
     Färg är en av basingredienserna i företagens logotyp. När ett föremål reflekterar ljus 
upplever människan färger. En samverkan mellan ögat och hjärnan gör att vi får en 
färgupplevelse (Nilsson, 1999). Det är nervsystemets förmåga att reagera på olika våglängder 
hos den elektromagnetiska strålningen som är grunden för färgseendet (Bergström, 2007). 
Tack vare detta kan en logotyp uppfattas som antingen röd, blå, lila eller vilken färg som 
helst. Det finns olika tekniker för att fånga och bibehålla uppmärksamheten och dessa är bland 
andra färg och generellt brukar färger fånga uppmärksamheten bättre än till exempel svart och 
vitt. Varför spelar det någon roll vilken färg som väcker vilken känsla? Exempelvis kan rött 
passa i en restaurang, men inte fungera bra i ett sjukhus. Färg används på logotyper, 
webbplatser och i reklam för att försöka locka fram vissa känslor från konsumenter eller 
potentiella konsumenter. En mängd information finns om vilka färger som lockar fram vilka 
känslor. Varma och kalla färger upplevs olika av konsumenter delvis på grund av nerv-
fysiologiska orsaker men även genom det kulturella arvet (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 
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Varma färger som orange och rött inger en känsla av att föremål är större än vad de är och att 
de tycks röra sig i en riktning mot mottagaren. Tvärtemot är det med de kalla färgerna som till 
exempel blått som upplevs att produkterna är mindre än vad de är och att de tycks dra sig 
tillbaka. Vidare kan människor i olika länder eller inom olika kulturer uppfatta färger på olika 
sätt och använda symboler för olika sinnestämningar som religiösa högtider och politiska 
rörelser (Evans et al, 2008). För vissa människor innebär färgen svart sorg och begravning 
medan inom andra grupper uppfattas färgen svart som trendig och moderiktig. En persons 
kulturella bakgrund såsom kön och ålder kan också påverka upplevelsen av färger (Nilsson, 
1999). Dessutom kan människan uppfatta färger olika genom att en omgivande färg kan skapa 
en illusion av färgförändring. En person kan uppfatta färger precis som de upplever olika 
känslor såsom sval, hård, lugn, kylig, varm och ljus. Det finns sex stycken elementfärger och 
de är; rött, blått, gult, grönt, svart och vitt. Olika kulörer förmedlar olika budskap.  
 Här presenteras kortfattat vad de olika färgerna symboliserar baserat på de färger som 
används i logotyperna av de intervjuade företagen (Bergström, 2007). 
 RÖTT symboliserar energi, mod, kraft, beslutsamhet, fara, kärlek, sexualitet, högtidlighet, 
värme, kallar på uppmärksamhet, liv (Svensklogotypdesign, 2010). Den röda färgen påstås 
ofta ha det största uppmärksamhetsvärdet. uppmärksamhet. När folk ser rött, kan det 
föranleda ett fly eller fäkta beteende. Det höjer blodtrycket och hjärtslag.  
 BLÅTT symboliserar trygghet, stillhet och lugn, lojalitet och tillit, medvetenhet, kyla, 
ordning och struktur, kunskap, integritet och allvar (Svensklogotypdesign, 2010). Men även 
harmoni, fred, lugn, lugn, stabilitet, enighet, tillit, sanning, konservatism, säkerhet, renlighet, 
ordning, lojalitet, himmel, vatten, kyla, teknik och depression. Blått förknippas med 
odödlighet i Kina och skydd i Mellanöstern och är världens säkraste färg. Blå bromsar 
hjärtfrekvensen, minskar kroppstemperaturen och minskar hunger. Enligt Bergström hävdar 
många att blått är den vanligaste företagsfärgen och att den förknippas med värdighet och 
representativitet. 
 GULT symboliserar uppmärksamhet, fräschör, optimism, upplysning, sommar och energi. 
Gult symboliserar sol, glädje, lycka, idealism, fantasi, oärlighet, feghet, svek, svartsjuka, svek 
och sjukdom. Gult symboliserar också vänskap.  
 ORANGE symboliserar värme, nöje, förtroende, passion, mognad, hunger, entusiasm och 
framgång (Svensklogotypdesign, 2010). Orange en blandning av gult och rött och är en varm 
färg som rött men inte lika intensiv. Den uttrycker energi och symboliserar saker som balans, 
entusiasm och livfullhet.  
 LILA symboliserar kunglighet, högtid, visdom, värdighet, ålderdom och mognad. Färgen 
lila sägs även förmedla ett budskap och känsla av lyx, exklusivitet, royalty, och det 
symboliserar ädelhet, arrogans och sorg. Det anses vara en exotisk färg och en trendig färg. 
  VIT  symboliserar godhet, renhet, oskuld, ärlighet, sanning och sorg. Vitt är den perfekt 
balansen, eftersom det är det man ser när alla färger är tillsammans. Vitt är vördnad och 
renhet. Den är ren, lugn och steril. I Japan kan vita nejlikor symbolisera döden.  
 SVART symboliserar auktoritet, elegans, prestige, sorg, formalitet, mystik och rockmusik. 
Trots avsaknad av ljus och därefter avsaknaden av färg, innebär färgen även makt, sexualitet, 
förfining, formalitet, elegans, rikedom, mystik, rädsla, ondska, anonymitet, olycklighet, djup, 
stil, ondska, sorg, ånger, ilska, tunnelbana, teknisk färg, sorg och död. 
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Metod  
 
Studien genomfördes som en kvantitativ enkätstudie. Genom att använda kvantitativ 
forskningsmetodik räknas statistik på abstrakta fenomen, som exempel upplevelser som inte 
går att direkt mätas. Vid en undersökning som försöker mäta och analysera känslor och 
upplevelser med kvantitativa metoder så används ett vetenskapsteoretiskt synsätt kallat 
positivism. Enkäter med objektivet att mäta upplevelser, åsikter, värderingar använder ofta 
olika typer av skalor. Vid försök att göra om abstrakta fenomen (känslor, uppfattningar och 
värderingar) till siffror och statistik bör även en viss kritik inkluderas eftersom ett ”absolut” 
oftast inte är möjligt. Eftersom en av undersökningens objektiv är att studera få variationer av 
svar men samtidigt undersöka flera objekt är en kvantitativ ansats den mest lämpade och det 
bör göras via en enkät. En kvantitativ studie kan även användas när man vill visa att ett visst 
antal procent av respondenterna tycker på det ena eller andra sättet. Det som är viktigt vid en 
sådan studie är att ha en representativ grupp av åldersgrupper, kön och yrkesgrupper. 
 Eftersom syftet med undersökningarna var att få in data för att analysera om det fanns ett 
gap mellan företagets tanke med sin logotyp och deras färgsättning och konsumenternas 
uppfattning om den samma, var en undersökning med hjälp av tre enkäter den mest passande 
forskningsstrategin. Det innebar att undersöka en representativ grupp för att i analysera deras 
attityder, åsikter och uppfattningar kring de aktuella frågeställningarna 
 Ett urval av företag och konsumenter som skulle ingå i undersökningen genomfördes. 
Valet föll på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-listan då den representerade 56 kända 
svenska företag. Att listan även tillhörde Sveriges största företag som tillhörde olika branscher 
ansågs positivt eftersom det gav en större möjlighet för konsumenterna att känna igen 
företagens logotyper och deras färgsättning. De 56 företagen ansågs vara en relevant mängd 
företag att använda som grund för den första av de två kommande undersökningarna som 
vände sig till företagen.  
 En första urvalsundersökning skedde via respondenternas hemsidor. I bilaga 1 redovisas de 
56 företagens logotyper sammanställda i färgtillhörighet. Utifrån den inhämtade 
informationen från respektive hemsida skickades en enkät ut till de 56 företagens 
marknadschefer. I den andra urvalsundersökningen valdes utifrån hur pass aktiva 
respondenterna var i sina svar, 8 företag ut, som visat störst intresse av att svara på frågorna 
för att få svara på ytterligare en enkät med fördjupande frågor. Se bilaga 3 för att ta del av 
frågorna i enkäten, urval 2. Slutligen för att få fram en jämförelse mellan företag och 
konsumenter sändes även en enkät ut till 20 stycken konsumenter för att få tillgång till ett 
konsumentperspektiv för den kommande diskussionen och slutsatsen. Se bilaga 4 för att ta del 
av frågorna i enkäten. Valet av respondenter vid företagen blev marknadschefen för 
respektive valt företag. Motivet bakom valet att sända enkäten till marknadscheferna inom 
företagen var att de hade stor inblick i respektive företags varumärkesstrategi. Urvalet av 
konsumentrespondenterna skedde i närområdet med fokus på en så jämn köns- och 
åldersfördelning som möjligt. Åldrarna som valdes ut var mellan 26-65 år då denna 
åldersgrupp hade störst förmåga att ha eller ha haft någon relation till företagen i 
undersökningen och att få en så stor bredd som möjligt av olika åldergrupper. Enkäterna som 
skickades till de 8 företagen och till de 20 konsumenterna innehöll liknande frågor men 
vinklade utifrån företagens eller konsumenternas synvinkel allt för att få fram svar på en och 
samma fråga men ur olika vinklingar för att därefter kunna jämföra om det existerade något 
gap mellan företagen och konsumenterna.  
 En första enkät skickades ut till 56 företag varav 31 stycken valde att svara, vilket gav en 
svarsfrekvens på 55 %. En uppföljande enkät skickades till 8 företag varav 6 stycken valde att 
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svara, vilket gav en svarsfrekvens på 75 %. De sex företagen som svarade på enkät nr 2 var 
Astra Zeneca, Ericsson, Nordea, Scania, Securitas och Swedbank. Respondenterna från dessa 
företag arbetade på företagens marknads- eller kommunikationsavdelningar och uppgav även 
fler en än befattning. Befattningarna var; Brand Manager, Corporate Identity Manager, 
Corporate Identity and Sponsorships, Head of Visual Identity, Kommunikationsdirektör, 
Marketing communication strategies, Senior advisor och Strategic Marketing & Branding 
Director. Respondenterna inom de valda företagen skulle vara verksamma inom den del av 
företaget som arbetade med de frågor som rapporten behandlar. Det innebar att alla 
respondenter hade god eller utmärkt kännedom om rapportens ämnesområde samt att 
information var aktuell. Detta var även orsaken till varför de valdes ut att delta i 
enkätundersökningen. En enkät skickades till 20 konsumenter varav 18 stycken valde att 
svara, vilket gav en svarsfrekvens på 90 %. De arton respondenterna som deltog i 
enkätundersökningen för konsumenter var kvinnor och män i åldrarna 26-65 år och de var 
verksamma inom följande yrkeskategorier; arkivarie, förvärvsarbetare, grafisk formgivare, 
inköpare, intendent, IT, IT drift o support, jurist, kundansvarig, kurskoordinator, lärare, 
marknadsansvarig, National Parts Manager, produktspecialist, produktchef, projektledare, 
student och säljare.  
 Frågorna strukturerades utifrån teorierna i teorikapitlet samt efter frågan i 
problemformuleringen. Dels användes ett antal frågor som gav respondenterna möjligheten att 
besvara enligt sifferskalan 1-4 och dels ett antal öppna frågor där respondenterna fick 
möjlighet att skriva ned sina värderingar, tankar och åsikter. Alla respondenter kontaktades 
via e-post då denna kommunikationsväg var snabbare och effektivare än den postala. För att 
snabba på hanteringen ytterligare av enkäterna erbjöds respondenterna att maila in sina svar. 
Efter ca en vecka skickades en påminnelse ut till de som inte hade svarat. Hade inget svar 
inkommit efter påminnelsen blev respondenterna inte kontaktade någon ytterligare gång. 
 En genomgång av svaren från de tre enkäterna genomfördes. Enkätsvaren sammanställdes, 
analyserades och presenteras i resultatdelen genom diagram och löpande text. Från resultatet 
framkom klara gap, skillnader och mönster mellan företagen och konsumenterna. 
Informationen och resultaten som framkom presenterades i diskussionen och slutsatsen. Båda 
respondentgruppernas svar visade både gap och liknelser. Företagen och konsumenterna 
påpekade väldigt liknande faktorer som presenterades. Resultaten, diskussionen och slutsatsen 
följde teorin och arbetets syfte. 
 För att få ett optimalt underlag till enkäterna valdes både svenska och engelska ord ut i 
sökningarna inom området och följande nyckelord användes; brand identity, brand vision, 
branding, color, färg, färglära, färgpsykologi, färgsättning, image, logo, loggo, logotyp och 
varumärke. Genom att använda olika sökmotorer på Internet hittades information om 
sökorden och om de börsnoterade företagen. Sökmotorerna som användes var olika databaser 
genom Mälardalens bibliotek såsom DIVA, JSTOR, EMER-ALD, Oxford University Press 
och Cambridge Journals online. Litteraturen som användes som teoretiskt underlag i arbetet 
bestod till huvuddel av vetenskapliga artiklar och böcker från kända författare inom segmentet 
ekonomi och marknadsföring. Den litteratur som fanns om ämnet kunde vara motsägelsefull 
och därför gällde det att vara kritisk i bedömningarna och även andrahandskällor via Internet 
användes för att väga information. Trovärdigheten hos dessa andrahandskällor värderades 
men genom att se på företagen med hjälp av data från både deras egen marknadsavdelning 
och andrahandskällor gav det en ökad trovärdighet. Detta till skillnad från om enbart en källa, 
själva företagen, hade använts. När det gällde aktualitet och fullständighet uppfyllde den 
presenterade datan till stor del kraven. Att bedöma reliabilitet och validiteten är relativt svårt 
då till exempel en respondent skulle kunna komma att ändra åsikt om företagen vid en ny 
undersökning. 
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Resultat 
 
Total sex sammanställningar presenteras nedan och alla är kombinerade frågor med svar från 
respondenter från både företag och konsumenter. I fyra av frågorna fick respondenterna 
möjlighet att svara med skalan 1-4 (där 1 stod för inte viktig och 4 för mycket viktigt). Svaren 
redovisas med hjälp av diagram. I de övriga frågorna fick respondenterna möjlighet att svara 
med egna ord, dessa redovisas i löpande text.  

Logotypens betydelse för företag  
Frågan som ställdes till respondenterna i företags- och konsumentgruppen var: Hur viktig 
anser du att en logotyp är för ett företag? Diagrammet visar att alla respondenter från 
företagen ansåg att logotypen var ”mycket viktig” för ett företag medan fjorton av 
konsumenterna ansåg att logotypen var ”mycket viktig” och fyra att den var ”viktig”. 
 

 
 

Figur 2 Hur viktig anser respondenterna att en logotyp är för ett företag? En sammanställning av respondenternas svar. 

Logotypens betydelse för konsumenter  
Frågan som ställdes till respondenterna i företags- och konsumentgruppen var: Hur viktig 
anser du att företagens logotyp är för konsumenter? Diagrammet visar att fem respondenter 
från företagen svarade att de ansåg att logotypen var ”mycket viktig” och endast en svarade 
”viktig”. Konsumenterna fördelade sina svar näst intill lika i de fyra kategorierna från ”inte 
viktig” till mycket viktig”. Med andra ord visar diagrammet att företagen ansåg att logotypen 
var viktigare för konsumenterna än vad konsumenterna själva ansåg.  
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Figur 3 Hur viktig anser respondenterna att en logotyp är för konsumenten? En sammanställning av respondenternas svar. 

Vikten av färgsättning 
Frågan som ställdes till respondenterna i företags- och konsumentgruppen var: Är det viktigt 
för dig, som konsument, vilken färgsättning en logotyp har? och Hur viktigt är färgsättningen 
för företagets logotyp? Även här visar diagrammet att färgsättningen av företagens logotyper 
är viktigare för företagen än för konsumenterna. 
 
 

 
Figur 4 Färgsättning av logtyper. En sammanställning av respondenternas svar. 

Den vanligaste färgen på en logotyp 
Frågan som ställdes till respondenterna i företags- och konsumentgruppen var: Vilken, tror du, 
är den vanligaste färgen på ett företags logotyp? Som diagrammet visar svarade 
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respondenterna från företagen och konsumenterna olika. Alla respondenterna från företagen 
svarade olika färger och uppgav att de trodde det berodde på vilken bransch företaget 
tillhörde. I konsumentgruppen var hela fjorton respondenter överrens om att den vanligaste 
färgen var blå, en trodde den var röd och tre trodde att den var svart. 
 

 
Figur 5 Vad är den vanligaste färgen på en logotyp? En sammanställning av respondenternas svar. 

Färgens betydelse för konsumenter 
Vid frågan till konsumenterna vad de kände eller vad färgerna betydde för dem svarade de 
enligt följande (respondenterna kunde ge ett eller flera svar på varje färg): 
 RÖTT Hälften av konsumenterna ansåg att den röda färgen stod för kärlek eller värme och 
några konsumenter ansåg att den signalerade stopp och var en varningsfärg. Även synpunkter 
som billig och lågpris förekom. 
 BLÅTT: Tolv konsumenter ansåg att den blåa färgen var förtroendegivande och 
signalerade trygghet och stabilitet och några få konsumenter associerade färgen till bank, 
finans och myndighet. 
 GULT: Endast tre konsumenter hade något negativt att säga om den gula färgen såsom 
svek, ful och giftig. Resterande femton konsumenter var positiva till färgen och uppgav 
nytänkande, ungt och pigg, sol och värme samt sticker ut. 
 ORANGE Överlag var konsumenterna positiva till den orange färgen och uppgav att den 
var lite tuffare, pigg, mer kreativ, originell men några konsumenter var mer tveksam och 
skrev att den signalerade varning och till och med kunde vara värre än den röda färgen. 
 LILA: Den lila färgen delade upp konsumenterna i två grupper; en som uppskattade färgen 
såsom lyxig, rikedom, klokhet, ädel och unisex medan den andra halvan ansåg att det var en 
färg som inte sa någonting alls, att det var en svår färg som inte ingav någon bra känsla, att 
den var konstlad, oäkta och till och med illamående.   
 VITT: Den vita färgen delade upp konsumenterna i tre grupper. Den ena gruppen som 
ansåg att färgen var elegant, seriös, ren och oskuldsfull, den andra gruppen som ansåg att den 
var ointressant, inte sa så mycket och blir smutsig snabbt samt den tredje gruppen som ansåg 
att den mest var ett komplement eftersom den inte ses självständigt. 
 SVART: Några få konsumenter ansåg att den svarta färgen symboliserade mode, rock n’ 
roll och var stilren och sober. Flertalet av konsumenterna ansåg att det var en dyster och 
sorgsen färg, att den var hård, farlig, stram och flera ansåg att den var tråkig. 
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Färgsättning och uppfattning av 6 företags logotyper 
Vad företagen vill att konsumenterna ska uppfatta med färgsättning av deras logotyp samt 
vad konsumenternas uppfattning är. Hur företagen vill att konsumenterna ska uppfatta deras 
logtyp samt vad konsumenternas uppfattning är.  
 AstraZeneca vill att konsumenterna skall uppfatta färgen på företags logotyp som att den är 
fräsch och modern men de tror att konsumenterna uppfattar att logotypen har lite för dova 
färger. Konsumenternas uppfattning av färgen på logotypen var att den var modern, bra fråga, 
healing, ingen aning, ingen aning, innovation, innovativt företag, kemiskt men pålitligt, Lila = 
inte lika vanlig, vill väl stick ut lite… ”krumeluren” i gult som syns bra!, nyskapande, 
nytiden, nytänkande och högteknologi, status, trygghet och energi, trygghet, säkerhet, vet ej, 
vi forskar fram våra produkter, vi har en trygg och avancerad produkt, våra produkter finns till 
för dig 
 AstraZeneca vill att konsumenterna skall känna igen logotypen och att den ska synas men 
de tror att konsumenterna uppfattar logotypen som annorlunda men lite tråkig. 
Konsumenternas uppfattning om logotypen är att den är blek, intetsägande, svår att minnas, 
elektroner som snurrar, forskning, dna, fusionerat svenskt bolag med konstig krumelur, 
innovation, innovation, modern och framåtanda, Losec, lugnande, piller, modern, 
helhetsgrepp, kretslopp, modern, ovanliga färger, två stora bokstäver, nytänkande, teknik, 
modern, onaturlig, ej pålitlig, konstig, småtråkig, snygg aktiv vi leder, spännande, 
nytänkande, kraftfull, svår, trygg, tråkig, giftig (som visar att man har en verksam medicin), 
tråkig, ful och intetsägande. 
 Ericsson vill att konsumenterna skall anse att färgen är förtroendeingivande och de tror att 
konsumenterna uppfattar färgen just förtroendeingivande. Konsumenternas uppfattning av 
färgen på logotypen är att man kan räkna med dom, inga konstigheter, ett genuint företag, 
med lång erfarenhet, förtroende och stabilitet, mobiltelefoner, pålitligt, på gränsen till tråkig, 
men bara på gränsen, seriöst?, stabilitet, stabilitet och trygghet, stabilitet, genuint, helsvenskt, 
status, kontinuitet och oändlig kunskap, svenskt, seriöst, teknik, trovärdighet, var lugn vi kan 
det vi håller på med, varken bra eller dålig, vet ej. Att de är ett tråkigt stabilt business 2 
business företag kanske 
 Ericsson vill inte att en logotyp skall uppfattas utan att den ska skapa associationer till de 
löften Ericsson har i alla sina kontaktpunkter (allt vad de gör, säger, skriver och 
säljer/tillverkar) med sina konsumenter och som de har fyllt varumärket med och de tror att 
konsumenterna uppfattar logotypen som tidlös. Konsumenternas uppfattning om logotypen är 
att den är enkel, vardaglig, tråkig, funktionell, enkel och tråkig, klassisk, enkel, tråkig, lugn, 
tråkig, nördig, stabil, förtroendeingivande, kontinuitet, stabil, rejäl, ingen produktkoppling, 
stabilitet och trygghet, stabilitet, genuint, helsvenskt, Sveriges största bolag, tråkig, valkänd, 
inte spännande, tre korvar, trist men tydlig, trygghet, familjaritet och stabilitet, tråkig, 
gammal, igenkännande, tråkig, stabil, välkänd och seriös. 
 Nordea vill att konsumenterna skall tänka och känna att Nordea gör det möjligt de tror att 
konsumenterna gör det. Konsumenternas uppfattning av färgen på logotypen var att den kan 
Att man kan lita på dom, säkert, bank med vind i seglen, för vanliga människor, en bank för 
alla, men riktar sig till yngre människor, moderna, nytänkande, förtroende, förtroende och 
stabilitet, förtroende, trygghet och kontinuitet, lugn vi kan ta hand om dina pengar, pengar, 
pålitlig med vind i seglen (förmerar dina pengar), stabilitet och trygghet, stabilitet, genuint, 
helsvenskt, säkert och tryggt, trygg och stabil partner som hjälper dig med dina affärer, 
trygghet, trygghet i kombination med framåtanda, tråkig och stabil, vi hjälper dig framåt. 
 Nordea vill att konsumenterna skall tänka, och känna, att Nordea gör det möjligt de tror att 
konsumenterna gör det. Konsumenternas uppfattning om logotypen är att den är designad, 
personlig, en ännu tråkigare bank, förtroende, trygghet och ”oändlighet”, symbolen tillför 
inget - känns nästan som en ”light-symbol”, lugn, finess, kompetens, modern, föryngrad, kort 
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och koncis, modern, trygg och framåtanda, moderna, rejäl, stabil, konservativ, stabil, 
förtroendeingivande, kontinuitet, säkert och tryggt, trist men lite modern (segling lika med 
borgerligt), tråkig, stabil, tråkigt men tydligt, vanlig, gammal, enformig, vind i seglen, vind i 
seglen, välkänd, stabil och inte så spännande. 
 Scania vill att konsumenterna skall älska färgen på företags logotyp och de tror att 
konsumenterna gillar den. Konsumenternas uppfattning av färgen på logotypen är att den Att 
dom har rejäla produkter, hållbara, ett lastbilsmärke i världsklass med status, förtroende och 
stabilitet, ingen aning, kvalitet och säkerhet, lastbilar, stabilitet, genuint, helsvenskt, stabilitet, 
kunnande och status, stabilt, stark, svensk kvalité, svenskt, säkerhet och trygghet, tradition, 
vet ej, vi har säkra produkter, vi är kompetenta 
 Scania vill att konsumenterna skall uppfatta logotypen som Att den står för kontinuitet och 
trovärdighet och trygghet – konsumenten ska kunna lite på Scania och de tror att 
konsumenterna tycker om Scanias logotyp och symbol (särskilt symbolen). Konsumenternas 
uppfattning om logotypen är att den är auktoritet, teknik och snabbhet, bra svensk kvalitet, ej 
vad de vill nå ut med i den skrämmande loggan…, kraftfull, kvalité, ren, kvalitet och säkert, 
lastbilar, lugn, lite mer, komplex, rejäl, stabil, koppling till produkten, stabil, 
förtroendeingivande, teknik, styrka, kvalité, inger trygghet, tradition, bastant, trist men ändå 
lite snygg med vapenemblem, trygg, omodern och tråkig, tung, stark, vanlig, vi är tekniker, 
välkänd, stabil, seriös. 
 Securitas vill att färgerna svart, rött och vitt I logotypen ska ge konsumenterna en alert 
känsla. Att ha rött i de tre cirklarna (som för övrigt står för "s" i Morse-alfabetet) var ett 
medvetet val för att skapa en bild av alert, säkerhet och iaktagsamhet och de tror att 
konsumenterna i stort sammanfaller med vad Securitas vill att konsumenterna ska uppleva. 
Konsumenternas uppfattning av färgerna på logotypen är att den signalerar det är stopp, 
auktoritet, formell och energisk, det känns lite som varning varning! (vi skojar om 
deckarbolaget tre lingon här hemma ibland), handlingskraftighet, här kommer ingen obehörig 
in, maskulin protektionism, rött ljus för tjuven, stop här vaktar vi, uppmärksamhet (röda 
prickarna), varning, varning här finns vi, varning, pondus, säkerhet, varning, styrka, varning! 
vi är starka och men samtidigt ärliga, vet ej, vi gillar dig och vill hjälpa dig känna dig säker, 
viktigt, varning. 
 Securitas vill att logotypen skall förmedla en bild av att vara alert, säkerhet och 
iaktagsamhet. De röda cirklarna avspeglar också våra tre värderingar: Ärlighet, vaksamhet 
och hjälpsamhet och då passar rött bra och de tror att konsumenterna syn på logotypen i stort 
sammanfaller med vad de vill att konsumenterna ska uppleva. Konsumenternas uppfattning 
om logotypen är att den är stoppljus, varning, auktoritet, alerthet, diplomerad, logon ser 
nästan ut som en orden, ”James Bond”, ful men igenkännande och tydlig, handlingskraft, 
manlig, hård, hög igenkänningsfaktor, men vad betyder den?, inge en högre pondus till sig 
själva, hävda sig genom sin symbol, makt, mysig, inbjudande, stopp, lite trist, namnet fräscht, 
”stopp, stopp, stopp”, syns, alert, säker, hård och enkel, trygghet, uppmärksamhet, säkerhet, 
varning, akta, se upp, varning, makt, förtroende, varningstänk, säkerhet, stora, viktigt, varning 
och väktare i tunnelbanan. 
 Swedbank vill att konsumenterna skall uppfatta färgen på företags logotyp som att den 
förmedlar tillgängligt, öppet och omtanke och de tror att konsumenterna uppfattar 
färgsättningen just på detta sätt. Konsumenternas uppfattning av färgen på logotypen är att 
den är Att dom är en ny bank och inte gamla sparbanken, auktoritet och kontinuitet genom att 
de väljer eken som symbol, överflöd genom den guldorange färgen, i kombination med svart 
blir det pråligt och inte helt lyckat, eld, färgstarkt, ett dynamiskt alternativ till alla blå banker, 
lite mer Svensson, folkligt, folkligt, guld = pengar, hallå, här finns vi, hemtrevlig, första hands 
alternativ för en vanlig familj, dom känns stora, litet modernare bank, modernt företag med 
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framåtanda, ny och modern, svagt, men vill visa att dom finns i bakgrunden, säkert kort, vi 
har det lilla extra, vill förmedla känslan av nytt/nytänk 
 Swedbank vill att konsumenterna skall uppfatta att logotypen inger trygghet, värme och 
modernitet och de tror att konsumenterna uppfattar logotypen på detta sätt eftersom de via 
mätningar har fått belägga för detta. Konsumenternas uppfattning om logotypen är att den är 
auktoritet, kontinuitet och överflöd, billig, enkel, blek, mesig, intetsägande, eken var bättre, 
dålig, hemmagjord, ful, en dålig bank utan koll, folkligt, internationalitet, nytänk, modern, 
framåtanda och vågad, rikstänkande, utvecklande, öppna, trist, dock ej ”moderat” blå, ute i 
blåsväder, vag, ny, otydlig, varning, gift, osäker, välkänd, stabil och hjälpsamma. 
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Diskussion 
 
Svarsfrekvensen hos de båda respondentgrupperna var hög. Hela 55 % av företagen valde att 
delta i den första undersökningen vilket måste anses vara en hög siffra då respondenterna var 
stora företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista. I den uppföljande 
undersökningen deltog så mycket som 75 % av de tillfrågade företagen. 33 % av 
respondenterna påtalade även att de ville bli delgivna resultatet av undersökningarna och 
uppsatsen. Deltagandet från konsumentgruppen var ännu högre då hela 90 % av 
konsumenterna valde att delta i undersökningen. Detta tolkar vi som att det finns ett stort 
intresse både från företagens sida och från konsumenternas sida för området logotyper och 
färgsättning.  
 Som visats i uppsatsen definieras en logotyp som ”... en symbolisk konstruktion som 
antagits av en organisation för att identifiera sina produkter” (Askoxford, 2010). Företaget 
skapar en identitet genom sitt namn eller varumärke och logotypen är ytterligare en stark källa 
till identifiering. Logotypen är den symboliska kommunikationen av företagens varumärke 
och namn. Båda respondentgruppernas svar på vad en logotyp är, gav liknade respons. Båda 
grupperna påpekade mönster eller symboler, företagets särskilda kännetecken, företagets 
identifiering, företagets symboliska kommunikation och något unikt. Företagen och 
konsumenterna påpekade väldigt liknande faktorer som var viktigt att tänka på när ett företag 
skapar sin logotyp.  
 När det gäller utformningen av en logotyp kan vi tydligt se att både företagen och 
konsumenterna har liknande syn på viktiga faktorer som bör uppfyllas i en logotyp. Precis 
som teorin påpekat ska en bra logotyp vara tidlös, den ska fungera idag och även om många år 
och vara rustad för framtiden. Logotypen skall även följa företagets vision om företagets 
framtid (Svensklogotypdesign, 2010). Den symboliserar vad företaget står för och vad för 
framtida lösningar företaget kommer erbjuda. Analysen påpekar klart att det är viktiga 
faktorer för båda respondentgrupperna. 
 Resultatet påvisar även att det finns positiva och negativa samband i gapen mellan 
uppfattningar och förväntningar mellan konsumenterna och företagen. Bland de negativa 
gapen kunde flera av dem kopplas till Gap 1 som behandlade konsumenternas förväntningar 
och faktiska förväntningar (Parasuraman et al, 1985).   
 Enligt Bergström (2007) bör en logotyp uppfylla åtminstone följande krav: vara lätt att 
känna igen, vara lätt att läsa, fungera i stora liksom små teckengrader, fungera både i en 
bestämd färg men även i enbart svart och vara tidlös. Vi anser att alla företagens logotyper 
ansågs uppfylla dessa krav. Alla konsumentrespondenter visade igenkännande och hade stött 
på företagens logotyper vid tidigare tillfällen vilket var förväntat då alla företagen var tagna 
från NASDAQ OMX Stockholmslista. 
 33 % av företagen har lyckats förmedla sitt budskap med sin logotyp till konsumenternas 
respondenter. Medan det finns flera klara feluppfattningar i budskapen mellan de två 
respondentgrupperna. Specifikt kan vi se Securitas som verkligen lyckats med att substansen i 
logotypen påvisar känslorna och uppfattningarna hos konsumenterna. Även Scania har lyckats 
med sitt budskap av kvalité och trygghet. Konsumentrespondenternas svar föll alla i samma 
linje som Scania ville förmedla. Det var dock en respondent som tyckte att Scanias logotyp 
var lite skrämmande. Men att endast en respondent fann Scania logtyp så, ger inte något 
mönster utan mer möjligt att just den respondenten har antingen haft ett dåligt kundmöte med 
Scania eller finner griphuvudet på logotypen negativ. 
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TABELL 1 En sammanställning över respondenternas svar angående företagens logotyper samt 
påvisade gap.  
 
 
 

   Uppfattning Förväntning GAP 

   Företagets egna satta attribut 
på sin logotyp 

Återkommande attribut 
från konsumenterna på 
företagens logotyp 

Hur den levererade service-
nivnå matchar konsumenter-
nas förväntningar 

AstraZeneca Skall känna igen logotypen 
och att den ska synas  

Modern, nytänkande, 
innovativ 

Det finns inget klart logotyp-
attribut från företaget. Dock 
lyckas företaget förmedla 
det moderna attributet 
genom igenkännandet. 

Ericsson Att den ska skapa associa-
tioner till de löften Ericsson har 
(allt vad de gör, säger, skriver 
och säljer/tillverkar) och att 
den är tidlös 

Stabil, enkel, tråkig, trygg Det finns inget klart logotyp- 
attribut från företaget. Dock 
är Ericssons produkter 
ansedda som stabila och 
trygga. 

Nordea Skall tänka och känna att 
Nordea gör det möjligt 

Modern, stabil, 
förtroendegivande, tråkig 

Konsumenterna uppfattar 
delvis företagets ganska 
oklara budskap 

Scania Står för kontinuitet, trovärdig-
het och trygghet, de tror att 
konsumenterna tycker om 
Scanias logotyp och symbol 
(särskilt symbolen). 

Kvalité, stabil, säker, 
trygg 

Klara positiva mönster att 
konsumenterna uppfattar 
vad företaget vill förmedla. 
Trygghet har blivit förmedlat 
klart och tydligt och respon-
denterna känner det samma.  

Securitas Alert, säkerhet och 
iaktagsamhet 

Varning, säkerhet, 
iaktagsamhet 

Här kan vi klart se att 
företaget har lyckats 
förmedla sitt budskap till 
konsumenterna. 

Swedbank Trygghet, värme och 
modernitet 

Tråkig, utan personlighet, 
dålig 

Här finns ett klart gap över 
vad företagen tror att de 
förmedlar och vad 
konsumenterna verkligen 
uppfattar. 

 

 
 Av de negativa gapen, fann vi att 66 % av företagen inte lyckats förmedla sina budskap 
med sin logotyp till konsumenternas respondenter. Av dessa 66 % fanns det oklara 
varumärkesattribut från 2 av företagen. För att företagen skall lyckas med sina budskap måste 
de förmedla en tydlig image och känsla. Precis som Parasuraman et al (1985) beskriver i sin 
gap-modell kan vi se att det existerar ett gap mellan vad företagen vill förmedla med sina 
logotyper till konsumenterna och vad konsumenterna uppfattade. Vi kan se att både Astra 
Zeneca och Nordea angivit ganska luddiga attribut av vad de försöker förmedla till 
konsumenterna. Nordea har snarare angivit en vision än en klar förmedling av logotypen eller 
färgsättningen. Det lämnar konsumenterna med en mer oklar mening bakom vad logotypen 
och dens färgsättning betyder och står för. I Ericssons svar kan vi se att det finns ett uns av 
liknelser mellan företagets förmedling och vad konsumenterna uppfattar. Tidlös kan jämföras 
med stabil och trygg. Swedbanks trygghet, värme och modernitet har verkligen inte uppfattats 
av konsumenterna. I svaren från konsumenterna visar det sig nämligen att konsumenterna mer 
tittar på vad företaget har presterat än vad färgerna eller logotypen förmedlar. Det kan också 
vara så att konsumenterna har en negativ bild av Swedbank på grund av media, 
mediapåverkan var inte med i denna undersökning, och de bör ta ett strategiskt beslut för att 
förbättra de negativa uppfattningarna som konsumenterna har. Swedbank borde genomföra en 
större kvantitativ gapanalys för att försöka förstå vad konsumenterna verkligen känner och 
uppfattar och genomföra möjliga förändringar. 
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 Konsumenterna svarade på frågan hur viktig en logotyp var för ett företag på en skala från 
1 till 4. Resultatet visar att 14 av 18 (78 %) av konsumenter anser att en logotyp är mycket 
viktigt för företagen, och 4 av 18 (22 %) endast tyckte att det var ganska viktigt. Här ser vi ett 
ganska klart gap mellan konsumenterna och företagen, där 100 % av företagens respondenter 
svarade att det var mycket viktigt och endast 78 % av konsumenterna ansåg att det var mycket 
viktigt för ett företag. Gapets procentsatser påvisar att det kan finnas en grad av konsumenter 
som inte har någon bakgrund eller tidigare erfarenhet av marknadsföring av företag och enbart 
inte förstår vad en logotyp innebär för ett företag och därför inte anser att logotypen är en 
viktig del av ett företag. Alla respondenterna från företagen hade tidigare bakgrund och 
arbetade inom marknadsföring och dessa respondenter svarade att det var mycket viktigt kan 
ses som trivialt eller snarare självklart.  
    Däremot var det väldigt intressant att se hur olika de två respondentgrupperna såg på hur 
viktig ett företags logotyp är för konsumenter. Med en klar skillnad i svaren där företagen  
(83 %) övergripande ansåg att den var väldigt viktig för konsumenterna. Medan konsumen-
terna (33 %) själva svarade att logotypen inte ansågs lika viktig för konsumenterna, som 
företagen ansåg. Det är möjligt att de önskade målen som företagen satt upp för sina logotyper 
inte uppnås på grund av att de utvalda logotyperna har mönster som är svåra att lagra i 
människans minne, inte är omtyckta eller inte skapar någon känsla av mening (Henderson & 
Cote, 1998). Men generellt så anser företagen att logotyper är mycket viktigare än vad 
konsumenterna anser. 
 
TABELL 2 En sammanställning över svaren från företagen och konsumenterna vilket tydligt visar 
gapen mellan respondenterna.  
 
     Företag Konsument 

     4 3 2 1 4 3 2 1 
 

1  Hur viktig anser du att en logotyp 
är för ett företag? 
 

 
100 % 

6/6 
 

 
0 % 
0/6 

 

 
0 % 
0/6 

 

0 % 
0/6 

 

78 % 
14/18 

 

22 % 
4/18 

 

0 % 
0/18 

 

0 % 
18 

 
 

2 
 
Hur viktig anser du att företagens 
logotyp är för konsumenter? 
 
 

 
83 % 
5/6 

 
 

17 % 
1/6 

 
 

0 % 
0/6 

 
 

0 % 
0/6 

 
 

33 % 
6/18 

 
 

28/ 
5/18 

 
 

28 % 
5/ 18 

 
 

 
11 % 
2/18 

 
 

 
3 
 

 
Är det viktigt för dig, som 
konsument, vilken färgsättning en 
logotyp har?  
Hur viktigt är färgsättningen för 
företagets logotyp? 
 
 
 

83 % 
5/6 

 
 
 
 
 

17 % 
1/6 

 
 
 
 
 

0 % 
0/6 

 
 
 
 
 

0 % 
0/6 

 
 
 
 
 

11% 
2/18 

 
 
 
 
 

22 % 
4/18 

 
 
 
 
 

 
44 % 
8/18 

 
 
 
 
 

22 % 
4/18 

 
 
 
 
 

 
4  Vilken, tror du, är den vanligaste 

färgen på ett företags logotyp?  
 
 

Blå 
33 % 
2/6 

 

Röd 
33 % 
2/6 

 

Svart 
17 % 
1/6 

 

Grön 
17 % 
1/6 

 

Blå 
78 % 
14/18 

 

Svart 
17 % 
3/18 

 

Röd 
6 % 
1/18 

  
 

 
Det var också intressant att se hur olika de två respondentgrupperna svarade på frågan 
”Vilken är den vanligaste färgen på ett företags logotyp?” Med en klar skillnad i svaren där 
konsumenterna (78 %) övergripande trodde att den vanligaste färgen på en logotyp var blå 
medan endast (17 %) av konsumenterna trodde att svart var den vanligaste färgen. Till sist 
trodde (6 %) av konsumenterna att den vanligaste färgen var röd. Det är en klar tro av 
konsumenter att den vanligaste logotypfärgen är blå, vilket även Bergström (2007) hävdar. 
Medan företagens svar visade att det var samma antal respondentern som trodde att den var 
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röd (33 %) och blå (33 %). Den sista tredejedlen delades mellan färgerna grön och svart med 
(17 %) vardera. 
 Undersökningarna visade att företagen hade större tilltro till färgens påverkan på konsu-
menterna än vad konsumenterna själva ansåg. Konsumenterna hade visserligen åsikter och 
synpunkter både på vad olika färger betydde och förmedlade, som på vad företagens 
logotyper förmedlade. Det upplevs som att företagen ville förmedla en viss sak med 
logotypen och deras färgsättning och att de trodde att konsumenterna upplevde precis det som 
företaget ville förmedla. Däremot svarade konsumenterna att de hade helt andra associationer. 
Bland annat svarade flera konsumenter att den blå färgen signalerade bank eller kapitalism 
vilket inte var företagens tanke med färgsättningen. 
 
TABELL 3 En sammanställning över respondenternas svar angående färgsättningen på företagens 
logotyper samt påvisade gap.  
 
   Uppfattning Förväntning GAP 

   Företagets egna satta 
attribut på logotypens 
färgsättning 

Återkommande attribut från 
konsumenterna på logotypens 
färgsättning 

Hur den levererade ser-
vicenivå matchar konsu-
menternas förväntningar 

AstraZeneca Fräsch och modern   Modern, innovation, nyskapande, 
nytiden, nytänkande  

Företaget har lyckats att 
förmedla det moderna 
attributet  

Ericsson Förtroendeingivande Förtroende, stabilitet, pålitligt, trygghet, 
trovärdighet 

Företaget har lyckats att 
förmedla det förtroende-
ingivande attributet  

Nordea Skall tänka och känna, 
att Nordea gör det 
möjligt 

Säkert, bank med vind i seglen, 
förtroende, stabilitet, trygghet och 
kontinuitet, lugn vi kan ta hand om dina 
pengar, pengar, vi hjälper dig framåt. 

Företaget har lyckats i 
viss mån att förmedla 
företagets tanke  

Scania Älska färgen på företags 
logotyp  

Hållbarhet, förtroende, stabilitet, kvalitet 
och säkerhet, stark, svenskt, säkerhet, 
trygghet, tradition, 

Det finns inget tydligt färg-
attribut från företaget. 
Svaren från konsument-
respondenterna visade 
inte att de älskade 
logotypens färg. 

Securitas Alert, säkerhet och 
iaktagsamhet, ge 
konsumenterna en alert 
känsla 

Säkerhet, iaktagsamhet, auktoritet, 
formell och energisk, den 
handlingskraftighet, styrka, varning!  

Här kan vi klart se att 
företaget har lyckats 
förmedla sitt budskap till 
konsumenterna. 

Swedbank Tillgängligt, öppet och 
omtanke 

Unga, auktoritet, kontinuitet, eld, 
färgstarkt, ett dynamiskt alternativ till alla 
blå banker, folkligt, hemtrevlig, 
modernare nytt/nytänk 

Företaget har i viss mån 
lyckats förmedla före-
tagets tanke. Det finns ett 
visst gap över vad före-
tagen tror att de förmedlar 
och vad konsumenterna 
verkligen uppfattar. 

 

 
 Konsumenter möter färger i varje aspekt av sina liv och de reagerar på färger i allt de gör, 
vare sig de inser det eller inte. När ett trafikljus skiftar till grönt eller från gult till rött 
uppfattas det och de reagerar på blinkande röda och blå blinkande ljus på en brandbil eller 
polisbil och de reagerar på färgen i sin arbetsmiljö eller i sitt hem. Färger framkallar vissa 
känslomässiga reaktioner. Som vi sett i svaren från konsumenterna så associerar 
konsumenterna färg med känslor och hur vissa färger får dem att känna på ett visst sätt, precis 
som både Nilsson (1999) och Evans et al (2009) har påtalat. När konsumenter interagerar med 
omgivningen är de i ständig växelverkan med sin uppfattning av färg.  
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 Fokusområden för företagen att bygga upp varumärkets styrka är att utveckla en unikt, 
personligt varumärke. Varumärkets personlighet uppfattas i allmänhet som särskiljande 
egenskaper av varumärket. Även kallat personligheten av varumärket. Precis som människor, 
har alla varumärken en egen personlighet till viss grad. I vissa fall, är den mycket emotionell 
och levande, i andra fall, ganska nedtonad eller knappt märkbar. Eftersom varumärkets 
personlighet är immateriellt och existerar endast känslomässigt är det ofta underskattat av 
marknadsförare. Att konsumenter kan känna igen väl definierade varumärkespersonlighet är 
en viktig del i ett framgångsrikt varumärke.  
 Slutsatsen blir att företagen i större utsträckning bör uppmärksamma hur konsumenterna 
uppfattar företagens logotyper och deras färgsättning eftersom den har en mycket djupare 
innebörd för konsumenterna än bara färg och form. Undersökningen visar tydligt att ett 
företags logotyp och deras färgsättning inte är lika viktig och betyder inte samma sak för 
konsumenterna som för företagen och att det därmed finns skillnader som stämmer överens 
med modellen i Gap 1; gapet i företagets uppfattningar om konsumenternas förväntningar och 
kundernas faktiska förväntningar (Parasuraman et al, 1985). Bidragande faktorer kan vara: 
otillräckliga marknadsundersökningar, brist på uppåtgående kommunikation eller otillräcklig 
relationsfokus. För att förbättra konsumenternas uppfattningar bör felaktig varumärkesimage 
åtgärdas. Därför bör undersökningar och gapanalyser utföras löpande av företagen för att 
minska gapen och därmed öka förutsättningarna för det som företagen vill förmedla med sin 
logotyp och deras färgsättning så att den skall bli lika viktig och betyda samma sak för 
konsumenterna som för företagen.  
 Vid en fortsatt forskning vore det intressant att i förväg välja ut ett antal företag med syfte 
att få reda på om konsumenterna gör sina köpval tack vare företagens logotyper och deras färg 
och om det verkligen är lönsamt för företagen att investera i sin logotyp och deras 
färgsättning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Färgsättning av 56 logotyper 
56 börsnoterade företags logotyper, redovisade i grupperingar om färgtillhörighet. 
 
RÖTT, inklusive komplementfärgerna svart eller vitt. 

                              

 
 

               
 
_______________________________________________________________________ 
 
BLÅTT, inklusive komplementfärgerna svart eller vitt. 
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_____________________________________________________________________ 
 
GRÅTT 

     
 
                     

     
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
SVART, inklusive fler fäger. 
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_____________________________________________________________________ 
 
Övriga färger 
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Bilaga 2 – Enkät till 56 börsnoterade företag, urval 1 
 
Hej! 
Vi är två studenter, Barbara Kjellström och Susanne Olovsson, som skriver vår kandidatuppsatsen vid 
institutionen för Ekonomi vid Mälardalens Högskola. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och 
analysera hur börsnoterade företag på Large Cap-listan har valt att färgsätta sina logotyper för att 
förmedla sin profil och image gentemot sina kunder. 
 
Med detta mail hoppas vi att du har möjlighet att besvara 10 stycken frågor om företagets  logotyp 
som vi kommer att använda som underlag för vår empiri. Här nedanför finner du frågorna och du får 
gärna svara direkt i mailet och returnera det till oss. 
 
1. Företagsnamn? 
Svar: 
 
2. Vilket år bildades företaget? 
Svar: 
 
3. Har företaget ändrat sin logotyp sedan bolaget bildades? 
Svar: 
 
4. Om ja, vad var orsaken till förändringen? 
Svar: 
 
5. Hur ser företagets logotyp ut idag? 
Bifoga eller klistra in logotypen. 
 
6. Vilken färgsättning har företagets logotyp? 
Svar: 
 
7. Har företaget något företagsmärke? 
(Ett företagsmärke kan även kallas för figurmärke och är oftast en förenklad bild som i vissa fall kan 
symbolisera företagets verksamhet) 
 
Bifoga eller klistra in företagsmärket om det inte ingår i logotypen 
Svar: 
 
8. Har företaget någon devis? Om ja, vad är den? 
Svar: 
 
9. Vad vill ni förmedla med färgsättningen av logotypen? 
Svar: 
 
10. Har företaget några planer på att ändra logotypen inom det närmaste 1-2 åren? 
Svar: 
 
 
Stort tack för hjälpen! 
 
Med glada hälsningar 
Barbara & Susanne 
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Bilaga 3 – Enkät till 8 börsnoterade företag, urval 2  
  
Hej! 
Först vill vi tacka för att du tog dig tid och besvarade vår tidigare enkät. I vårt arbete med uppsatsen 
har det framkommit några ytterligare frågställningar. Vi har några kompletterande frågor om företagets 
logotyp, som kommer att användas som underlag för vår analys, som vi hoppas att du har möjlighet 
att besvara. Här nedanför finner du frågorna och du får gärna svara direkt i mailet och returnera det till 
oss. 
 
Stort tack för hjälpen! 
 
 
1. Befattning: 
Svar: 
 
2. Vad anser du är en logotyp? 
Svar: 
 
3. Hur viktig är logotypen för ert företag?  
Gradera enligt skalan 1-4 (1=inte viktigt, 2=ganska viktigt, 3=viktigt, 4= mycket viktigt). 
Svar: 
 
4. Hur viktig tror du att ett företags logotyp är för konsumenter? 
Gradera enligt skalan 1-4 (1=inte viktigt, 2=ganska viktigt, 3=viktigt, 4= mycket viktigt). 
Svar: 
 
5. Vad anser du var viktigt att tänka på när ni skapade företagets logotyp? 
Svar: 
 
6. Vilka riktlinjer följde ni vid utformningen av er logotyp? (design/färg/form/typsnitt/symbol) 
Svar: 
 
7. Hur valde ni färgen/färgerna på företagets logotyp? 
Svar: 
 
8. Hur viktigt var färgsättningen för företagets logotyp? 
Gradera enligt skalan 1-4 (1=inte viktigt, 2=ganska viktigt, 3=viktigt, 4= mycket viktigt). 
Svar: 
 
9. Vad har färgen på er logotyp för betydelse för er som företag? 
Svar: 
 
10. Vilken, tror du, är den vanligaste färgen på ett företags logotyp? 
Svar: 
 
11. Tror du att utformningen av en logotyp är beroende av vilket företag det är? (Om ja, hur?)  
Svar: 
 
12. Hur vill ni att era konsumenter ska uppfatta företagets logotyp? 
Svar: 
 
13. Hur tror ni att era konsumenter uppfattar företagets logotyp? 
Svar: 
 
14. Hur vill ni att era konsumenter ska uppfatta färgen på företagets logotyp?  
Svar: 
 
15. Hur tror ni att era konsumenter uppfattar färgen på företagets logotyp? 
Svar: 
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Bilaga 4 – Enkät till 20 konsumenter 
 
Hej! 
Vi är två studenter, Barbara Kjellström och Susanne Olovsson, som skriver vår kandidatuppsatsen vid 
institutionen för Ekonomi vid Mälardalens Högskola. Vårt syfte med uppsatsen är att analysera 
skillnaden mellan ett börsnoterat företagets tanke med en viss färgsättning av sin logotyp och 
konsumenternas uppfattning av densamma. Med detta mail hoppas vi att du har möjlighet att besvara 
11 stycken frågor om företagets logotyp som vi kommer att använda som underlag för vår analys. Här 
nedanför finner du frågorna och du får gärna svara direkt i mailet och returnera det till oss. 
 
1. Vad är din ålder? 
(  ) 26-35 år 
(  ) 36-45 år 
(  ) 46-55 år 
(  ) 56-65 år 
 
2. Sysselsättning?  
Svar: 
 
3. Vad anser du är en logotyp? 
Svar: 
 
4. Hur viktig anser du att en logotyp är för ett företag? 
Gradera i skalan 1-4 (1=inte viktigt, 2=ganska viktigt, 3=viktigt, 4= mycket viktigt). 
Svar: 
 
5. Hur viktig är ett företags logotyp för dig som konsument? 
Gradera i skalan 1-4 (1=inte viktigt, 2=ganska viktigt, 3=viktigt, 4= mycket viktigt). 
Svar: 
 
6. Vad anser du är viktigt att tänka på för företag när de skapar sin logotyp? 
Svar: 
 
7. Vilken färg tror du är den vanligaste färgen på ett företags logotyp?  
Svar: 
 
8. Är det viktigt för dig som konsumnet vad en logotyp har för färgsättning? 
Gradera i skalan 1-4 (1=inte viktigt, 2=ganska viktigt, 3=viktigt, 4= mycket viktigt). 
Svar: 
 
9. Vad betyder eller känner du för följande färger?  
 
Rött: 
Blått: 
Gult: 
Grönt: 
Orange: 
Lila: 
Svart: 
Vitt: 
 
10. Här ser du åtta stycken olika logotyper. Vad tror du att följande företag vill förmedla med 
sina färger? 
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AstraZeneca: 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Ericsson: 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
Fabege: 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Handelsbanken: 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Nordea Bank: 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Scania: 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Securitas: 
___________________________________________________________________ 

 
 
Swedbank: 
___________________________________________________________________ 
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11. Hur uppfattar du logotyperna i fråga 10? Kan du beskriva varje logotyp med tre ord? 
AstraZeneca: 
Ericsson: 
Fabege: 
Handelsbanken: 
Nordea Bank: 
Scania: 
Securitas: 
Swedbank: 
 
 
 
Stort tack för hjälpen! 
 
Med glada hälsningar 
Barbara & Susanne 
 
 
 


