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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Logotyp vs. Förändringsbehov – ur ett 

konsumentperspektiv 

Datum för seminarie: 2006-01-10 

Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng 

Författare: Emmy Eliasson 

 Olof Molander 

 Petra Svensson 

Handledare: Marcus Bengtsson 

 Björn Carlsson 

 Roland Knutsson 

Fem nyckelord: Logotyp, visuell identitet, visuell kommunikation, 

förändringsbehov och varumärke. 

Syfte: Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för hur ett 

logotypbyte uppfattas av individen samt hur väl företagets 

motiv till förändringen lyser igenom i den nya logotypen. 

Metod: Vi har valt en induktiv ansats med en kvalitativ 

forskningsmetod. Intervjuer ligget således till grund för 

vårt fortsatta arbete. 

Teoretiska perspektiv: Teorier rörande varumärkesidentitet, logotypens 

egenskaper samt konsumentens beteende som är relevanta 

för vår uppsats tas upp här. Dessa hjälper oss sedan tolka 

vår empiri. 

Empiri: Vi har valt att intervjua marknadscheferna på de två 

företag vi studerar, samt att genomföra 14 stycken 

konsumentintervjuer. Dessa ligger till grund för analysen 

genom teorierna för att komma fram till en slutsats. 

Slutsats: Här görs en sista koppling till vår problemformulering där 

denna samtidigt besvaras. En modell introduceras för att 

lättare presentera vår slutsats.  
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Abstract 
Title: Logotype vs. need for a change – from a consumer 

perspective 

Date of seminar: 2006-01-10 

Course: Bachelor thesis in Business Administration, 

 10 Swedish Credits (15 ECTS) 

Authors: Emmy Eliasson 

 Olof Molander 

 Petra Svensson 

Advisors: Marcus Bengtsson 

 Björn Carlsson 
 Roland Knutsson 

Keywords: Logotype, visual identity, visual communication, need for 

a change and brand. 

Purpose: The purpose of our research is to increase the 

understanding of how changes in the logotype is perceived 

by the individual as too how well the company’s motifs 

are visual in the new logotype.  

Methodology: We have chosen a qualitative and inductive method for 

this research paper. 

Theoretical perspectives: Theories concerning brand identity, logotype changes and 

consumer behaviour are interwoven to form our 

theoretical view and standpoint. 

Empirical foundation: This paper is based on three interviews with the head of 

marketing within our two chosen firms, and 14 interviews 

with consumers. These are then analysed and interpreted 

using the theoretical perspectives. 

Conclusions:  A final connection to our problem and an answer to it will 

be presented. A model will also be used to clarify the 

relationship between our research results and the problem. 
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1 Inledning 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vad som tidigare skrivits, avhandlats och forskats på inom vårt ämnesområde kommer vi ta 

upp här i vårt första kapitel. Denna bakgrund ger läsaren en inblick i vårt valda ämne och 

varför vi fördjupat oss i just detta. Vårt resonemang kommer att leda fram till en 

problemdiskussion med avslutning i problemformulering och syfte. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
Företags varumärkes- och visuella identitet är inga nya påfund, utan något som behandlats i 

flera decennier av flertalet författare. Organisationer ska ofta nå ut till en målgrupp så stor att 

de inte personligen kan förmedla sitt varumärkes budskap. I dessa situationer har den visuella 

identiteten en viktig roll då den kan sända budskapet till en i stort sett obegränsad mängd 

individer.  

 

Logotypen är ett av de verktyg som används för att öka konsumenters möjlighet att snabbt och 

enkelt identifiera företag och dess produkter. En del företagssymboler kan härledas bakåt i 

tiden enda till den grekiska mytologin och det grekiska alfabetet. Varumärket Nike kommer 

från namnet på den grekiska segergudinnan Nike. Hon hade vingar vilket var en passande 

symbol då företaget Nike skulle välja logotyp till sina löparskor.1 Åker man till Västerås finns 

där ett köpcentrum vars varumärke är namngivet efter den grekiska bokstaven sigma och 

symbolen i logotypen består således av sigma-tecknet.  

 

På 1970-talet var inte logotyper så omfattande och exponerade som de är idag. 

Modedesignernas logotyper var då små och enkla och placerades i stort sett alltid på insidan 

av klädesplagget. Det var bara de dyrare kläderna, vilka bars av de rika, som prydes med 

logotypen på utsidan. Det var först på mitten av 1980-talet som logotypen kom att placeras på 

utsidan av plagget och med tiden ökade logotypens format. Denna förstoring av logotypen har 

sedan fortsatt och idag fungerar personer med plagg från exempelvis Tommy Hilfiger som 

vandrande och talande reklampelare.2  

 

                                                 
1 Holger, Lena, Holmberg, Ingalill, Identitet – Om varumärken, tecken och symboler (2002) s. 20 
2 Klein, Naomi, No Logo (2000) 
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Företags visuella identitet består delvis av en logotyp som innefattar bestämda budskap och 

attribut samt ger, många gånger, konsumenten ett mervärde. I allt från sponsring till reklam 

syns logotypen tydligt, men även på visitkort, brevpapper, kuvert, pennor, broschyrer och 

kataloger. Förutom dessa pryder man även de anställdas kläder och uniformer, bilar samt 

diverse personal- och kundgåvor med logotyper.3 Det är i och med detta viktigt att logotypen 

är lättförstålig, enkel att känna igen och unik för organisationen. Den är även den enda synliga 

delen av varumärket vilket gör att företagen försöker ladda denna med dess budskap och 

identitet. Därför är inte logotypen en slumpmässig sammansättning av text och figur, utan en 

väl utarbetad konstruktion av ordmärke och figurmärke. Dessa ord- och figurmärken 

färdigställs med hjälp av färger, typsnitt och texteffekter.4 Meningen är att den färdiga 

logotypen ska med ett ögonkast från konsumenten kunna avkodas och företagets budskap och 

ståndpunkter skall avslöjas5.  

 

1.2 Problemdiskussion  
I en ständigt föränderlig värld är det viktigt för ett företag att nå ut med sin visuella 

kommunikation på ett effektivt sätt. Varje år spenderar företag enorma summor på sin visuella 

identitet. Varje dag utsätts allmänheten för flera former av visuell exponering från olika 

företag, i form av logotyper i alla dess färger och skepnader genom olika typer av media. I 

dagens samhälle går det inte att promenera genom centrum utan att exponeras för en uppsjö 

av logotyper exempelvis på bussar, skyltar, i skyltfönster, på husfasader, på flaggor, 

reklamblad och affischer. I allt detta informationsbrus är det svårt att ta till sig av alla intryck. 

Dess mångfald gör att det bara är ett fåtal logotyper som fångar omgivningens 

uppmärksamhet. Därför kan samma skylt eller skyltfönster passeras om och om igen utan att 

det läggs märke till vad som faktiskt visas. Dock uppfattar vi omedvetet flera varumärken 

bara genom dess logotyper, i form av typsnitt, färg, form och symbol. Butiker som passerats 

obemärkta förbi under lång tid, kan därför för första gången fånga konsumentens 

uppmärksamhet genom ett logotypbyte. 

 

                                                 
3 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
4 Ibid. 
5 Lönn, Thomas, Löhman, Ola, Varumärkets Manuskript (2000) 
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Författarna Holger och Holmberg6 menar att logotypen skall skildra företagets historia såväl 

som nutid och framtid. Varumärken är idag fyllda med värderingar och meningar vilket gör 

att människan har lärt sig använda olika varumärken för de olika roller de spelar i sin vardag. 

Detta gör det viktigt att utforma varumärken och logotyper där den ovan nämnda 

sammansättningen av värderingar och meningar speglar de olika livsstilar och beteenden som 

finns hos konsumenterna.7  

 

Aaker8 behandlar, i en av sina teorier, logotypens åldrande, begränsade attraktionskraft och 

svaga koppling till varumärket som anledningar till logotypförändringar. Dowling9, en 

författare inom samma ämne, nämner istället byte av vd, oförutsedda förslag från en 

utomstående aktör samt interna organisationsförändringar som utlösande faktorer till 

förändring. Sammanslagningar av samma typ som den mellan OK och Q8 vilken genererade 

en sammansättning av de tidigare företagsnamnen belyses av Barnes10. Likaså behandlar 

författaren uppköp liknande fallet med Sydkraft och e-on där dotterbolaget fick samma namn 

som modern. Tidningsskirbentskribenten Andersson11 menar att om ett byte av vd eller 

marknadschef sker, är viljan att utföra någon typ av förändring stor. För att lämna något efter 

sig, som ett jack i kanten, anser skribenten att företagsförändringar därför blir allt vanligare.  

 

Vi har funnit begränsat med information om logotyper och dess betydelse samt verkan. 

Aaker12 har redogjort för ytterligare en teori om varumärkesidentiteten som vi senare kommer 

behandla mer utförligt. Kortfattat beskriver denna teori vad företaget står och verkar för. Ett 

varumärke definieras enligt Nationalencyklopedin13 som ett kännetecken vilket används av 

näringsidkare för att särskilja de varor eller tjänster som dessa tillhandahåller. Samma källa 

menar att varumärket blir, på grund av dess starka koppling till produktens eller tjänstens 

karaktär, bärare av varumärkets identitet. Författaren Bergström14 samt Holger och 

Holmberg15 har behandlat logotyper utifrån ett skapande respektive utvecklingsperspektiv där 

                                                 
6 Holger, Lena, Holmberg, Ingalill, Identitet - Om varumärken, tecken och symboler (2002) 
7 Lönn, Thomas, Löhman, Ola, Varumärkets Manuskript (2000) 
8 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
9 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
10 Barnes (1989) genom Henderson Pamela W., Cote Joseph A., “Guidelines for selecting or modifying logos” 
(1998) 
11 Andersson, Elisabeth, ”Den ser lite arabisk ut” (2000) 
12 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
13 Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se 2005-12-14 
14 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
15 Holger, Lena, Holmberg, Ingalill, Identitet - Om varumärken, tecken och symboler (2002) 
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de menar att ordmärke och figurmärke tillsammans utgör en logotyp. Nationalencyklopedin16 

menar å andra sidan att det i varumärket förkommer tecken som kan återges grafiskt, 

tillsammans med figurmärken i form av logotyper eller särskilda figurer. Utifrån dessa 

definitioner har vi funnit att likheterna mellan varumärke och logotyp är många samt att 

begreppen används med samma innebörd och mening. Därför kommer informationen vi 

funnit gällande varumärkesidentiteten att appliceras och användas för undersökning av 

logotypen.  

 

Det sker ständigt logotypförändringar i företag runt omkring oss, men det genomförs bara en 

eller två förändringar per företag under en 30-års period.17. Trots att det gjorts tidigare studier 

inom ämnena varumärken och logotyper, har vi funnit att spelet mellan de tre aktörerna, 

företaget, logotypen och konsumenten, inte behandlats i någon större utsträckning. Vi anser 

att förhållandet mellan dessa tre är intressant att studera för att undersöka om det syns något 

samband mellan den faktiska logotypförändringen och orsaken bakom denna. Kan det vara så 

att konsumenten ur logotypens nya visuella utseende kan utläsa varför förändringen ägt rum?  

 

Det är denna form av logotypbyte som intresserat oss. Vi begränsar dock studien till företag 

som förnyat utseendet på dess redan existerande logotyp. Viktigt att påpeka är att det inte rör 

sig om en nylansering av logotyperna, utan våra valda fallföretag har oavbrutet varit 

verksamma på den svenska marknaden. Vi kommer att koncentrera studien till en ren, visuell 

logotypförändring. Företagen som kommer att ingå i undersökningen är verksamma på 

konsumentmarknaden och har omfattande verksamhet på flera platser i Sverige. Gällande 

företagens verksamheter har vi valt två olika branscher, försäljning av kläder respektive 

matvaror. Vår avsikt med denna uppsats är därför att fördjupa oss i frågan om anledningar till 

förändringar av den visuella kommunikationen avspeglas i den nya logotypen.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Anser konsumenten att hon ser en anledning till logotypförändringen i företagets nya logotyp? 

 

                                                 
16 Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se 2005-12-14 
17 Barnes (1989) genom Henderson Pamela W., Cote Joseph A., “Guidelines for selecting or modifying logos” 
(1998) 
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1.3 Syfte 
Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för hur ett logotypbyte uppfattas av individen 

samt hur väl företagets motiv till förändringen lyser igenom i den nya logotypen. 

 

1.4 Målgrupp 
Uppsatsen kommer att rikta sig till kommande forskare inom ämnet visuell kommunikation. 

Vi hoppas kunna bidra med värdefull information även till personer eller forskare med 

intresse i varumärken, logotyper samt konsumentbeteende. Med tanke på att relativt lite har 

avhandlats inom vårt forskningsämne tror vi att denna studie kan vara ett tillskott till den 

befintliga forskningen. Vi har för avsikt att dessutom guida företag i deras kommande 

logotypförändringar med hjälp av den kunskap som framkommer av vår undersökning.  
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1.4 Disposition 

Kapitel 1  Inledning 

Vad som tidigare skrivits, avhandlats och forskats på inom vårt 

ämnesområde kommer vi ta upp här i vårt första kapitel. Denna 

bakgrund ger läsaren en inblick i vårt valda ämne och varför vi 

fördjupat oss i just detta. Vårt resonemang kommer att leda fram 

till en problemdiskussion med avslutning i problemformulering 

och syfte. 

Kapitel 2  Metod 

I följande avsnitt redogör vi för de metoder och ansatser vi valt 

för att samla in och bearbeta relevant information. Vi kommer 

delvis ha en kritisk inställning till våra metodval för att på detta 

sätt motivera dem och göra läsaren medveten om dess styrkor 

och svagheter.  

Kapitel 3  Teori 

De modeller och teorier som vi anser vara betydelsefulla för att 

skapa en stark utgångspunkt diskuteras i vårt teoriavsnitt. Dessa 

teorier behandlar bland annat varumärkesidentitet, logotyp och 

konsumentbeteende. 

Kapitel 4  Empiri 

Empirin angående våra två fallföretag har samlats in genom två 

expertintervjuer, en med vartdera fallföretaget, samt via 14 

konsumentintervjuer. Frågeformulären som använts återfinns 

som bilagor. 

Kapitel 5  Analys 

I detta avsnitt ämnar vi att analysera vår empiri utifrån de teorier 

vi diskuterat i teoriavsnittet ovan. 

Kapitel 6  Slutsats 

Kommande avsnitt kommer att innehålla en diskussion kring vår 

empiri och valda teorier. Vi avrundar med en slutsats som svar 

på vår problemställning för uppsatsen. Här återfinns även 

förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt redogör vi för de metoder och ansatser vi valt för att samla in och 

bearbeta relevant information. Vi kommer delvis ha en kritisk inställning till våra 

metodval för att på detta sätt motivera dem och göra läsaren medveten om dess styrkor 

och svagheter.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Kunskapsteori 
Undersökningsansats väljs utifrån det synsätt man bestämmer sig för att studera verkligheten 

på. Det finns två inriktningarna som kallas positivism och hermeneutik. Bryman och Bell18 

beskriver positivism som en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användningen av 

naturvetenskapliga metoder samt utvecklingen av allmänna slutsatser, så kallade lagar. Vidare 

menar författarna att inom positivismen är världen och verkligheten objektiv och kan därför 

studeras på ett objektivt sätt. Det vill säga att den ger en förklaring till mänskligt beteende, 

medan hermeneutik ger en förståelse för människors beteende19. Lundahl och Skärvad20 

poängterar att inlevelse och engagemang är viktiga aspekter inom hermeneutiken. Vidare 

påstå de att känslor kan förmedla de kunskaper som inte kan nås genom förnuftet. 

Hermeneutikens ansats handlar alltså om att tolka och förstå varje individ utifrån personliga 

upplevelser och känslor. Detta gör att hermeneutiken tar en subjektiv ansats. Självklart spelar 

även forskarnas, det vill säga våra, erfarenheter och uppfattningar väsentlig roll då dessa kan 

påverka undersökningen. Positivismen ligger till grund för den kvantitativa metodteorin, 

medan hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metodteorin21.  

 

Hermeneutiken har en stark påverkan inom vår forskning då man i denna ansats tar hänsyn till 

individens syn på världen. Vår problemformulering grundar sig på individuella uppfattningar 

om logotypen, vilket gör att den enes uppfattning inte är den andres lik. Design och 

utformning av en logotyp handlar till stor del om subjektiva värderingar och tolkningar. Dessa 

ovan nämnda faktorer gör att vi anlagt ett hermeneutiskt tillvägagångssätt i uppsatsen.  

 

                                                 
18 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
19 von Wright, G.H., genom Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 29 
20 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer (1999) 
21 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
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2.2 Undersökningsansats 
Det finns tre olika sorters undersökningsansatser; deduktiv, induktiv och abduktiv. Det som 

skiljer ansatserna åt är främst utgångspunkten. Den deduktiva ansatsen utgår från 

teoriprövning, för att sedan bekräfta eller förkasta teorin. Induktiv ansats är motsatsen till 

deduktiv ansats, vilket betyder att utgångspunkten istället är i empirin. En tredje ansats är den 

abduktiva metoden där man hela tiden ompröva problemställningen och syftet mot empirin.   

Denna ansats är alltså en kombination av en deduktiv och en induktiv ansats.  

 

Vi har valt att använda oss av en induktiv ansats, vilket betyder att teorin kommer att vara 

resultatet av forskningen. Valet grundades på att en empirisk bakgrund är bästa 

utgångspunkten för att få svar på vår problemformulering. Vårt sätt att se på kunskap utifrån 

ett hermeneutiskt perspektiv bidrar dessutom till en induktiv ansats22.  

 

2.3 Metodval 
För att genomföra en studie måste en forskningsmetod väljas. Detta val har en mycket stark 

koppling till valet av undersökningsansats. Den induktiva ansatsen, teorigenerering, som vi 

valt att använda oss av sammankopplas ofta med den kvalitativa forskningsmetoden. Detta är 

dock inte längre ett självklart val, då det blivit allt mer accepterat att använda en kvantitativ 

metod i kombination med en induktiv ansats23. Bryman och Bell24 menar att en av de 

tydligaste skillnaderna mellan den kvantitativa och den kvalitativa metoden är att den 

kvantitativa metoden använder sig av siffermässiga metoder, medan den kvalitativa metoden 

använder sig av ord i analyser av samhället. 

 

Den kvalitativa metoden innebär att intervjuledaren befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras, samt att datainsamling och analys växelvis sker samtidigt. Detta betyder att 

undersökaren försöker ta vara på både människors handlingar och handlingarnas betydelser. 

Bryman och Bell25 påpekar att den kvalitativa metoden strävar efter att åstadkomma en 

helhetsbeskrivning av det som undersöks, vilket bidrar till att denna typ av studie omfattar 

mindre populationer än vid kvantitativa undersökningar. Vidare menar författarna att den 

kvalitativa metoden, till skillnad från den kvantitativa metoden, är mer benägen att presentera 

                                                 
22 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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beskrivande detaljer. Enligt författarna är den kvalitativa ansatsen inte bara inriktad på 

beskrivningar utan även på förklaringar, vilket leder till att vikten av varför-frågor ofta 

underskattas.  

 

2.3.1 För- och nackdelar med en kvalitativ ansats 
Kvantitativa forskare brukar kritisera kvalitativa undersökningar för att vara alltför subjektiva 

och impressionistiska, vilket betyder att de kvalitativa resultaten i stor utsträckning bygger på 

forskarnas uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt26. Jacobsen27 menar att 

eftersom metoden för datainsamling vid en kvalitativ ansats är öppen ges respondenten 

möjlighet att med egna ord illustrera sin syn på det ämne hon tillfrågas om. Detta gör att 

respondenten inte behöver tvingas till ett på förhand bestämt svar som inte riktigt passar in 

med respondentens uppfattning. Författare menar att den kvalitativa ansatsen på grund av 

denna svarsfrihet ger ett mer riktigt svar från intervjuobjektet. Den kvalitativa forskningen har 

enligt Bryman och Bell28 även kritiserats för att vara svår att upprepa.  Detta på grund av att 

undersökningarna ofta är ostrukturerade och till stor del beror på forskarens 

tolkningsförmåga.  

 

Det skapas en nära relation mellan intervjuledaren och respondenten vid en kvalitativ 

undersökning, eftersom frågeställningen mer liknar ett samtal mellan de båda parterna. Detta 

gör det enklare dels för intervjuledaren, då hon kan förklara frågorna på ett sätt som gör att 

respondenten förstår och kan svara. Detsamma gäller för respondenten, då denne kan framföra 

sina tankar och åsikter med sina egna ord. En negativ faktor, värd att påpeka, är att allt för 

varierande svar försvårar sammanställningen av undersökningen29. 

 

Att genomföra djupintervjuer, av den typ som vi ovan redogjort för, tar tid. Varje respondent 

måste få tid på sig att besvara frågorna som intervjuledaren ställer. Detta gör att intervjuerna 

kan bli långa samt resurskrävande, varför bara ett fåtal intervjuer kan genomföras.30 Kritik har 

riktats mot problemet med generalisering av kvalitativa resultat. Bryman och Bell31 menar att 

                                                 
26 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
27 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002)  
28 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
29 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
30 Ibid. 
31 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
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en generalisering av en population inte är syftet med en kvalitativ metod, avsikten är däremot 

att generalisera en teori. 

 

Intervjuledaren kan skapa problem, då hon kan ha svårigheter att vara objektiv och därmed 

acceptera ett negativt svar från respondenten. Istället letar hon i det givna svaret, efter den 

information hon verkligen sökte då frågan ställdes.32 Byman och Bell33 menar att då 

undersökningen är avslutad och svaren skall behandlas är det omöjligt för intervjuledaren att 

återge det som respondenten sagt och menat vid intervjutillfället.  

 

2.3.2 Intervjuer 

Arbnor och Bjerke34, redogör för tre olika sätt att samla in primärdata på; via direkt 

observation, intervju eller experiment. Vi har valt att använda oss av intervjuer vilket är den 

vanligaste formen för insamling av data inom företagsekonomiska ämnen. Intervjuer anser 

ovan nämnda författar vara bäst lämpade då man har ett litet antal respondenter och studien är 

ämnad att fånga respondenternas tolkningar och meningar gällande en specificerad 

företeelse35. 

 

Jacobsen36 nämner öppna intervjuer, det vill säga ett öppet samtal mellan intervjuledare och 

respondent, samt gruppintervjuer som två möjliga metoder att genomföra intervjuer på. 

Arbnor och Bjerke37 tillägger att telefonintervjuer är möjliga att genomföra för att få den 

primärdata som undersökningen kräver.  

 

2.3.2.1 Vilka?  

Vi kommer att använda oss av intervjuer med experter, personer involverade i själva 

förändringsprocessen, på företagen samt intervjuer med konsumenter som kommit i kontakt 

med företagens gamla respektive nya logotyp. Att de direkta intressenterna, det vill säga andra 

anställda på företagen, inte kommer att intervjuas beror på att den information vi söker i stor 

utsträckning bara finns hos experterna. Som nämnts tidigare har vi begränsat vår studie till att 

bara undersöka företag som verkar mot konsumenter. 

                                                 
32 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
33 Bryman, Alan, Bell, Emma,  Business Research Methods (2003) 
34 Arbnor, Ingeman, Bjerke, Björn, Företagsekonomisk Metodlära (1994) 
35 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
36 Ibid. 
37 Arbnor, Ingeman, Bjerke, Björn, Företagsekonomisk Metodlära (1994) 
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Som senare kommer behandlas, har vi valt två fallföretag vilket innebär att två 

expertintervjuer kommer att genomföras. Kvale38 anser att 15±10 intervjuer är lagom att 

genomföra då en kvalitativansats utnyttjas. Med detta som grund har vi valt att genomföra 14 

konsumentintervjuer, sju stycken per fallföretag.  

 

2.3.2.2 Frågeformulär 

Lundahl och Skärvad39, klargör två struktureringsbegrepp som intervjuledaren måste behärska 

och besvara innan ett underlag med frågor kan åstadkommas. Dels måste det beslutas om 

intervjun ska vara strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad samt om de erhållna 

svaren skall vara öppna eller slutna. Den information som söks för vårt syfte erhålls mest 

effektivt genom att använda semi-strukturerade frågeformulär med helt öppna svar både för 

expert- och konsumentintervjuerna. Frågeformulären, som även återfinns som bilagor, är 

skrivet med större delen specificerade frågor men båda har stora utrymmen för 

reflektionsfrågor samt spontana följdfrågor. Att vi inte genomför ostrukturerade intervjuer 

beror främst på att denna intervjustruktur medför stor risk att respondenterna svävar ut från 

ämnet som ska besvaras och att intervjuerna därför blir alltför tidskrävande40. Den helt 

strukturerade intervjun är inte heller tillfredsställande för vårt syfte då denna struktur är 

mycket reglerad gällande utförandet av förfrågningen. Reflektionsfrågor eller följdfrågor som 

inte finns på frågeformuläret får inte heller ställas till respondenten på grund av att alla 

svarande ska få samma frågor.41  

 

2.3.2.3 Pilotintervju 

Innan vi börjar genomföra våra personliga intervjuer kommer vi att genomföra en 

pilotintervju. Denna kommer göras för att ta reda på om vårt frågeformulär ger oss den 

information vi behöver för undersökningen. Om det här visar sig att en del av frågorna inte är 

formulerade på ett lättförståligt sätt eller om vissa frågor känns överflödiga kommer detta att 

modifieras till de personliga intervjuerna. För att få ärliga svar och konstruktiva idéer till 

förbättringar kommer vi att välja en person som vi känner till pilotintervjun. Detta för att vi 

anser att de har enklare att ge kritik. 

                                                 
38 Kvale, Steinar, Den Kvalitativa Forskningsintervjun (1997) 
39 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer (1999) 
40 Bryman, Alan, Bell, Emma, Business Reseach Methods (2003) 
41 Ibid. 
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2.3.2.4 Hur samt var? 

Vad som senare kommer att framgå vid redogörelsen för våra valda fallföretag, ligger deras 

huvudkontor långt utanför Lund vilket innebär att våra expertintervjuer kommer att 

genomföras via telefon. Detta trots att Frey och Oishi42 varnar för att det via telefon är lättare 

för respondenten att förvränga sina svar samt till och med ljuga. Å andra sidan är risken för 

intervjuareffekt, svar som respondenten tror att intervjuledaren önskar, lägre då 

intervjuobjektet inte står öga mot öga med intervjuledaren43. Ytterligare en fördel med att 

genomföra intervjuerna över telefon är att faran att döma någon på förhand utifrån utseende 

eller handlande är betydligt mindre. Dessutom sjunker kostnaden för att genomföra 

intervjuerna kraftigt då man använder sig av telefonkontakt istället för att betala resor för att 

intervjuledaren ska kunna träffa respondenten.44 Intervjuerna med konsumenterna kommer att 

genomföras på stan samt på järnvägsstationen vilket innebär att det varken för intervjuledaren 

eller respondenten är någon naturlig plats. Jacobsen45 anser att kontexteffekten i alla fall 

måste tas hänsyn till då somliga har en känsla av hemmahörande och säkerhet på stan och 

inför okända människor medan andra känner mer blyghet och rädsla i dessa situationer. 

Författaren menar därmed att stanna någon på stan kan både anses vara en konstlad och 

okonstlad plats. Beroende på hur den enskilda respondenten känner kommer svaren påverkas 

antingen positivt eller negativt. En mycket troligt påverkande omständighet är den julrusch 

som pågår under samma tid som vi genomför våra intervjuer. Att stanna folk mitt i julhandeln 

kan negativt påverka svaren om respondenten känner sig stressad. Å andra sidan känner 

många glädje när julen närmar sig vilket istället kan påverka deras svar positivt. 

Järnvägsstationen anser vi vara en bra plats för intervjuer dels för att det är inomhus och dels 

för att julstressen ännu inte nåt denna plats. Vi anser att svaren från respondenterna därför inte 

kommer att påverkas av exempelvis jäkt och press.  

 

På grund av att intervjuledare är kostsamma är det mycket ovanligt att fler än en är 

närvarande vid intervjuer. Bechhofer, Elliott och McCrone46 hävdar dessutom att fler 

intervjuledare inte frambringar något extra gällande respondenternas svar. Trots det ovan 

diskuterade kommer vi vara tre personer närvarande vid varje konsumentintervju. Detta är 

                                                 
42 Frey, J.H., Oshi, S.M. (1995) genom Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
43 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
44 Bryman, Alan, Bell, Emma, Business Reseach Methods (2003) 
45 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
46 Bechhofer,F., Elliott, B., McCrone, D. (1984) genom Bryman, Alan, Bell, Emma, Business Reseach Methods 
(2003) 
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möjligt dels för att vi inte kräver ersättning för arbetet samt att det känns nödvändigt för att 

fånga respondentens svar så väl att hon inte ska behöva kontaktas för vidare utfrågning. 

Telefonintervjuerna kommer, till skillnad från konsumentintervjuerna, utföras endast av en 

gruppmedlem. Detta för att det kan bli förvirrande för respondenten om vi är flera som lyssnar 

och frågar om vart annat. Vi anser inte heller att svaren skulle fångas bättre för att tre personer 

lyssnar, snarare skulle respondenten känna högre press.  

 

2.3.2.5 Öppen eller dold intervju 

Då intervjuer används som metod för datainsamling kan avsikten med undersökningen uppges 

eller hemlighållas för intervjuobjektet. Genom att hemlighålla undersökningens ändamål kan 

intervjuareffekter i större grad undvikas eftersom respondenten inte vet vad syftet med 

förfrågningen är och förvränger därmed inte sina svar. Denna metod används då 

taburubricerade frågor ställs till intervjuobjektet. Genom att istället presentera intervjusyftet 

skapas en relation mellan respondenten och intervjuledare vilket leder till ärligare och mer 

korrekta svar från respondenten.47 

 

Vår undersöknings syfte kommer inte att döljas utan kort beskrivas både för experterna och 

dels för konsumenterna för att de ska vilja ta sig tid att besvara våra frågor. Vi anser det också 

viktigt att förklara för att hindra att intervjun skenar iväg och lämnar ämnet. Vi förmodar att 

detta samtidigt kommer att reducera den fordrade intervjutiden.  

 

2.3.2.6 Fånga upp svaren 

Vid en intervju är det allt som oftast svårt att få ner alla respondentens svar och hennes 

faktiska mening med det givna svaret. Ytterligare en svårighet är att det som antecknats av 

intervjuledaren också ska kunna läsas och tydas vid ett senare tillfälle. För att inte missa något 

som respondenten sagt eller riskera att inte kunna tyda de egna anteckningarna har vi övervägt 

att använda oss av bandspelare för att spela in svaren. Detta menar Bryman och Bell48 inte 

vara helt problemfritt. Tidigare diskuterats att intervjuerna kommer att genomföras på stan 

samt järnvägsstationen där det är mycket brus runt omkring respondenten. Allt detta sorl anser 

författarna kan göra det svårt att fånga upp svaren även på bandspelare. Tekniska problem är 

något som är vanligt i vår datoriserade vardag, detta kan även drabba en enkel bandspelare 

och därmed störa intervjun och förvirra både respondenten och intervjuledare. Bryman och 
                                                 
47 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
48 Bryman, Alan, Bell, Emma, Business Reseach Methods (2003) 
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Bell49 har även erfarenhet av att personer tenderar att tystna då de får en mikrofon eller 

bandspelare framför sig vilket kan påverka de svar som respondenten tänkt ge.  

 

Bryman och Bell50 har uppmärksammat att respondenter har en förmåga att börja prata och 

eventuellt även ställa frågor till intervjuledaren då bandspelaren stängts av. För att då fånga 

upp den information som individen vill dela med sig är det bäst att anteckna svaren och inte 

starta bandspelaren på nytt rekommenderar författarna. Samma källa poängterar att en 

kvalitativ undersökning inte bara intresserar sig för vad respondenten har att svara utan också 

hur hon svarar på frågorna. Förlitar man sig för mycket på en bandspelare missas viktiga svar 

som ges via kroppsspråket.  

 

Efter detta resonemang beslutades att svaren kommer fångas upp via anteckningar som förs av 

två personer. Vi finner det vara fullt tillräckligt för att få ner respondentens svar och 

kroppsuttryck. 

 

2.3.4 Fördelar och nackdelar med intervjuer 

Nackdelen med intervjuer är att intervjuareffekter kan förekomma. Detta innebär att 

respondenten tenderar att svara på ett sätt som hon tror att intervjuledaren önskar höra. Mest 

förekommande är denna effekt då personliga eller samhällskänsliga frågor ställs till 

respondenten.51 Ytterligare en typ av intervjuareffekt är då intervjuledaren letar efter ett 

önskat svar i det som respondenten säger. Detta leder till en typ av misstolkning som gör den 

lämnade informationen felaktig.52  

 

Att ge respondenten möjlighet att svara öppet på frågorna ökar chansen för ärliga svar. 

Visserligen kommer svaren att variera mellan respondenterna men de tvingas inte välja ett 

svar som inte stämmer fullt överens med deras uppfattning i frågan.53 

 

Att intervjuerna är semi-strukturerade anses vara av ytterligare fördel, oavsett om de utförs 

med enskilda individer eller hela grupper, för att det då är möjligt att ifrågasätta svaren som 

respondenten ger alternativt ställa följdfrågor. Detta är inte möjligt vid en enkätundersökning 

                                                 
49 Bryman, Alan, Bell, Emma, Business Reseach Methods (2003) 
50 Ibid. 
51 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
52 Svenning, Conny, Metodboken (2003) 
53 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer (1999) 
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eller observation vilket gör att intervjuerna kan göras mer informationsgivande under 

samtalets gång.54 

 

2.3.5 Dokument  

Bryman och Bell55 avskiljer den kvalitativa metodens insamling av sekundärdata från den 

kvantitativa metodens. Då vi valt den kvalitativa metoden kommer vi att samla in 

sekundärdata med hjälp av vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt böcker skrivna av 

forskare inom ämnet. Denna litteratur kommer användas vid tolkningen och analysen av våra 

primärdata. Rienecker och Stray Jorgensen56 menar att den relevanta delen sekundärlitteratur 

utgörs av böcker och skrifter som stöder, hjälper samt behandlar det tema eller ämnesområde 

som valts. Vidare kommer vi även att använda oss av dokument från organisationer i form av 

årsredovisningar, pressmeddelanden och PR-material i tryck och på Internet. Då detta är 

information som ges ut av företaget, påpekar Bryman och Bell57 att informationen inte utgör 

objektiva beskrivningar. Detta medför att de måste granskas i kombination med andra 

informationskällor. Ytterligare ett sätt som vi kommer att använda oss av vid insamlingen av 

sekundärdata är massmedia. Massmediaprodukter som dagstidningar och tidskrifter utgör 

tänkbara källor. Trots att massmediaprodukterna oftast beaktas som äkta, kan det vara svårt att 

få information om personen bakom artiklarna58. Den sista typen av sekundärdata vi avser att 

använda är virtuella produkter i form av de dokument som finns på Internet. Det faktum att 

Internet är ett relativt nytt fenomen gör att det ännu inte hunnits användas av så många 

forskare59. Även om tillgängligheten av den stora mängden data som finns att tillgå på 

Internet utgör en stor potential som dokumentkälla, bör den granskas med kritiska ögon menar 

Bryman och Bell60.  

 

                                                 
54 Bryman, Alan, Bell, Emma, Business Reseach Methods (2003) 
55 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
56 Rienecker, Lotte, Stray Jorgensen, Peter, Att skriva en bra uppsats (2002) 
57 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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2.4 Källkritik 
Jacobsen61 behandlar begreppen reliabilitet och validitet utifrån definitionerna nedan: 

• Reliabilitet: tillförlitlighet och trovärdighet hos empirin. Om mätningsresultaten i stor 

utsträckning går att lita på samt om sättet mätningen genomförts på anses vara 

tillförlitligt kan data anses ha hög reliabilitet.  

Bryman och Bell62 tillägger att hög reliabilitet råder då samma undersökning skulle kunna 

genomföras upprepade gånger och vid varje tillfälle ge samma resultat som första 

undersökningens mätningar. Om hög reliabilitet råder ska det heller inte spela någon roll vem 

som genomför undersökningen, resultaten ska ändå bli de samma63. Den kvalitativa 

undersökningen där respondenterna svarar fritt medför svårigheter att genomföra 

undersökningen upprepade gånger. Hög tillförlitlighet och trovärdighet anser vi finnas i 

materialet, då vi varit tre stycken intervjuledare som frågat, lyssnat, samlat och sammanställt 

respondenternas svar. 

• Validitet: empirins giltighet och relevans. Då en undersöknings validitet är hög 

innebär det att mätningen skett på vad som var avsett att mäta, att mätningen 

uppfattas som väsentlig samt att det mätta i hög grad kan generaliseras.64 

Validitet kan delas in i två typer; intern och extern validitet. Den förstnämnda behandlar de 

använda mätinstrumentens riktighet. Den externa giltigheten hanterar istället i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras över en större grupp personer. Eftersom en kvalitativ 

undersökning grundar sig i vad personer har sagt och hur de har uttalat sina uppfattningar är 

variationen på svaren från respondenterna stor. Validiteten kan därför testas genom att 

ifrågasätta källornas ärlighet och riktighet.65 

 

Oftast genomförs undersökningen bara på ett fåtal speciellt valda personer, det är inte säkert 

att denna grupp på ett riktigt sätt representerar den större massan. Jacobsen66 redogör för två 

generaliseringsformer. Han menar att antingen kan resultaten i undersökningen generaliseras 

till någon form av teori. Eller kan antalet förekomster av en viss företeelse generaliseras. Det 

vill säga att resultatet av undersökningen med viss säkerhet också gäller för en större 

population.  

                                                 
61 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
62 Bryman, Alan, Bell, Emma, Business Reseach Methods (2003) 
63 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer (1999) 
64 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002) 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Wiedersheim-Paul och Eriksson67 nämner tre aspekter som bör beaktas vid valet av källor. 

Dessa är om källan är valid (det vill säga om den mäter det den utger sig att mäta), om den är 

relevant till vårt syfte, samt om den reliabel, om den är fri från systematiska felvariationer.68 

För våra tryckta böcker anser vi de vara alla tre. De artiklar vi valt bedömer vi också vara 

trovärdiga, då det är skrivna av forskare och aktörer inom vårt ämne och är således pålitligt 

bestridda. Den information vi kommer att få genom våra intervjuer bedömer vi även den som 

trovärdig då vi antar att personerna kommer att svara öppet och ärligt. Som vi förutspått hade 

respondenterna på järnvägsstationen gott om tid. Alla utom en hade möjlighet att genomföra 

intervjun utan att skynda iväg. Dock behövs här lite mer kännedom för att variationer kan 

förekomma. Internet källorna är högst kritiska. Då vi använder oss främst av företagets 

hemsidor, kan denna information dock anses som högst trovärdig och relevant.  

                                                 
67 Wiedersheim-Paul, Finn, Eriksson, Lars Torsten, Att utreda och rapportera (1989) 
68 Ibid. 
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3 Teori 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

De modeller och teorier som vi anser vara betydelsefulla för att skapa en stark utgångspunkt 

diskuteras i vårt teoriavsnitt. Dessa teorier behandlar bland annat varumärkesidentitet, 

logotyp och konsumentbeteende. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Vad är en varumärkesidentitet? 
Som framgick tidigt i uppsatsen har varumärken fått en allt mer central roll hos dagens 

konsumenter eftersom värderingar och tankar hos konsumenten visas genom dessa. 

Varumärket fungerar på så sätt som en riskreducerande faktor för konsumenten i och med att 

hon minskar risken att välja produkter som inte accepteras av hennes referensgrupp. Samtidigt 

har varumärket blivit allt viktigare för företagen enligt Melin69 då det idag är svårare att 

konkurrera med produktkvalitet och pris. Varumärket är även viktigt för att kunna sända ut 

realistiska och sammanhängande signaler om vad företaget står för och att de handlar på ett, 

av samhället, accepterat sätt70. Varumärkesidentiteten som term blir som följd allt viktigare att 

förstå samt kunna definiera. Aaker71, nämner fyra definitioner på vad en varumärkesidentitet 

faktiskt är. Vi har valt att använda oss av en av dessa för att senare jämföra med vad en annan 

framstående forskare skrivit i ämnet. Vi anser det viktigt att belysa varumärkesidentiteten 

utifrån två forskares perspektiv för att få en förståelse för hur ämnet behandlas i praktiken. 

 

“Brand identity structure includes a core and extended identity. The core identity – the 

central, timeless essence of the brand – is most likely to remain constant as the brand travels 

to new markets and products. The extended identity includes brand identity elements, 

organized into cohesive and meaningful groupings that provide texture and completeness.”72 

 

3.1.1 Varumärkesidentiteten delad i två fragment – enligt citatet ovan 

I definitionen ovan nämndes både kärn- och den utökade identiteten. Aaker73 menar att vad 

som är kärnidentitet hos ett varumärke får enklast vetas genom att svara på fyra frågor. Dessa 

                                                 
69 Melin, Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka varumärken 
(1997) 
70 Kapferer, Jean-Noël., Strategic Brand Management (1997) 
71 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
72 Ibid. s. 68f. 
73 Ibid. 
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behandlar grunden i varumärket, vilka tankar och värderingar som driver det, vilka 

kompetenser som företaget bakom varumärket innehar samt vad samma företag står för. 

Utöver svaren på dessa frågor inkluderar författaren även element som gör varumärket både 

unikt och värdefullt. 

 

Den utökade identiteten fyller på med detaljer till kärnidentiteten för att verkligen ge 

varumärket dess önskade mening. Dessa tillkommande element berättar om varumärkets 

funktioner samt produkter så som upplevelser, pris, slogan samt varumärkespersonlighet. 

Hur stora de olika delarna som tillsammans skapar varumärkesidentiteten är varierar med 

varumärkets samt produkternas karaktär.74 

 

3.1.2 Definition genom en identitetsmodell 

För att inte förlita oss för hårt på en identitetsmodell, i det här fallet Aakers75 ovan nämnda 

modell, ska vi även ta upp Kapferers76 Brand Identity Prism. 

   

Kapferer77 menar att varumärkesidentiteten delas i sex olika delar som bara när de alla är 

tillsammans skapar den helhet, hållbarhet samt realistiska bild som ett varumärke behöver för 

att överleva.  

 
                                                 
74 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
75 Ibid. 
76 Kapferer, Jean-Noël., Strategic Brand Management (1997) 
77 Ibid. 

Bild av avsändare 

Bild av mottagare 

Fysiskt Personlighet 

Relationsskapande Kultur 

Spegelbild Självbild 

V
is

ar
  u

tå
t Finns  inom

 

Kapferer, Jean-Noël, (1999) s 100 



    26 

Bilden ovan visar de sex delarna av prismat och nedan beskrivs dessa närmre. 

 

Kapferer78 menar att den fysiska kvaliteten består till stor del av de egenskaper som 

konsumenten förknippar med varumärket. Den fysiska kvaliteten anser författaren samtidigt 

är grunden för att kunna bygga en varumärkesidentitet. Personligheten hos varumärket skapas 

genom kommunikationen av dess produkter eftersom en människas personlighet skapas 

genom hennes kommunikation med omgivningen. Det blir enklare att skapa en personlighet 

om företaget knyter en person med önskade personlighetsdrag till varumärket eftersom dessa 

överförs på varumärket.79 

 

Som nämndes ovan är det inte längre produkter som handlas av konsumenten utan 

varumärken. Det är alltså denna relation mellan konsumenten och varumärket Kapferer80 

relaterar till i sin Brand Identity Prism. Han menar vidare att det är genom kulturen som 

varumärket knyts till företaget eftersom de båda bär samma namn i någon utsträckning. 

Kulturen styr de utgående signalernas innehåll som sedan attraherar konsumenten81. 

 

Varumärket och dess produkter växer fram med tiden. I vilken riktning de utvecklas beror på 

vilken image konsumenterna skapat om varumärket. Den skapade imagen kommer att försöka 

vara en spegelbild för att behålla konsumenternas intresse av varumärket. Skillnaden mellan 

självbild och spegelbild är att självbilden är den bild varumärket har om sig själv och sin 

insida medan spegelbilden speglar vad andra ser i det. Ju bättre dessa båda bilder passar ihop 

desto mer attraheras konsumenten av varumärket.82 

 

3.2 Den visuella varumärkesidentiteten 
För att angripa den visuella identiteten kan Bergströms83 definition användas: ”Visuell 

identitet innebär en slags översättning av företagets mål, visioner och centrala värden till ett 

visuellt språk.” Denna kan vidare delas upp i kärn- respektive den utökade identiteten där 

element som både är visuella och abstrakta ingår. Det är de visuella elementen som 

konsumenten kommer komma i kontakt med genom företagets faktiska logotyp som kan 
                                                 
78 Kapferer, Jean-Noël., Strategic Brand Management (1997) 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Kapferer, Jean-Noël, Strategic Brand Management (1998) 
82 Ibid. 
83 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
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återfinnas på brevpapper, kuvert, byggnader, kontorsinredning, uniformer, bilar och andra 

pinaler.84 Dowling85 menar att den visuella varumärkesidentiteten är viktig av tre anledningar: 

för att skapa medvetenhet hos konsumenten om organisationen, öka igenkännandet av 

organisationen och för att aktivera den image av organisationen som konsumenten har. Van 

Riel och van den Ban86 liknar logotypen med en nyckel som kan användas för att öppna en 

dörr till information om företaget, det vill säga varumärkesidentiteten. Logotypen är enligt 

Peter87 en del av varumärket. Denna ska, precis som identiteten, vara unik samt att den ska 

innehålla företagets uppfattningar och värderingar. 

 

Namnet på organisationen är en viktig del av den visuella identiteten. Ries och Trout88, två 

reklamorakel, hävdar att det första som en investerare kommer i kontakt med hos 

organisationen är namnet. Därför anser samma författare att namnet är något av det viktigaste 

eftersom det aldrig ges en andra chans till att göra ett bättre första intryck. Utöver namnet är 

logotypen med den företagsspecifika symbolen viktig för att få konsumenten att påminnas om 

företaget och vad det står för varje gång de ser denna. Färg kommer som nästa viktiga 

ingrediens i logotypen.  Enligt Dowling89 har färger en så stark påverkan på människan att 

hon tenderar att attraheras mer av dessa och dessutom ge dem längre uppmärksamhet än något 

som är svart-vitt. I dagens datoriserade värld skulle man kunna tro att det finns ett unikt 

typsnitt för varje företags logotyp. Så visar det sig dock inte vara då bara ett fåtal passar att 

användas i en logotyp på grund av att de är de enda som har förmågan att kommunicera till 

och fånga uppmärksamheten hos konsumenten. Typsnittet måste därför noga övervägas. Den 

sista delen av logotypen, slogan, anses vara mindre viktig än de ovan nämnda. De anses vara 

meningslösa både för interna och externa aktörer då de kan missuppfattas och ge ett skeptiskt 

gensvar från båda dessa grupper.90 

 

                                                 
84 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
85 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
86 van Riel, Cees B.M., van den Ban, Anouschka “The added value of corporate logos - An empirical study” 
(2001) 
87 Peter, John “Designing Logos” (1989) 
88 Ries, A., Trout, J. (1981) genom Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and 
Performance (2002) 
89 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
90 Ibid. 
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3.2.1 Varför förändra varumärkesidentiteten? 

Att ändra något i varumärkesidentiteten kan vara både kostsamt och skadligt men trots detta 

finns det några motiveringar till förändring givna av Aaker91 och Dowling92: 

 

Aaker93 menar att den nuvarande identiteten kan ha tröttat ut konsumenterna så att de inte 

längre lägger märket till varumärket. Identiteten kan enligt samma författare vara för gammal 

på så sätt att den inte hänger med i marknadens utveckling av tycke, smak och teknologi. 

Kanske ser inte marknaden ut som den gjorde tidigare, konkurrenter kommer och går. 

Marknaden, i form av antalet konsumenter som identiteten skall attrahera, är inte heller statisk 

utan kan med tiden ha expanderat eller reducerats. En förändring av identiteten kan då vara 

givande för att attrahera nya segment. Varumärkesidentiteten kan med tiden ha blivit gammal 

och omodern i sig, även ord har sina modetoppar. Dowling94 tillägger att ett företag kan ha 

förändrat sin interna organisation och för att visa detta utåt kan en förändring av 

varumärkesidentiteten vara en god ide. Avslutningsvis menar författaren att oväntade, 

förmånsfulla erbjudanden erhålls från externa byråer som är villiga att skapa en ny 

varumärkesidentitet för företaget. 

 

3.2.2 Vad kan förändras? 

Kapferer95 talar om sju delar som inkluderas i ett varumärke. Dessa är produkten, namnet, 

figuren eller karaktären, symbolen, geografiskt och historiskt, avsändaren och formen. 

Aaker96 nämner istället att man antingen kan utöka eller utveckla identiteten. Att utöka 

identiteten spinner vidare på tanken att varumärkesidentitet är uppdelad i två typer, kärn- och 

utökad identitet, och att man kan ändra någon av delarna för att förändra den totala 

varumärkesidentiteten. Samma författare anser dessutom att identiteten kan utökas i fyra 

riktningar. Varumärket kan antingen knytas till en specifik person för att öka användarnas 

utrymme för fantasi samt göra det möjligt att skapa en ny personlighet. Eller genom att skylta 

med varumärket på nya produkter kan den bild som konsumenten har av varumärket 

förstärkas eller förändras.97 Exempelvis betalar McDonalds stora summor pengar till 

sponsring av idrottsstjärnor för att dessa, genom att exponera varumärket, ska förändra 
                                                 
91 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
92 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
93 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
94 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
95 Kapferer, Jean-Noël., Strategic Brand Management (1998) 
96 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
97 Ibid. 
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uppfattningen om snabbmat. Vidare hävdar Aaker98 att varumärket sällan utstrålar någon 

känsla i sig, men genom att exponera varumärket på ett känsloladdat sätt ges konsumenten 

utrymme för sin fantasi. Konsumenten kan då själv skapa en koppling mellan de känslor som 

upplevs och varumärket. Slutligen menar samma författare att ett varumärke får en viss 

betydelse för konsumenten genom att hon jämför det med andra varumärken. En avsändare 

kan därmed skapa flera varumärken som endast har till uppgift att framhäva det ”gamla” 

varumärket. Ett exempel på den här typen av förändring är Sony Ericsson som är ett nyskapat 

varumärke för att framhäva de ursprungliga – Sony och Ericsson. 

 

Om inte en utökning av varumärket är en tillräcklig förändring av varumärkesidentiteten kan 

en utveckling istället genomföras. Viktigt här är att det oftast inte rör sig om några stora, 

väldigt påtagliga förändringar utan att det snarare rör sig om en uppfräschning. De symboler 

som används i varumärket kan uppfattas som gamla och föråldrade, exempelvis soppskålen på 

burken med Campbells Soup kan tyckas ha några år för mycket på nacken. En utveckling av 

varumärket är då att byta ut den gamla skålen mot en mer modern. Namn på varumärken som 

varit de samma år ut och år in kan antingen förknippas med kvalitet och säkerhet eller kan de 

bara kännas trista och strikta.99 Ett exempel är Svenska Telegrafverket som efter en tid 

ändrade sitt varumärkesnamn till bara Televerket. Aaker100 menar också att produkter blir mer 

eller mindre populära med tiden. För att förhindra att varumärket förknippas med en gammal 

och omodern produkt föreslår samma författare att nya, hetare produkter läggs till i 

varumärkets produktfamilj. Varumärkens slogans kan innehålla en rad ord som inte längre 

används i det vardagsspråket, som nämnts tidigare har även ord sina glansdagar. Att byta ut 

dessa ord mot mer moderna ses som en sista utvecklingsmöjlighet av 

varumärkesidentiteten.101 

 

3.2.3 Svårigheter att behålla samma varumärkesidentitet 

De personer som arbetar på en marknadsavdelning i en organisation med att bevara och 

utveckla varumärkesidentiteten är ofta kreativa och idérika människor i grunden. De kan bli 

ivriga på att förändra trots att företaget har ett vinnande koncept i verket. De kan även vilja 

förändra snart efter en lansering av en ny varumärkesidentitet bara för att de inte anser det fått 

den respons avsändaren önskat. Vad dessa kreatörer då glömmer är att det tar tid för ett 
                                                 
98 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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varumärke att fastna i konsumentens medvetande och ännu längre tid innan konsumenten 

vågar överväga att köpa varumärket. Att jobba dag ut och dag in med samma varumärke i 

flera år kan kännas långtråkigt och trist, därför söker de interna aktörerna en ny 

varumärkesidentitet. Bara för att den interna kraften i organisationen är trött på varumärket 

behöver det inte betyda att omgivningen inkluderat de externa aktörerna är det. Marknaden 

förändras hela tiden och då och då kan varumärket kännas gammalt och i behov av 

förändring. Vad som ofta glöms bort är att den förändring som sker på marknaden inte 

behöver vara en permanent förändring utan bara en fad, en modefluga, som kommer och går. 

Att starta ett projekt med att förändra varumärkesidentiteten kan vara rent skadligt för 

företaget. Anta att man i organisationsledningen önskar en undersökning av olika 

förändringsmetoder och möjligheter. Oftast resulterar detta i flera olika strategier om hur 

företaget skulle kunna gå till väga men ingen utvärdering har gjorts på hur bra de gör ifrån sig 

redan idag. Kanske är den strategi som man arbetar efter idag den allra bästa.102 

 

3.2.4 Varumärkesidentitetens hot 

Enligt Treffner och Gajland103 i utsätts varumärket både för interna och externa hot. Både 

företaget och dess medarbetare kan inkluderas i de krafter som internt påverkar varumärket.  

 

3.2.4.1 Interna hot 

Eftersom varumärket berättar något om produkten eller tjänsten som företaget erbjuder, är det 

främsta hotet att vad konsumenten får, inte lever upp till det hon har lovats via varumärket. 

Hotet kommer att ligga i att kvaliteten på antingen kärn- eller den utökade produkten inte 

lever upp till konsumentens förväntningar. I den utökade produkten inkluderas delar av 

produkten som konsumenten tar förgivet ska fungera, ett stort hot är om inte ens dessa 

produkter och tjänster tillfredsställer konsumenten. Ytterligare ett hot är att budskapet inte 

stämmer överens med vad den felfria produkten levererar till konsumenten. De anställda på 

ett företag är representanter för detta då de befinner sig i företagets lokaler, när de är ute på 

uppdrag samt när de är lediga. Skulle den anställde göra något som inte stämmer överens med 

företagets varumärkesidentitet, men samtidigt visar detta kan negativa kopplingar göras 

mellan den anställdes handling och varumärket av allmänheten.104 

 

                                                 
102 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
103 Treffner, Jan, Gajland, David, Varumärket som värdeskapare (2001) 
104 Ibid. 
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3.2.4.2 Externa hot 

Det första av de externa hoten är också det lindrigaste. I reklamer visas oftast avsändarens 

produkt i en speciell miljö omgiven av andra företags produkter. Detta är tillåtet då det finns 

en överenskommelse mellan de olika aktörerna. Saknar avsändaren tillåtelse att visa 

produkterna ihop har renommésnyltning begåtts. Ytterligare en typ av renommésnyltning är 

då aktörer skapar ett nytt varumärke som liknar ett redan existerande. Skulle den plagierande 

aktören dessutom verka på samma marknad som den ursprungliga innehavaren av varumärket 

klassas hotet som varumärkesintrång. Ett annat externt hot kommer inte från aktörerna på 

marknaden, utan från konsumenterna. Då rör det sig om degenerering, det vill säga att 

varumärket används vid benämning av själva produkten.105 Termos är ett exempel på 

degenerering, där termos används som namn på den värmebevarande behållaren och inte som 

ett varumärke på produkten. Ett sista externt hot som Treffner och Gajland106 belyser är dålig 

publicitet, vilket kan skada företaget, och därmed ändra synen på logotypen. Klein107 skriver 

utförligt om ”sweatshop-skandalen” som drabbade Nike. Hon berättar att det uppdagades att 

Nike använde sig av barnarbete i sina fabriker. Nike fick väldigt dålig publicitet på grund av 

detta, som smittade av sig till varumärket och logotypen. 

 

3.3 Logotypens visuella delar 
Ordet logotyp kommer av grekiskans lo´gos för ord, tal samt ty´pos för typ, sort eller slag. En 

logotyp har en karakteristisk grafisk kombination av bokstäver och bildelement och används i 

kommunikation mot konsumenter.108  

 

Logotypen definieras av författarna Russel och Lane109 som en visuell expansion av 

varumärket. Melin110 skiljer på två typer av varumärken, ordmärke respektive figurmärke. Ett 

ordmärke utgörs vanligen av att namn som kännetecknar en produkt eller ett företag, som 

Absolut, Daim och Volvo. Ordmärket är vad som vanligtvis kallas för varumärke, medan 

figurmärket är det som vanligtvis kallar för logotyp. Figurmärken är ofta konkreta eller 

abstrakta figurer som kännetecknar en viss produkt, som Apples multikolorerade äpple, 

                                                 
105 Treffner, Jan, Gajland, David, Varumärket som värdeskapare (2001) 
106 Ibid. 
107 Klein, Naomi, No Logo (2000) 
108 Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se 2005-12-11 
109 Russel och Lane (1996) genom Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management, 
Through Promotional and Corporate Clothing (2003) 
110 Melin, Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel (1998) 
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Ericssons stiliserade E samt Mercedes stjärna111. Bergström112 hävdar däremot att logotypen 

kan bestå av företagets namn återgivet i ett speciellt teckensnitt och att detta omnämns som 

ordmärke. Medan figurmärket utgörs av en förenklad bild. Vidare påpekar Melin113 att det i 

dagens marknadskommunikation även är vanligt att företagen kombinerar ord- och 

figurmärken. På detta sätt är oftast marknadskommunikationens budskap koncentrerat kring 

ordmärket, medan figurmärket fungerar som avsändare av budskapet. 

 

Som nämnts ovan är det viktigt att beakta företagets historia såväl som nutid och framtid när 

man skapar en logotyp. Logotypen bör förmedla både företagets identitet och den profil man 

eftersträvar. Märket bör vara unikt, samtidigt som det inte får vara för tidspräglat. Det ska 

kunna variera i storlek samtidigt som det bör vara oberoende av färgen.114 

 

En logotyp kan ses som en grafisk realitet av företagsnamnet115. Enligt Carlsson, Jansson och 

Sjöling116 ska en logotyp uppfylla fyra kriterier. Först ska den dra till sig uppmärksamhet och 

skapa ett varaktigt intryck. Det andra är att den ska ha en unik design och i hög grad vara 

särpräglad. Tredje kriteriet består i att den ska spegla företagskulturen. Till sist ska logotypen 

kommunicera trovärdighet och professionalism.  

 

Logotypen kan alltså från det ovan diskuterade delas in i tre delar; ordmärke, figurmärke och 

färgsättning. 

 

3.3.1 Ordmärke 

Enligt Bergström117 kan ett ordmärke vara antingen generiskt (beskrivande) eller arbiträrt 

(godtyckligt) utan koppling till verksamheten. Ett typiskt exempel på detta är Apple, som inte 

har någon koppling till datorer. Vidare menar författaren att de generiska namnen många 

gånger riskerar att bli alltför anonyma, vilket gör att man förordna unika och slagkraftiga 

namn. Detta är något som allt fler frisörsalonger använder sig av, exempelvis Kalufsen, 

                                                 
111 Melin, Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel (1998) 
112 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
113 Melin, Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel (1998) 
114 Holger, Lena, Holmberg, Ingalill, Identitet - Om varumärken, tecken och symboler (2002) 
115 Hinn, L., Rossling, T. (1994) genom Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management, 
Through Promotional and Corporate Clothing (2003) 
116 Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management, Through Promotional and Corporate 
Clothing (2003) 
117 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
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Huvudpunkten och Stråh i Lund. Även Ries och Trout118 betonar att företagsnamnet är viktigt, 

då det kan vara till hjälp för företagets positionering hos konsumenten. 

 

Dowling119 poängterar att många företag namngivits efter dess grundare, för att försäkra 

kunderna om att det finns en person bakom företaget. Även Urde120 framhäver betydelsen av 

användning av grundarens namn. Vidare menar författaren att eftersom grundaren och 

entreprenören signerade sina produkter med sitt eget familjenamn blev varumärket på ett 

naturligt sätt en fråga om identitet, ansvar och stolthet. Will Keith Kellogg satte bokstavligen 

sin underskrift på cornflakes-förpackningarna som en garanti för ursprung och kvalitet121. 

Grundarens namnteckning är än idag företaget Kellogg’s logotyp. Ett annat sätt, som nämnts 

ovan, är att döpa företaget efter en generisk produkt, exempelvis Campbell Soup, US Steel 

samt China Light122. Namnet i sig förmedlade företagets kärnprodukt eller service.  

 

Vidare är det vanligt att företag använder sig av bokstavsförkortningar av hela 

företagsnamnet. Dock påpekar Dowling123 att detta inte är att föredra då det rör sig om ett 

relativt okänt företag på marknaden. Samtidigt framhålls att företag som använder sig av 

förkortningar kan få smeknamn där förkortningen ändras till någonting negativt för företaget. 

Exempelvis har Ford fått stå för förkortningen på ”Fix Or Repair Daily”124. Vidare 

problematiserar författaren något som kan anses vara ännu viktigare, nämligen att företagets 

namn ska kunna vara enkelt att både uttala och stava. Många tyska företagsnamn upplever 

båda dessa problem i sin kommunikation. I detta fall ser författaren förkortningar som 

lösningen, såsom i fallet BMW, Bayerische Motorenwerke. Det innebär alltid en risk att byta 

företagsnamn och logotyp, vilket gör att många företag idag behåller sitt ursprungliga namn 

och sin logotyp, trots att det inte längre står för vad företaget gör eller tillverkar. Namnet kan 

vara så inarbetar att det står för företagets värden, tillit, kvalitet och service, istället för själva 

verksamheten.  

 

Även typsnittet i logotypen säger en del om företaget. Hur företaget använder sig av versaler 

eller gemener återspeglar företagsidentiteten. Smala bokstäver med seriffer får företaget att 
                                                 
118 Ries, A., Trout, J. (1981) genom Baker, M., Balmer, J. “Visual identity: trapping or substance?” (1997) 
119 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
120 Urde, Mats, Märkesorientering, Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration (1997) 
121 Ibid. 
122 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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verkar mer elegant, medan runda breda bokstäver framstår som vänliga. Har logotyper ett 

typsnitt som verkar handskrivet förmedlar den visuella kommunikationen att företaget har en 

personlig inriktning. Använder man sig däremot enbart av versaler förmedlas istället 

auktoritet.125 Dessa antagandes stöds av Mackiewicz och Moeller 126 som menar att ett typsnitt 

som ser handskrivet ut skapar en vänligare attityd hos läsaren, i detta fall konsumenten. 

Författarna påpekar dock att det finns en risk för att denna form av typsnitt kan ge ett 

vardagligt och oseriöst intryck. Det framhålls även att det handskrivna typsnittet i kursiv stil 

framstår som mer elegant och dramatiskt. Vidare hävdar författarna att ett typsnitt med 

seriffer förmedlar ett mer professionellt och formellt intryck. För att skapa ett nutida och 

framtida intryck används ofta typsnitt där bokstäverna sitter brett isär, med luft emellan127.  

 

Har företagen intentionen att expandera internationellt kräver det extra eftertanke vid val av 

företagsnamn. Bergström128 problematiserar namnval vid en internationalisering, då valet av 

namn kan ha en totalt skild innebörd i ett annat land. Även teckensnittet kräver extra 

eftertanke vid en internationalisering. Författaren menar att då det gäller en expansion öster 

ut, har man i Japan enklare för skrift från det romerska alfabetet än vad man har i Kina. Om 

ett västerländskt namn istället översätts till kinesiska tecken är det väldigt viktigt att man 

använder sig av rätt typsnitt. Detta beror på att sättet att skriva tecknen på är viktiga för 

kineserna och påverka deras uppfattning av företaget. 

 

3.3.2 Figurmärke 

Att ha ett figurmärke kopplat till logotypen kan göra företaget ännu lättare att identifiera. Ett 

välkänt och bra inarbetat figurmärke kan även användas skilt från ordmärket och ändå 

förmedla företagets identitet. Precis som i ordmärket ska man vara väl informerad om olika 

kulturella symboler och märken vid en internationell expandering.  

 

Urde129 använder sig av Peirce uppfattning att tecken är relaterade till objekt på tre 

grundläggande sätt. De kan antingen likna objektet (ikon), vara sammanbundet med objektet 

                                                 
125 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
126 Mackiewicz, Jo, Moeller, Rachel, “Why people perceive typefaces to have different personalities” (2004) 
127 Ibid. 
128 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
129 Urde, Mats, Märkesorientering, Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration (1997) 
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(index) eller vara konventionellt sammanlänkat med objektet (symbol)130. Enligt Solomon et 

al.131  beskrivs de på följande vis. En ikon är ett märke som liknar eller avbildar företaget på 

något vis, exempelvis Apple som har ett äppel som sin ikon. Index är sammanbundet med 

objektet genom att de delar vissa egenskaper. Ordet symbol kommer från de grekiska 

begreppen ”tecken” och ”sammanfogande”. En symbol är ett tecken som representerar något 

annat132. En av de största fördelarna med symboler är att de kan förstås av nästan alla 

målgrupper, oberoende av språk133. Bergström134 använder sig av en annan terminologi och 

benämner dem istället ideogram, piktogram, symbolbild och bokstavsmärken. Ideogram visar 

idén med företagets verksamhet, exempelvis använder sig Skandia av en paraply som 

figurmärke. En förenklad och steriliserad bild som kan förknippas med organisationens 

verksamhet utgör ett piktogram. Symbolbilden delar egenskaper med den ovannämnda 

symbolen, exempelvis är Expressens geting en symbol av tidningens undersökande och 

avslöjande journalistik.135 Bokstavsmärken är en relativt vanlig förekomst i figurmärket. Det 

kan exempelvis utgöras av initialer eller andra förkortningar. Ett välkänt exempel kan vara 

McDonald’s gula M.  

 

Dowling136 tar upp Shells logotyp som ytterligare ett typiskt exempel på en ikon, där 

logotypen utgörs av ett snäckskal. Logotypen i sig är så väl inarbetad och känd att den har 

förändrats genom åren utan att konsumenten ens varit medveten om det. Carlsson, Jansson 

och Sjöling137 påpekar dock att företag måste vidta stor försiktighet vid förändring av logotyp. 

Lyckas genomförandet, kan det bli en stor positiv skillnad för företaget. Stolichnaya Vodka 

omnämns ibland som ”The Vodka”, genom att stryka under ”the” lyckades man poängtera att 

detta inte bara var en vodka, utan vodkan med stort V138. 

 

                                                 
130 Urde, Mats, Märkesorientering, Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration (1997) s. 47f 
131 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002) 
132 Urde, Mats, Märkesorientering, Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegeneration (1997) s. 47 
133 Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management through promotional and corporate 
clothing  (2003) 
134 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
135 Ibid. 
136 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
137 Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management through promotional and corporate 
clothing  (2003) 
138 Ibid. 
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Trots resonemanget ovan är de flesta logotyper otroligt anonyma. Olins139 föreslår att detta 

beror på att tråkiga, anonyma logotyper ändå är en ”säkerhet” för företagen. Detta kan vara 

något motsägelsefullt då logotypens uppgift främst är att identifiera företaget och få det att 

sticka ut från konkurrenterna. Även Bettinger och Tracey140 framhäver vikten av att symbolen 

bör ha en mening utan namn eller slogan. 

 

Van Riel141 påpekar att en stark företagssymbol inte bara väcker ett emotionellt gensvar hos 

konsumenten utan även underlättar den formella företagskommunikationen. Vidare är det 

viktigt att företagets logotyp ska vara lätt att identifiera, för att den ska identifieras på rätt sätt. 

Använder företagen sig av någonting verkligt som man faktiskt kan identifiera, är det enklare 

för konsumenten att komma ihåg logotypen och företaget. Bettinger och Tracey142 menar att 

även storleken är en viktig del och logotypen måste fungerar både i stort och litet format.  

 

3.3.3 Färgsättning 

Färger talar direkt till en persons känslor och är därför ett viktigt element i ett företags 

visuella identitet143. Den färg företaget väljer ska gå igen i all kommunikation från företaget. 

Enligt Holger och Holmberg144 återspeglar valet av färg och form på logotypen 

verksamhetens inriktning och vad för typ av skönhetsideal företaget vill förmedla. Varma 

färger och organiska former står för närhet och social gemenskap och finns ofta i 

konsumentvarumärken. Blått återfinns ofta i teknologiinriktade företag som vill framhäva 

innovation och rationalitet.145 

  

Färgen som ett kommunikationsmedel kan användas för att attrahera, skapa stämning, 

strukturera och pedagogisera. Färg attraherar konsumenter, vilket gör att stora grafiska 

element i starka färger drar åt sig blickar. Färger kan också användas för att skapa en speciell 

stämning. Exempelvis skapar lätta och glada färger, som rött och gult, en upprymd stämning. 

Genom att strukturera exempelvis webbsidor genom färgkoder kan användaren lättare 

                                                 
139 Olins, W. (1989) genom Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and 
Performance (2002) 
140 Bettinger, Cass, Tracey, Kevin “The shaping of a symbol” (2002) 
141 Van Riel (1995) genom Baker, M., Balmer, J., “Visual identity: trapping or substance?” (1997) 
142 Bettinger, Cass, Tracey, Kevin “The shaping of a symbol” (2002) 
143 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
144 Holger, Lena, Holmberg, Ingalill, Identitet – Om varumärken, tecken och symboler (2002) 
145 Ibid. s. 71 
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orientera sig. På ett liknande sätt kan man genom färger betona en del av dess innehåll, 

exempelvis genom att färga bakgrunden i en avvikande färg.146  

 

Bettinger och Tracey147 påpekar vikten av att logotypen ska går att använda i svart och vit 

likaväl som i dess originalfärger. Vidare framhävs att de tvåfärgade logotyperna, ska fungera 

med både färgerna som bakgrundsfärg vilket gör att de kan alterneras. 

 

Logotypens färger kan påverka konsumenten på ett annat sätt utanför Sveriges gränser. Vid en 

internationell expansion är det därför viktigt för företag att välja logotypens färger med 

noggrannhet. Rött är en lyckofärg i många Asiatiska länder vilket kan göra röd till en 

strategisk färg för företagslogotypen.148 

 

3.3.3.1 Färgsammansättningar 

Det varma och kalla har länge symboliserats av den röda och blåa färgen, idag har dessa fått 

en sådan stark koppling att det inte ens står varmt eller kallt på kranarna i våra hem. Då 

färgerna går ton i ton eller ligger nära varandra i nyansskalan passar de oftast väldigt bra ihop. 

Bergström149 kallar detta sätt att kombinera färger en viskning. Vidare påstås att talande 

färger istället är färger från olika färgskalor, men som nyanseras i en gemensam färg. 

Kombinationen blåröd och blågrön är exempel på detta. Färger med mycket stark kontrast till 

varandra uppfattas enligt Bergström150 som skrikande. Löfbergs Lila använder sig av så 

kallade skrikande färger. Deras lila och gula är så pass inpräntade hos konsumenterna att 

deras konkurrenter inte har en tanke på att välja samma färger. Enligt Bergström151 visar det 

på ett stort utbud, om man använder sig av kontrasterande färger, medan om man använder en 

ren grön färg visar det på tillväxt på marknaden.  

 

                                                 
146 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001)  
147 Bettinger, Cass, Tracey, Kevin “The shaping of a symbol” (2002) 
148 Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management through promotional and corporate 
clothing  (2003) s.88 
149 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
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3.4 Konsumentbeteendeteori 

För att vidare förstå konsumentens syn på logotyper måste vi analysera deras beteende. 

Solomon et al.152 hävdar att det finns olika faktorer som påverkar och styr konsumentens 

beteende och köpvanor. En sådan avgörande faktor är varumärket på produkten som kan 

kräva ett större eller mindre engagemang från konsumenten. Detta innebär att konsumenten 

lägger mer eller mindre eftertanke vid köpbeslutet, vilket i sin tur kan tolkas som att hon 

värdesätter och uppmärksammar avsändarens budskap på skilda sätt.153 Som tidigare nämnts, 

är logotypen en stor del av den visuella kommunikationen vars uppgift är att förmedla 

företagets budskap till konsumenten. Kultur, livsstil, personlighet samt socialt inflytande 

påverkar konsumentens syn på olika varumärken, och därmed också logotyperna154.  

 

Vaughn155 menar i sin artikel att för de produkter som kräver ett stort engagemang, 

exempelvis kläder, bilar och hushållsmaskiner, använder sig konsumenten främst av ett 

kognitivt tänkande. Konsumenten genomgår steg i sitt tänkande för att komma fram till ett 

köpbeslut. Ovanstående kan förklaras utifrån FCB Grid156.  

 

                                                 
152 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002)   
153 Vaughn, Richard, “How Advertising Works: A Planning Model”, (1980)   
154 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002)   
155 Vaughn, Richard, “How Advertising Works: A Planning Model”, (1980) 
156 Ibid. 
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Här framgår hur en konsument går till väga, genom olika tankesätt, för att komma fram till 

rätt köpbeslut. Skillnaden mellan stort och litet engagemang klargörs tydligt, samt vad det har 

för betydelse för konsumentens tankegång. Ju mer kognitivt arbete som krävs och därmed 

större engagemang, desto viktigare är det att logotypen förmedlar de attribut som är viktiga 

för konsumenten.  

 

3.4.1 Faktorer som influerar köpbeteende 

Solomon et al.157 menar att den kultur konsumenten lever i har inflytande på hennes 

köpbeteende. Författarna hävdar vidare att en kultur är uppbyggd av ett flertal olika faktorer, 

som sociala strukturer, ekologi och ideologier. Ekologi hänvisar till den omvärld som kulturen 

lever i, den kan exempelvis vara högteknologisk eller industriell. Social struktur är det sätt 

som det sociala livet inom kulturen är uppbyggt på och upprätthållet av. Ideologier innefattar 

de sätt som individerna i en kultur interagerar med varandra, skapar värderingar samt 

gemensamt ser på omvärlden. Medlemmarna i en kultur delar även moraliska och etiska 

principer.158 Om ett företag uppfyller de krav som konsumenterna ställer på produkten bör 

detta återspeglas företagets logotyp. Exempelvis är en del konsumenter starkt miljömedvetna 

och föredrar därmed miljövänliga produkter. Det skulle inte vara kulturellt acceptabelt om 

konsumenten agerade motstridigt till kulturens starka miljövärdering. Konsumenten blir 

däremot accepterad av kulturen om hon konsumerar miljövänliga produkter. Alltså tittar 

konsumenterna i detta fall på de logotyper som personen har hemma, för att se vilken grad av 

miljövänlighet som finns. 

 

Alla individer har en egen livsstil som består av dess personlighet och dess motivationer159.  

En livsstil inkluderar förutom individens attityder och värderingar även utbildning, yrke, 

inkomst samt intressen.  Livsstilen formas av individens beteende. Alla dessa faktorer är 

rörliga över tiden, exempelvis bytes utbildning, jobb och intressen beroende på var i livet 

individen befinner sig. För att definiera vad som utgör en livsstil, använder sig Solomon et 

al.160 av modellen nedan.161 

                                                 
157 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002)   
158 Ibid.   
159 Plummer, Joseph T., “The Concept and Application of Life Style Segmentation”, (1974)   
160 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002)   
161 Ibid.  
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Figuren ovan visar tydligt att livsstilen är uppbyggd av tre sammanlänkade faktorer, person, 

produkt samt omgivning. En förändring av någon faktor leder till en förändring i livsstilen. 

Förändringar kan ske både medvetet och omedvetet.  

 

3.4.2 Opinionsledarteori 

Solomon et al.162 hävdar i sin bok att opinionsledare är personer inom kulturen som fungerar 

som trendsetters. De är tidiga med att ändra sina värderingar eller handlingar efter 

trendförändringar och har en förmåga att influera andra individer i kulturen att också förändra 

sig. Opinionsledare gör därmed kulturen levande istället för ett statiskt fenomen. Företag 

måste vara medvetna om att denna typ av förändring sker samt välja att antingen följa eller 

motsätta sig trenden.163 Om företaget anser sig utvecklas inom en bestämd livsstil, måste även 

deras produkter, marknadskommunikation och logotyper utvecklas med denna. För att det ska 

vara möjligt måste företagen vara observanta på de trendförändringar som förekommer.  

 

En annan faktor som påverkar konsumentens köpbeteende är individens syn på sig själv, 

Solomon et al.164 kallar det The Self. Självbildskonceptet kan förklaras som en samling 

värderingar och attribut som individen besitter och hur individen värdesätter dessa. Faktorer 

som påverkar självbilden är bland annat en individs självförtroende och hur hon själv 

uppfattar detta. Individer ser sig själva på ett visst sätt med en viss personlighet, ett visst 

utseende samt vissa specifika värderingar och tankar. Samtidigt har individer en idealbild om 

sig själva som de genom associationer med vissa logotyper vill uppnå. Skillnaden mellan den 

riktiga självbilden och den önskade självbilden kan vara olika stor hos individer vilket gör att 

alla känner olika behov av att visa sig med olika logotyper. Utifrån vad som diskuterats ovan 

                                                 
162 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002)   
163 Ibid.   
164 Ibid.  
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om opinionsledarteori och multipla självbilder kan det anas att en konsument med lågt 

självförtroende har större tendens att härma opinionsledarens konsumtion och logotyper för 

att passa in i kulturen. På samma sätt anpassar konsumenten ”logotyp portfölj” efter vilken 

självbild hon tillslut vill uppnå. När konsumentens självbild förändras, skiftar också 

konsumtionen och val av logotyper för att tillfredställa det nya behovet som har uppstått.165 

 

Som vi ser är det många faktorer som påverkar konsumentens beteende. Alla olika delar har 

inflytande på varandra, samtidigt som dom väger stort på beteendets helhet. Solomon et al.166 

kallar sammanvävnaden av alla dessa faktorer för det sociala inflytandet. Företagets logotyp 

måste således anpassas för alla dessa faktorer, och vara tilltalande för den målgrupp som 

företaget ämnar sälja till. Recall och recognition, som kommer att nämnas senare, måste 

förstås av företagen, och vilka aspekter av logotyperna som uppmärksammas av 

konsumenterna. Logotypen måste vara så slagkraftig och tilltalig så att den ger ett starkt och 

minnesvärt intryck. 

 

3.4.3 Varumärkes recall och recognition 

Solomon et al.167 och De Pelsmacker et al.168 presenterar två sätt att mäta och undersöka 

logotypens möjlighet att fastna i konsumentens minne. Dom två metoderna heter recall och 

recognition. Båda metoderna grundar sig i att konsumenten ska känna igen, med eller utan 

hjälp, företagets logotyp och därmed lättare besluta om att köpa företagets produkt. Testen 

utförs ofta på intervju personer. 
 

Recall sker när konsumenten, utan någon hjälp, spontant kan nämna ett eller flera företag som 

verkar i en bransch. Det kan också vara logotyper som intervju personen ska nämna, för att se 

hur bra personen skulle känna igen deras produkt i en affär.169 En person kan exempelvis 

spontant nämna Newsweek, Time eller News Magazine när de tillfrågas efter 

nyhetsmagasin170, vilket då kan ses som recall då de inte har någon hjälp i nämnandet.  

                                                 
165 Markis, Hazel Rose, Kitayama, Shinobu, “Culture and the Self: Implications for cognition, Emotion, and 
Mitovation” (1991)   
166 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002)   
167 Ibid.   
168 De Pelsmacker, Patrick, Geuens, Maggie, van den Bergh, Joeri, Marketing Communications, A European 
Perspective, (2004) 
169 Ibid. 
170 Nedungadi, Parkash, Chattopadhyay, Amitava, Muthukrishnan, A.V., “Catrgory structure, brand recall, and 
choice” (2001) 
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Recognition däremot, sker när konsumenten får hjälp med att identifiera företaget som ligger 

bakom en viss produkt. Detta kan hända om personen ser bit av förpackningen, nyckel färger 

eller logotypen171. På så sätt kan intervju personen lättare se vilket företag som ansvarar för 

vilken produkt eller logotyp. 

 

De Pelsmacker et al.172 presenterar olika sätt att utföra recall och recognition tester. För att 

mäta recognition, visas ett antal olika logotyper för intervjupersonen och denna skall svara 

om hon känner igen eller har sett logotypen tidigare eller inte. Det förekommer variationer på 

detta, exempelvis visas bara halva logotypen, eller den mest dominanta färgen.  

 

Recall testas genom att inte ge någon hjälp, utan intervjupersonen får själv nämna de företag 

denne kan inom den branschen som det gäller. Intervjupersonen kan dock få några frågor till 

hjälp.173 I detta fall är det aided recall. Aided recall resultat brukar vara lägre än aided recall 

resultat, vilka i sin tur är lägre än recognition resultat. Detta gör det svårt att jämföra de olika 

metoderna för att se vilken som är mest effektiv.174 

 

Det finns viss kritik mot dessa former utav tester. De Pelsmacker et al.175 nämner att i 

recognition tester, kan intervjupersoner ljuga, säga precis vad dom vill eller gissa. Detta gör 

att resultaten inte blir trovärdiga och exakta176. Att känna igen logotypen är ingen garanti för 

att personen i fråga kommer att köpa produkter från det företaget. Konsumentens intressen för 

branschen som företaget är verksam i har betydelse, likaså konsumentens attityd mot 

företaget. Det säger ingenting om hur effektiv logotypen är på att dra till sig 

uppmärksamhet.177 Recall mäter egentligen inte hur effektiv logotypen är på att förmedla 

företagets budskap, utan mer en indikation på om logotypen är uppmärksamhets dragande. 

Recognition mätningar är en bättre indikation på köp benägenheten hos konsumenterna, om 

det rör sig om produkter som kräver högt engagemang.178  

 

                                                 
171 De Pelsmacker, Patrick, Geuens, Maggie, van den Bergh, Joeri, Marketing Communications, A European 
Perspective, (2004) s. 140 
172 Ibid. 
173 Nicholls, J.A.F.; Roslow, Sydney; Dublish, Sandipa, “Brand recall and brand preference at sponsored golf 
and tennis tournaments” (1999) 
174 Ibid. 
175 De Pelsmacker, Patrick, Geuens, Maggie, van den Bergh, Joeri, Marketing Communications, A European 
Perspective, (2004) 
176 Ibid. s. 262 
177 Ibid. s. 262 
178 Ibid. s. 262 
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3.4.4. Gestalt psykologi 

För att utöka konsumenternas engagemang i logotyper, kan företag använda sig av olika 

metoder. Gross179 presenterar en teori, den om gestalt psykologi. Grundtanken i denna teori är 

att helheten är större än alla delar tillsammans180. Vi grupperar det vi ser för att lättare 

bearbeta det och organisera vårt minne. Enligt författaren finns det sex olika principer inom 

teorin. Dessa principer kan användas av företag med syftet att engagera konsumenter i 

exponeringstillfället av deras logotyper. Några av dessa principer är inte tillämpliga för 

logotyper, alltså nämner vi dom inte här.  

 

Den första principen som är tillämplig på logotyper är closure-principen, som även Solomon 

et al.181 nämner i sin bok. Individer har en tendens att se sammanhanget i olika situationer där 

helheten saknas. De fyller i det som saknas, för att kunna se helheten. I ett meddelande där 

någon bokstav saknas, och ordet är välbekant, fylls dom saknade bokstäverna i automatiskt, 

utan att någon större eftertanke erfordras. Detta är anledningen till varför vi inte har några 

svårigheter att tyda en neonskyllt där en eller flera bokstäver är sönder182. Detta kan göra sig 

tillämpligt på logotyper, då företagen kan skapa en logotyp och lämna del av den ute, för att 

konsumenter ska engagera sig i den för att komplettera det som saknas och därmed minnas 

den bättre. 

 

Principen om similarity enas Solomon et al.183 och Gross184 om att individer grupperar lika 

saker för att se helheten. Individer ser mönstret som de olika delarna försöker vara. Även om 

det slutgiltiga svaret inte är självkart, ser ändå individen lösningen utan enorm eftertanke.185 

Exempelvis när man hör alla enskilda stämmor i en kör som en stämma tillsammans186. När 

företag utformar logotyper kan dom hjälp av annat än bokstäver engagera konsumenten i att 

förstå vad dom menar. Om konsumenten lägger ner lite mer tid i att förstå vad som står på 

logotypen, är chansen att denne lägger logotypen på minnet större. 

 

                                                 
179 Gross, Richard, Psychology, the Science of Mind and Behaviour, (1996) 
180 Ibid. s. 218 
181 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002)   
182 Ibid. s. 47 
183 Ibid.   
184 Gross, Richard, Psychology, the Science of Mind and Behaviour, (1996) 
185 Ibid. 
186 Ibid. s. 219 
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Den sista principen som båda författarna är ense om är figure-ground-principen. Här menar 

dom att individen ser vissa saker i en bild som figuren och bakgrunden. Det som är i fokus på 

bilden är det som lockar ögat direkt, samtidigt som andra saker runt om kring gömmer sig i 

bakgrunden. Detta är inte lika tillämpligt på logotyper, utan snarare på reklamer och 

kommunikation som företagen använder. Företagen kan således skifta vad dom vill lägga 

fokus på genom att förändra det som är i fokus och det som är i bakgrunden på deras 

reklamer.187 

 

Gross188 går vidare att beskriva ytterligare två principer. Dessa är inte tillämpliga på logotyper 

eller varumärken, alltså har vi valt att inte ta upp dom här. Många möjligheter finns alltså för 

att engagera konsumenten mer i logotypen. Den som är mest dominerande i litteraturen är 

gestalt psykologi, som vi redogjort för här. Ofta har företag en utav dessa principer i åtanke 

när dom utformar sina logotyper. Detta gör att chansen för att logotypen ska fastna i 

konsumenternas minnen ökar avsevärt.  

 

                                                 
187 Gross, Richard, Psychology, the Science of Mind and Behaviour, (1996) 
188 Ibid. 
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4 Empiri 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Empirin angående våra två fallföretag har samlats in genom två expertintervjuer, en med 

vartdera fallföretaget, samt via 14 konsumentintervjuer. Frågeformulären som använts 

återfinns som bilagor. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Fakta om fallföretag 
För att skapa en uppfattning om våra fallföretags verksamheter och omfattning kommer vi 

nedan att pressentera dessa kortfattat.  

 

4.1.1 Hemköp  

  
 

Den första Hemköpsbutiken etableras i Borlänge år 1963. Ägare var Sam Hedenius AB, ett 

grossistbolag i Hedemora. Efter 10 år fick Hemköp två nya delägare, Åhlén och Holm, och 

man bytte senare namn till Åhléns samtidigt som man gick samman med Nordiska Kompaniet 

(NK). Ytterligare 10 år senare delades kedjan i tre delar och Hemköpskedjan blev en egen del. 

År 1991 började Hemköp ta över Åhléns livsmedelsenheter. Hemköps B-aktie introducerades 

på Stockholmsbörsen år 1997. Efter 2 år gick Hemköp AB samman med D&D Dagligvaror 

och förvärvar SPAR-kedjorna i Sverige och Finland. Koncernens namn blev Axfood AB. 

Våren 2004 beslutade Axfood AB:s styrelse att slå samman Hemköp och SPAR-kedjorna 

under namnet Hemköp.189 

 

Hemköp strävar efter att vara butikskedjan för matintresserade konsumenter. Tanken är att 

erbjuda marknadens bästa sortiment, till ett lågt pris. Hemköp anser att deras 

konkurrensfördel är att de har ett brett sortiment, med stor valfrihet och starkt fokus på 

färskvaror. De är en av Sveriges ledande kedjor inom dagligvaruhandeln med ca 170 butiker 

över hela landet. Hemköp sysselsätter idag ca 3000 anställda och hade 2004 en sammanlagd 

årsomsättning på 6 167 miljoner kronor. VD för Hemköpskedjan är Carl-Erik Möller. 190 

                                                 
189 Axfood AB:s hemsida, http://www.axfood.se 2005-12-11  
190 Ibid. 2005-12-11 
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Under hösten 2004 introducerades Hemköps nya logotyp, denna ersätter den tidigare 

solbeprydda som varit med i över 20 år. Omkring 800 tillfrågade konsumenters val, var ett 

betydelsefullt underlag för en ny och vänligare symbol. Kunskap och passion för mat är 

viktiga grundvärden i det nya Hemköps identitet. Detta var även grunden för en ny 

varumärkesplattform och den nya logotypen.191 

 

4.1.2 MQ Sweden AB 

   
 

MQ Sweden AB startades på 1950-talet192. Företaget är idag en rikstäckande klädkedja med 

80 butiker som tillsammans omsätter dryga 1100 miljoner kronor. MQ Sweden AB ägs idag 

av 13 operativa aktieägare tillsammans med de enskilda butiksägarna.193 Under 2004 ökade 

totala antalet besök i butikerna med nära 3 miljoner vilket ledde till en halv miljon nya 

handlande kunder. Dagens mål för företaget är att få konsumenten att tycka det är roligt att 

prova, handla och använda kläderna från MQ Sweden AB. Företaget vill att plaggen inköpta i 

MQ Sweden AB:s butiker ska hamna bland konsumentens favoriter oavsett om det är arbets-, 

fritids- eller festkläder194.  

 

Logotypen som numera representerar företaget lanserades tidig höst 2002 i samband med en 

total varumärkesförändring. Denna genomfördes för att förstärka MQ Sweden AB:s position 

och närvaro på marknaden. Samtidigt ändrades ägarstrukturen så att det tidigare moderbolaget 

MQ Holden AB slogs ihop med MQ Sweden AB. Den nya organisationen tog namnet MQ 

Sweden AB.195 Redan 2003 ansågs logotypen vara aktieägarnas största tillgång196. Dagens 

Media197 skrev i samband med lanseringen av dagens logotyp att en del av det nya MQ 

Sweden AB var att frångå reklam i dags-, vecko- samt månadspress för att istället använda sig 

av utomhustavlor som finns i butikernas närhet. De tre dominerande kanalerna för att 

                                                 
191 Axfood AB:s hemsida, http://www.axfood.se 2005-12-11 
192 Dahl, Alexandra, Germundsson, Anna, Sträng, Tomas, Icke-professionella modeller i modereklam – En 
fallstudie av MQ:s reklamkampanj (2004) 
193 MQ Sweden AB:s hemsida, http://www.mq.se 2005-12-09 
194 MQ Sweden AB Årsredovisning 2004 
195 MQ Sweden AB Årsredovisning 2002 
196 MQ Sweden AB Årsredovisning 2003 
197 Dagens Medias hemsida, http://www.dagensmedia.se/, 2005-12-12 
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kommunicera företagets aktuella logotyp och varumärke är utomhusreklam, butikerna samt 

MQ Sweden AB:s kundklubb198. 

 

 

4.2 Konsumentintervjuer 
I texten nedan kommer en del av respondenternas namn att nämnas. Under rubriken 

”Muntliga källor” återfinns en lista över alla respondenter. I bilaga 1 erhålls frågorna som 

ställdes under intervjuerna. För att få en representativ spridning på målgruppen valde vi att 

intervjua slumpvis valda personer, som vi ansåg vara tillräckligt gamla för att komma ihåg 

både de tidigare och nuvarande logotyperna. Detta medförde att våra respondenter för 

Hemköp utgjorde en målgrupp mellan 18 till 79 år. Könsfördelningen bland respondenterna 

var fyra män respektive tre kvinnor. Målgruppen för MQ Sweden AB blev mellan 18 till 32 

år. Könsfördelningen för denna grupp var fyra kvinnor respektive tre män. 

 

4.2.1 Hemköp 

Av de 7 intervjurespondenterna kände alla till matvaruaffären Hemköp. Då de uppmanades att 

beskriva Hemköps logotyp beskrev 3 av 7 den tidigare logotypen. Det som främst 

kännetecknar den tidigare ur beskrivningarna är solen. En av respondenterna, Anders, kände 

                                                 
198 MQ Sweden AB Årsredovisning 2004 

Logotyp 
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Egen- ↓ 
skap 

 

 

�

�

 

 

 

 

 

Färg Röd, vit och 
gul 

Röd Mörkblå, grå 
och röd 

Orange, guld 
och vit 

Form Rektangulär- 
och figur- 

formad 

Skriftformad Rektangulär Rektangulär 

Typsnitt Versaler, 
block-

bokstäver 

Versal och 
gemener, 

block-
bokstäver i 

skrivstil 

Versaler med 
block-detaljer 

i skifferstil 

Versaler, 
prickar som 
bildar ett M, 

samt 
kalligraferat Q 

Symbol Skrattande sol <ingen> <ingen> <ingen> 
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till förändringen av logotypen och att solen tagits bort, men vände på färgsättningen. De äldre 

respondenterna tenderar att associera färgen röd med Hemköp. Däremot är solen och det gula 

mer framträdande hos de yngre. Den gamla färgsammansättningen anses ge en glad och varm 

känsla, som är både hemtrevlig och välbekant. Budskapet som uppfattas ur den gamla 

logotypen är glädje, kvalitet samt att det finns diverse för hemmet. Alternativt kan 

respondenterna inte uppfatta något budskap alls.  

 

Den nuvarande logotypen kände således 4 av 7 intervjuobjekt till, inkluderat Anders. Fösta 

reaktionerna kring denna är värme och tråkighet samtidigt som det associeras till klädaffärer 

istället för mat. Andra respondenter tyckte den var både hemtrevlig och mysig. Både Gert och 

Linda uttryckte sin besvikelse över den borttagna solen. Budskapet ansågs inte levereras 

bättre genom den nuvarande logotypen på grund av att det tycktes vara svårt att se vad det 

står. Dock ansågs den vara mjukare. Anders som har många åsikter om Hemköps logotyp 

tillägger att han tycker den nya känns hemvävd och på så sätt kan spegla sitt svenska utbud.  

 

Reaktionerna till färgsättningen var över lag dem samma. Gert tyckte det var bra att den röda 

färgen bibehölls, dels för att han tycker mycket om rött och dels för att han ansåg att rött drar 

blicken till sig och attraherar folk. Denna uppfattning delades av majoriteten av 

respondenterna. Den röda färgen uppfattades som dominerande av respondenterna samtidigt 

som den ansågs associera till kärlek och värme.  

 

Formen på den nuvarande logotypen, menar respondenterna, fokuserar på namnet istället för 

det runtikring. Linda såg formen som ett tecken på förnyelse, medan Gert ansåg det vara av 

praktiska själ vid tryckning. Typsnittet ansågs ha blivit mjukt och hemvävt samtidigt som det 

blivit modernt, inbjudande och vänligare. Slobodanka trodde att man valt det nya typsnittet 

för att konsumenterna endast skall fokusera på namnet och inte på symbolen.  

 

Borttagandet av symbolen, som tidigare bestod av en sol, skapade väldiga negativa reaktioner. 

Anders ansåg att symbolen tagits bort för att kopplingen till företagets uppgift saknades i den, 

samtidigt som det var svårt att bestämma om det var en sol eller en maskros. Majoriteten av 

respondenterna trodde att borttagandet av solen berodde på förnyelse och önskan om ökad 

fokusering på namnet. Med klar majoritet, 5 av 7, vinner den gamla logotypen i 

attraktionskraft över den nya. Detta främst på grund av att den leende eller skrattande solen 

fanns med. 
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Då respondenterna tillfrågades om vilka förändringar de skulle ha gjort på den nya logotypen 

skulle de flesta återinföra solen. Kevin placerade solen som bakgrund, vilket även förändrade 

formen på logotypen, samtidigt som den skulle få ytterligare en färg. Jonas påpekade att solen 

kunde ha behållits för att visa att man fortfarande var samma kedja.  

 

4.2.2 MQ Sweden AB 

Precis som i Hemköpsintervjuerna kände alla 7 respondenter till MQ Sweden AB.  Den nya 

logotypen beskrevs av 5 respondenter medan de resterande antingen beskrev den tidigare eller 

ingen alls.  

 

Den äldre logotypen beskrevs som enkel, tantig, hårdare och tuffare. Den framkallade tankar 

på kläder och kostymer i mer strikt och stilren form. Jimmy associerar inte den gamla 

logotypen till några speciella märken, som han gör med den förnyade, utan tänker mer på 

design och snygga kläder. Majoriteten av respondenterna tyckte inte att MQ Sweden AB:s 

gamla logga förmedlade något budskap, utan ansåg den vara intetsägande.  

 

Av de 7 intervjuade visste 6 respondenter om att det fanns en nyare logotyp. Fredrik anslöt sig 

till respondenterna som kände till den nya genom uteslutningsmetoden att han inte längre såg 

den tidigare på stan. Dagens logotyp ansågs vara trendigare, lyxigare, häftigare samt spegla 

mer kvalitet. Alexander tyckte att logotypen speglar status och stil, samtidigt som den ger ett 

enkelt intryck utan klotter. Den första känslan som respondenterna tyckte logotypen förmedlar 

var bra och fina kläder samt att det inte är alltför dyrt. Elsa ansåg att den nya logotypen 

förmedlade ett trendigt intryck medan Ida kunde urskilja ett budskap om glamour.  

 

Färgsättningen på logotypen ansågs av samtliga respondenter som bra och matchande. Ida 

påpekade att orange är en ovanlig färg på en logotyp. Denna uppfattades även ge en varm 

känsla, förmedla ett budskap om trendighet samt väcka ögats intresse. Jimmy ansåg att man 

valt färgglada färger för att bättre uppmärksammade av konsumenter. Guldfärgen ansågs vara 

den del som ger logotypen sitt lyxiga intryck.  

 

Alexander ansåg att formen endast är ett designval och trodde inte att det finns en tanke 

bakom. Den nya formen ansågs genomgående vara elegantare och smidigare. Typsnittet 
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menade många antydde att butiken har två olika utbud – ett för kvinnor och ett för män. Både 

Jimmy och Tina tyckte att typsnitten borde byta plats med varandra. De associerade prickarna 

i M:et till det kvinnliga samt att det kalligraferade Q:et ansågs vara mer bestämt och därför 

mer manligt. Alexander påpekade å andra sidan att typsnitten inte behöver skifta plats utan att 

det tydligt framgår tydligt att det finns en uppdelning av sortimentet. Han såg de vita 

prickarna M:et som diamanter och därmed ett tecken på lyx. Ida håller med om att M:et är 

”flashigt” och att det därmed skapades en dragkraft i logotypen. Det framgick från 

intervjuerna att de raka, Times-liknande logotyp-texterna uppfattas som trista och 

överrepresenterade.  

 

Det uttrycktes ingen saknad av en symbol i MQ Sweden AB:s logotyp. Då respondenterna 

tillfrågades om avsaknaden av symbol uttryckte Anne att det inte fanns någon självklar 

symbol för ett klädföretag som MQ Sweden AB. Jimmy ansåg att MQ Sweden AB är en så 

stor kedja att de inte behövs en symbol, utan konsumenterna känner till deras verksamhet 

ändå. Det behövs ingen symbol heller enligt Ida som tycker att logotypen är tillräckligt unik 

ändå. Dessutom anser hon texten ”MQ” på logotypen vara ett kort namn vilket gör att det 

ensamt kan fungera som symbol.  

 

Alla de 7 respondenterna tyckte att det var bra att man bytt ut den gamla, kantiga logotypen 

och ersatt den med en nyare. En del förändringar ville respondenterna göra trots detta. Den 

allmänna uppfattningen hos respondenterna var att man ville göra logotypen mer symetrisk, 

antingen genom att förlänga guldiga fältet samt tona ut det åt vänster eller korta ner det 

orangea fältet. Tina ansåg att om formen skulle behållas skulle det vara bättre om logotypen 

började starkt med ett kalligraferat M och rundades av med ett Q bestående av prickar för att 

matcha nedtoningen av den orangea färgen. Jimmy kom med ett helt nytt koncept på 

logotypen. Han tyckte istället att namnet skulle utgöra en båge och att det under denna skulle 

stå: ”Clothes and Design”, för att specificera utbudet.  

 

4.2.3 Spelar logotypen någon roll? 

För 4 av 14 respondenter har logotypen betydelse för vilka butiker de besöker. Främst anses 

en kul, modern samt attraherande logotyp locka. Samtidigt kan en affär med trist logotyp 

förkastas som tänkbart alternativ. Linda handlar gärna svenskt, vilket gör att om logotypen 

antyder ”svenska varor” testar hon gärna butiken.   



    51 

 

Med en klar majoritet svarade 6 intervjuobjekt att det inte spelar någon roll vad butiken har 

för logotyp. De väljer ändå de butiker de är vana vid och som de känner igen sedan tidigare. 

De påpekar även att det är behovet som styr. Slobodanka sa att det absolut inte spelar någon 

roll, då hon ändå handlar i den butik hon känner för. 

 

De resterande 4 respondenterna anser sig välja butik utifrån logotyp exempelvis då de besöker 

en ny stad eller när en ny butik kommer till hemstaden. Elsa tycker inte att logotypen är 

avgörande, men hon är medveten om att den kan ha en omedveten inverkan på valet av butik. 

Enligt Ida är det inte logotypen ensam som påverkar valet, utan det är i slutänden 

skyltfönstrets utformning som lockar eller avskräcker konsumenten. 

 

4.3 Expertintervjuer 
Nedan pressenteras utförligt de två genomförda expertintervjuerna. Båda intervjuerna gjordes 

med respektive företags marknadschef. Frågeformuläret återfinns i bilaga 2. 

 

4.3.1 Hemköp 

Expertintervjun gällande Hemköps logotyp genomfördes via telefon med Fredrik Jakobsson 

som är marknadschef på företaget sedan två år tillbaka. Jakobsson anser utan tvekan att 

logotypen är viktig för igenkännandet av företaget. Han anser inte att ett, från Hemköp 

definierat, budskap vävts in i logotypen. Trots detta vill man från företagets sida spegla en 

bild av den modernitet som butikerna numera har. Jacobsson berättar att det inom företaget 

ansågs att den föregående logotypen blivit uttjatad och alltför ofta förknippas med personer 

och aktiviteter som inte längre har någon koppling till företaget. Uppköpet av samtliga SPAR-

butiker gav ett gyllene tillfälle för en lansering av en ny logotyp. Det fanns redan innan 

uppköpen planer på förändring och förnyelse, men uppköpen blev den utlösande faktorn till 

lanseringen. Jakobsson poängterar att logotypens budskap har en starkare betydelse internt. 

Detta med tanke på att logotypförändringen uppstod till följd av en organisationsförändring. 

Externt vill de snarare framhäva namnet som sitt budskap, eftersom detta i sig avslöjar mycket 

av verksamheten.  

 

Utvecklingen av logotypen har gjorts av Hemköps marknadsavdelning i samarbete med en 

designbyrå. Anledningen till att den röda färgen behållits i logotypen är för att behålla ett 
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kännetecken för företaget hos konsumenten. Främsta motivet till det kraftigt ändrade 

typsnittet var att Hemköp ville framhäva en rejäl förändring inom företaget. Jakobsson menar 

att tanken var att gå från det gamla och statiska till det nya och frigivna. Efter genomförandet 

av förändringen tyckte inte företaget att det fanns något utrymme för den tidigare symbolen, 

den glada solen. Jakobsson uttrycker det som att solen bokstavligen hade gått ned.  

 

4.3.2 MQ Sweden AB 

Joakim Holmstrand, marknadschef för MQ Sweden AB sedan fyra år, intervjuades via telefon 

om företagets logotypförändring. Logotypen är viktig för företaget då Holmstrand anser den 

spegla företagets identitet, skapa en positiv köpkänsla samt ett starkt symbolvärde. Det fanns 

flera anledningar till förändringen av logotypen bland annat önskades en ny plattform, en helt 

ny profil och en fördubbling av omsättningen. MQ Sweden AB vill med den förnyade 

logotypen förmedla en positiv och modern attityd till konsumenterna. Vidare vill företaget 

även förmedla sina produkters höga kvalitet. Holmstrand menar att logotypen innefattar en 

samlad bild av företaget och sänder ett tydligt budskap. Detta ansågs saknas i den tidigare 

som var blek, otydlig och förlegad. Via logotypen vill MQ Sweden AB särskilja sig från 

mängden och framstå som unika. Grundidén till logotypen föddes inom företaget men 

utformades i ett nära samarbete med en designbyrå.  

 

Gällande utseendet hade företaget utgångspunkten i fyra olika färger. Där man valde de som 

företaget fann mest avancerade, attraherande och från mängden särskiljda. När det gäller 

typsnittet har logotypen fokuserats på designelementet i M:et, men själva stod de inte för 

utformningen av bokstaven. Holmstrand menar att hela logotypen i sig utgör en symbol, samt 

att avsaknaden av ett figurmärke vägs upp av det specialdesignade M:et.  
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5 Analys 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

I detta avsnitt ämnar vi att analysera vår empiri utifrån de teorier vi diskuterat i teoriavsnittet 

ovan. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

I tabellen ovan beskrevs våra fallföretags, Hemköp och MQ Sweden logotyper. Logotypernas 

visuella förändring kommer senare närmre att beskrivas, så länge ska vi behandla de 

förändringsmotiv samt hot som kan ha framkallat ett behov av logotypbyte. 

 

Förändringen av Hemköps logotyp genomfördes i samband med att matvarukedjan köpte upp 

SPAR-butikerna. Anledningen till att utveckla en ny logotyp skulle därmed vara en 

organisatorisk omstrukturering, det vill säga en förändring av det som syns inåt i företaget 

enligt Kapferers199 Brand Identity Prism. Eftersom modellen säger att varumärkesidentiteten 

bara är effektiv om alla dess sex delar är samspelta, är det självklart att logotypen, det vill 

säga det som utåt exponeras, samtidigt måste ändras. Därför ändrades typsnittet och symbolen 

plockades bort.  

 

Om utgångspunkten istället varit i de förändringsmotiv som Aaker200 angivit skulle 

förändringen kunna ha förekommit på grund av den utökade konsument- och 

konkurrentgruppen som bildades vid övertaget av SPAR-kedjan. En förändrad 

sammansättning av intressentgrupper hotar företaget på så sätt att budskapet eventuellt inte 

längre kommer till sin rätt. Det räckte därför inte att Hemköp levde upp till vad deras tidigare 

konsumenter önskat för framtiden. De var nu även tvungna att förändra för att ta hänsyn till 

vad de nya samt potentiella konsumenterna förväntar sig av företaget framöver. Den förnyelse 

som Hemköp valt att göra av sin logotyp klassas som en utveckling av varumärkesidentiteten 

enligt Aakers201 teorier.  

 

Hemköps nya logotyp har inte mottagits väl av konsumenterna, många saknar solen. Med 

detta i åtanke skulle förändringsanledningen ligga i att det i företaget finns ivriga kreatörer 

som vill förändra eller det kan ha funnits påtryckningar från interna krafter om förändring. 

                                                 
199 Kapferer, Jean-Noël., Strategic Brand Management (1998) 
200 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
201 Ibid. 
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Hemköp kan i ett sådant läge ha ”glömt” att undersöka om den verkande visuella identiteten, 

det vill säga den gamla logotypen, är ett vinnande koncept.  

 

MQ Sweden AB ändrade sin logotyp för att företaget ansåg att det var dags för ett ansiktslyft 

på grund av att lönsamheten i företaget hade kraftigt försämrats. Av de anledningar till 

förändringar som Aaker202 och Dowling203 belyser, kan flera av dessa aktualiseras på MQ 

Sweden AB:s logotypändring. Företagets förändringar kan kopplas dels till de nya 

marknadskonstellationerna liknande fallet gällande Hemköp. Att intressentkonstellationen 

ändrats för MQ Sweden AB beror eventuellt på ändrade tycken och smaker om vad som är 

modern och omodernt bland konsumenterna eller på att konkurrenterna ändrat sina 

positioneringar. De förändringar som genomförs för att åter bli populära och attraherande på 

marknaden kopplas återigen till teorin om kärn- och den utökade varumärkesidentiteten där 

den utökade identiteten utvecklas med en ny logotyp.  

 

Genom Brand Identity Prism kan vi på ett annat sätt förklara förändringen av logotypen hos 

MQ Sweden AB. Intervjun med vår expert från företaget lät oss veta att det inom företaget 

pågick en lönsamhetskris. Det vill säga det var något på insidan som framkallade en 

förändring. En förändring av personligheten och kulturen i form av nya ägarförhållanden tog 

form. Detta gjorde att hotet om att företaget inte skulle speglas lika bra ut mot konsumenterna 

växte och tvingade fram en förändring av logotypen, utsidan.  

 

5.1 Ordmärke 
Precis som en av våra respondenter påpekade har namnet Hemköp en beskrivande egenskap, 

namnet antyder att det är ett ställe där det köps varor till hemmet. Med stöd i Bergströms204 

teori om ordmärke kan Hemköp kategoriseras under ett generiskt ordmärke. Enligt samma 

teori kan MQ Sweden AB kategoriseras under ett arbiträrt ordmärke. Namnet MQ Sweden 

AB visar inte på några sätt verksamhetens innebörd. Däremot är bokstäverna MQ 

ursprungligen en förkortning på Man och Qvinny, något som ett fåtal av våra respondenter 

hade ett svagt minne av. Dowlings205 teori om bokstavsförkortningar poängterar att det kan 

vara riskfyllt att använda denna typ av logotyp om företaget är relativt litet på marknaden. 

                                                 
202 Aaker, David A., Building Strong Brands (1996) 
203 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
204 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
205 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
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Enligt respondenterna är MQ Sweden AB ett välkänt företag inom klädbranschen, som 

dessutom varit verksamt på den svenska konsumentmarknaden sedan 1950-talet. Detta gör att 

”MQ” är en inarbetad förkortning. Vid en internationalisering är namnvalet viktigt och MQ 

Sweden AB har genom sitt redan internationella namn öppnat dörren för en möjlig 

expandering utomlands, medan Hemköp använder sig av bokstäver som inte finns i alla 

länder. Vid uppköpet av SPAR-butikerna hade Hemköp möjlighet till ett namnbyte, men 

valde att satsa på det redan inarbetade namnet.  

 

I den tidigare logotypen utnyttjade MQ Sweden AB ett enkelt och stilrent typsnitt, med smala 

bokstäver och seriffer för att framställa företaget som mer elegant. Företaget använder 

förkortningen ”MQ” i versaler genomgående i sina logotyper. Enligt Dowling206 förmedlar 

versaler en känsla av auktoritet, vilket kan skapa ett förtroende hos konsumenten. Det som 

finns i MQ Sweden AB:s butiker uppfattas då av konsumenten som modernt och ”inne”. 

Denna teori i jämförelse med respondenternas svar gör att MQ Sweden AB lyckas förmedla 

ett modernt intryck till konsumenterna. I den nuvarande logotypen återfinns ett kursivt Q i 

kalligrafi. I enlighet med Mackiewicz och Moellers207 teori skapar detta ett elegant och 

dramatiskt intryck. Respondenterna uppfattade bokstaven som en manlig, stilren detalj i 

logotypen. Däremot är tanken, från företagets sida, att typsnittet på skrivtecknet ska tilltala 

kvinnan. Givet detta resonemang var intervjuobjekten och avsändaren även oense gällande 

logotypens andra bokstav, M:et. MQ Sweden AB har lyckats förmedla ett nutida och framtida 

intryck genom placeringen av bokstäverna i enlighet med Mackiewicz och Moellers208 teorier. 

Hemköps byte från det stela och professionella typsnittet med enbart versaler till det 

handskrivna, mjuka, skapar en vänligare attityd hos konsumenten mot logotypen i enlighet 

med Dowlings209 teori. En handskriven logotyp har en tendens att uppfattas som mer genuin 

och stå för kvalitet, som i det tidigare nämnda exemplet med Kellogg’s. Dock finns det en risk 

att logotypen framstår som vardaglig och oseriös.  

 

5.2 Figurmärke 
Tanken med ett figurmärke är att det ska kunna användas avskilt från ordmärket och ändå 

förmedla företagets identitet. I Hemköps tidigare logotyp använde sig företaget av en symbol i 

                                                 
206 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
207 Mackiewicz, Jo, Moeller, Rachel, “Why people perceive typefaces to have different personalities” (2004) 
208 Ibid. 
209 Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and Performance (2002) 
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form av en leende sol. Symbolen användes bland annat i samband med att Hemköp sponsrade 

ett teveprogram i en kommersiell kanal. På programledarnas tröjor fanns solen i tryck, men då 

det var svårt att se om det var en sol eller en maskros nådde inte budskapet från Hemköp fram 

till konsumenterna i tevesoffan. Detta är ett problem som uppmärksammats av en av 

respondenterna, som ansåg att koppling mellan Hemköp och sponsringen inte framgick. Solen 

fungerade alltså inte fristående från ordmärket Hemköp. När respondenterna ombads beskriva 

logotypen börjades beskrivningen oftast genom en beskrivning av solen. Bokstavsmärken är 

en annan form av figurmärke som enligt Bergström210 utgörs av initialer och andra 

förkortningar. MQ Sweden AB:s bokstavsmärke förkortar företagets namn samtidigt som det 

belyser utbudet i sortimentet.  

 

Carlsson, Jansson, och Sjöling211 betonar i sin teori att företag bör vara försiktiga vid en 

logotypförändring, men om den lyckas kan den bidra till en enorm skillnad för företaget. MQ 

Sweden AB lyckades väldigt bra med sin nuvarande logotyp och av de tillfrågade 

respondenterna föredrog alla denna framför den tidigare. Från företagets sida ansågs det 

specialdesignade M:et utgöra figurmärket, och ytterligare en figur ansågs förstöra logotypens 

design. Utifrån de tillfrågade respondenterna framstår det som att Hemköp inte lyckats lika 

väl med sin logotypförändring. Frågan rörande förändringar i den nya logotypen besvarades 

genomgående av att solen skulle återintroduceras. I Olins212 teori om anonyma logotyper 

hävdas att företag använder ”tråkiga” logotyper på grund av att dessa är säkra. I Hemköps 

tidigare logotyp var figurmärket mer distinkt och ingen hade svårt att identifiera den glada 

solen.  

 

5.3 Färg 
Genom logotypens färger talar företaget direkt till konsumentens känslor. Enligt denna teori 

framhäver Bergström213 vikten av färgval i företagets visuella kommunikation. Holger och 

Holmberg214 framhäver färgernas koppling till företagets verksamhet. Enligt denna teori 

                                                 
210 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
211 Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management, Through Promotional and Corporate 
Clothing (2003) 
212 Olins, W. (1989) genom Dowling, Grahame, Creating Corporate Reputations – Identity, Image, and 
Performance (2002) 
213 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
214 Holger, Lena, Holmberg, Ingalill, Identitet - Om varumärken, tecken och symboler (2002) 
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används den röda färgen vanligtvis inom konsumentverksamheter på grund av dess värme och 

nära koppling till känslor, som kärlek. Dessa egenskaper har tagits till vara på av både 

Hemköp och MQ Sweden AB. I Hemköps byte av logotyp valde man att behålla den röda 

färgen. Detta kan anses vara ett väl taget beslut då den röda färgen är en stark och 

uppmärksammad färg enligt Carlsson, Jansson och Sjöling215. Författarna påpekar dessutom 

att röd är den färg som ögat reagera snabbast på. Även Bergströms216 teori hävdar att starka 

färger i grafiska element drar blickarna till sig, något som respondenterna också ansåg vara 

viktigt. En fördel med Hemköps nuvarande logotyp är att den enbart består av två färger 

vilket gör att den kan användas med röd bakgrund och vit text likaväl som den ursprungliga 

kombinationen, detta i enlighet med Bettinger och Tracys217 teori. Den tidigare logotypen från 

Hemköp inkluderade den glada gula solen där färgen förstärker solens humör. Gult anses 

enligt Carlsson, Jansson och Sjöling218 vara en skarp och synlig färg. Gult associeras ofta till 

guld, ljus och solen, vilket gör att det är en positiv färg. MQ Sweden AB:s färger, orange och 

guld, kommer även de från den rödgula nyansskalan. Enligt samma färgteori är orange en färg 

som står för generositet, värme, glädje och lyx. Detta är en ny färg för MQ Sweden AB:s 

logotyp. Den kombineras samtidigt med en guldfärg, vilken kan tänkas ha liknande 

egenskaper med den gula. Respondenterna ansåg att guldfärgen stod för flärd och glamour, 

vilket är det budskap MQ Sweden AB vill sända till konsumenterna. Denna färgkombination 

skapar spänning och har inte tidigare setts på konsumentmarknaden, därför är den unik. Enligt 

Bergströms219 teori kan färger användas som bakgrund för att betona texten. I MQ Sweden 

AB:s logotyp ligger det vita M:et på en guldfärgad bakgrund och det vita Q:et på en orange. 

Bakgrunden framhäver på detta sätt det varierande utbudet.  

 

5.3.1 Färgsammansättningar 

I Hemköps tidigare logotyp återfanns både den gula och den röda färgen. Ursprungligen 

kommer dessa färger från samma nyansskala och framstår därför tillsammans som en 

                                                 
215 Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management, Through Promotional and Corporate 
Clothing (2003) 
216 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
217 Bettinger, Cass, Tracey, Kevin  “The shaping of a symbol” (2002) 
218 Carlsson, Henrik, Jansson, Tomas, Sjöling, Örjan, Profile Management, Through Promotional and Corporate 
Clothing (2003) 
219 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
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viskande kombination220. För Hemköp var detta ett vinnande koncept eftersom färgerna 

dessutom passar bra ihop. Det är därför inte konstigt att majoriteten av respondenterna anser 

att någonting fattas i den nya logotypen, som nu bara innehåller en röd och en vit färg.  

 

Bergström221 behandlar i läran om färgsammansättningar kombinationen rött och blått som är 

en klassisk kombination. På grund av kontrasten uppfattas den här konstellationen som 

talande. Nyanserna i MQ Sweden AB:s tidigare logotyp var dunkla och anonyma, vilket 

respondenterna uppfattade som trist och intet sägande. Trots detta gav de på grund av sin 

klassiska prägel ett elegant och moderiktigt intryck. 

 

5.4 Beteende 
Eftersom Hemköp bedriver sin verksamhet i dagligvaruhandeln, kräver deras produkter, enligt 

FCB Grid222, ett litet engagemang från konsumenten. På den andra axeln, varierar 

konsumenter från att känna efter gällande produkten, och att tänka först och känna efter köpet. 

Detta kan leda till förklaringen varför en del respondenter inte lägger tanke i vad logotypen 

står för eller utläsa ett distinkt budskap. Detta kan också förklara varför respondenterna hade 

svårigheter med att beskriva logotypen. Produkter som kräver litet engagemang och inget 

kognitivt tänkande associeras sällan direkt med logotyper, därför läggs inte dessa på minnet i 

lika stor utsträckning som andra.  

 

Till skillnad från Hemköp, är det väldigt viktigt för MQ Sweden AB att konsumenterna kan 

utläsa ett budskap genom logotypen samt tar till sig av detta. Då företaget säljer kläder, kräver 

deras produkter ett stort engagemang. Konsumenter har en tendens att följa ”känna-tänka-

göra-processen” som beskrivs av FCB Grid223. Inköpsbeslut rörande kläder sker oftast efter 

visst kognitivt tänkande och för att underlätta detta måste företagets logotyp förmedla de 

behov som konsumenten har i processen.224 Detta lyckas MQ Sweden AB väldigt bra med, då 

majoriteten av respondenterna kunde urskilja ett budskap om kvalitet och modemedvetenhet, 

vilket kan underlätta när konsumenterna ska fatta ett beslut genom processen för just deras 

produkter.  

                                                 
220 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation – Hur man får ett budskap att nå fram i print, film och 
webbsajter (2001) 
221 Ibid. 
222 Vaughn, Richard, “How Advertising Works: A Planning Model”, (1980) 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
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Eftersom respondenterna kunde urskilja starka budskap och associationer med MQ Sweden 

AB:s logotyp, kan man se att den även tilltalar de kulturer och livsstilar, som Solomon et 

al.225 nämner, som företaget har som mål. Konsumenter som lever i en kultur och livsstil som 

genomgående lägger stor vikt på kvalitet, lyx och moderna kläder kommer dessa att dras till 

MQ Sweden AB:s logotyp och ta till sig av dess budskap. MQ Sweden AB ville genom sitt 

logotypbyte tilltala en annan livsstil och kultur. I detta fall är det företaget som skiftar 

livsstilen de vill tilltala. Opinionsledare spelar stor roll i modebranschen. Det är därför MQ 

Sweden AB använder sig av kända personer i sina reklamer och deras logotyp är fylld med 

budskap om lyx och stil. Det är allmänt känt att konsumenter har en tendens att följa det som 

kända personligheter, idrottsstjärnor eller andra kända personer gör, bär och representerar. 

Genom MQ Sweden AB:s val av reklam och logotyp lyckas de även fullgöra de självbilder 

som konsumenterna har vid köp av deras kläder. En respondent kunde urskilja ett budskap om 

glamour, vilket kan leda till att hennes idealbild uppnås. Genom MQ Sweden AB:s produkter 

och varumärke kan alltså konsumenterna uppnå den idealbilden av sig själva som de 

eftersträvar. MQ Sweden AB:s logotyp berör därmed alla delar i det sociala inflytandet, vilket 

i sin tur gör att deras logotyp är väldigt slagkraftig och framgångsrik. 

 

En respondent klargjorde tydligt att Hemköp inte ingick i hennes kultur eller livsstil. Hon 

menade att Hemköp är alldeles för dyrt och inte prisvärt för deras utbud. Vidare uttryckte tre 

av respondenterna en association till svenska produkter och en av dessa sade klart att hon 

föredrog att köpa svenska produkter framför utländska. Detta kan tilltala respondentens kultur 

och livsstil och på så sätt öka chansen att hon kommer att handla på Hemköp. Att köpa 

svenska produkter kan även tilltala hennes självbild och därmed förhöjs denna. Eftersom valet 

av butik i Hemköps fall är av litet engagemang, är det svårt för dom att tilltala och beröra 

konsumenters livsstil och kultur. Det sociala inflytandet som Hemköp kan ha är det som redan 

nämnts. Företaget måste profilera sig och visa att de har kvalitet, rena butiker och bra varor. 

Detta tycker sig tre av respondenterna uppfatta.  

 

MQ Sweden AB använder sig av Gestalt teorins andra princip226, gällande similarity, i 

utformningen av deras nya logotyp. Detta gör dom i M:et där sammansättningen av prickarna 

som utgör tecknet ska av konsumenten ses som en helhet och därmed bilda ett ”M”. Prickarna 

                                                 
225 Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Soren, Consumer Behaviour, A European Perspective, (2002 
226 Gross, Richard, Psychology, the Science of Mind and Behaviour, (1996) 
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skall vara ett designmoment i logotypen och ska engagera konsumenten på så sätt att mer 

tankeverksamhet krävs. Detta lyckas MQ Sweden AB bra med, eftersom det är en klar och 

tydlig utformning av M:et, samtidigt som ingen av respondenterna ifrågasatte 

prickformationen.  

 

5.4.1 Recall och recognition 

Vi utförde unaided recall227. Däremot kan vi, ur vår empiri, urskilja tydliga tecken på dessa 

två mätningstekniker. Vi bedömer att recall föreligger när respondenterna utan tvekan kan 

förklara avgörande karakteristika egenskaper i en av logotyperna. Det är således den som dom 

beskrev först som räknas som recall. När det gäller de gamla logotyperna vi visade, var 

Hemköps recall 42 %, (3 av 7) kunde utan tvekan beskriva den gamla logotypen. För MQ 

Sweden AB:s gamla logotyp var denna siffra 28 %, (2 av 7).  

 

Svaren från respondenterna gällande de nya logotyperna skiljer sig från de gamla. Hemköps 

recall för den nya logotypen kom vi fram till att vara densamma som med den gamla, det vill 

säga 42 % (3 av 7). Det var alltså en respondent som inte kart kunde beskriva antingen den 

nya eller gamla. För MQ Sweden AB var värdet det dubbla för den nya det vill säga 57 %, (4 

av 7).  

 

Det fanns en trend av hög recognition genom alla logotyper, gamla som nya. Eftersom 

samtliga fallföretag är kända av respondenterna ökar recognition naturligt. En del 

respondenter tycktes sig minnas en färg eller bara företagsnamnet. Detta kan bero på att 

respondenterna inte fäst uppmärksamhet på logotyperna eftersom de ser dessa regelbundet. 

Då vi visade logotypen som de beskrivit ledde det ofta till en ”just-det-effekt” där de väl 

kände igen logotypen.  

 

                                                 
227 Nicholls, J.A.F.; Roslow, Sydney; Dublish, Sandipa, “Brand recall and brand preference at sponsored golf 
and tennis tournaments” (1999) 
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6 Slutsats 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Kommande avsnitt kommer att innehålla en diskussion kring vår empiri och valda teorier. Vi 

avrundar med en slutsats som svar på vår problemställning för uppsatsen. Här återfinns även 

förslag till vidare forskning. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Vi har för att kunna dra slutsatser av vår undersökning utformat en modell som återfinns 

nedan. Denna är skapad för att kunna svara på vår problemställning. Viktigt att påpeka är att 

detta inte är en modell som i framtiden ska kunna appliceras på alla typer av företag där 

logotypförändringar ägt rum. Detta på grund av att andra förändringsmotiv eventuellt inte 

passar i modellen. Utifrån empirin gällande våra fallföretag har vi kommit fram till denna 

modell, vilket möjliggör att exempel från dessa används. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi ställde oss frågan, som senare mynnade ut i problemformuleringen, antog vi att 

konsumenten hade möjlighet att se ett förändringsmotiv i den förnyade logotypen. 

Förändringarna som har lett till att våra fallföretag har ändrat sina logotyper är dock relativt 

skymda i företagen. Förändringsbehovet startade exempelvis i Hemköps fall i och med den 
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Konceptförändring Logotypförändring 

Konsumenten 
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organisatoriska förändringen då SPAR-butikerna köptes upp. I samtliga fall ledde behovet av 

förändring till organisatoriska omstruktureringar, vilket i sin tur ledde till förändring av 

varumärkesidentiteten. Den senare förändringen har lett till nytt budskap, nya attribut och 

funktioner, vilket vidare har gjort att helt nya koncept utformats för företagen. När 

varumärkesidentiteten ändrades mynnade det ut i att nya logotyper framställdes för att 

förmedla den nya identiteten. De nya identiteterna visas således för konsumenterna i deras 

kontakt med företaget genom exempelvis butikslayouter. Vid denna kontakt med företaget 

skapar sig konsumenterna uppfattningar och bilder av företagets identitet. Vad dessa 

uppfattningar och bilder innehåller för mening för konsumenterna beror på vilka livsstilar och 

kulturer de lever i. Konsumenterna placerar de budskap de uppfattat ur konceptet i företagets 

nya logotyp. Logotypen kommer därefter att symbolisera det som konsumenten tagit till sig 

och behandlat av konceptet. Logotypen blir en samlingspunkt för företagets 

varumärkesidentitet och konsumentens uppfattning.  

 

Hemköp som var ett av våra fallföretag ansågs av respondenterna, genom sitt färgval och 

borttagande av den svårdefinierade symbolen i sin logotyp, ha lyckats bra med att förmedla 

sin nya varumärkesidentitet samt det nya konceptet. Med hjälp av ett enkelt typsnitt och en 

attraktiv färg nås konsumenten väl via logotypen av det förnyade budskap som företaget vill 

förmedla. MQ Sweden AB har på samma sätt lyckats genom sina unika färger framföra en del 

av vad den nya varumärkesidentiteten innebär. Genom logotypens specialdesignade typsnitt 

förstärks intrycket av unikhet hos konsumenterna. Respondenterna hade inga problem att 

koppla den nya logotypens utseende till det koncept som utvecklats från den nya identiteten.  

 

Vad vi frågade oss var om förändringsbehovet i sig kunde utläsas av konsumenterna genom 

den nya logotypen. Eftersom dessa behov i våra fallföretag visade sig vara relativt dolda inom 

organisationerna speglades inte dessa direkt i logotypen. Dock kunde respondenterna efter att 

ha besökt de nya butikerna och skapat sig en uppfattning om dess koncept indirekt se i 

logotypen att en förändring av varumärkesidentiteten genomförts. Längre än så tillbaka i vår 

modell kunde inte intervjuobjekten se. Den organisatoriska förändringen som skett på grund 

av förändringsbehovet kunde inte anas. Detta leder till att inte heller förändringsmotivet 

kunde utläsas ur logotypen. 

 

Vi har till följd av denna diskussion, med stöd i vår undersökning, kommit fram till att en klar 

koppling mellan behovet av förändring och logotypen inte existerar. Vi har utformat en teori 
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gällande konsumenters möjlighet att urskilja företagsförändringar genom logotyper. Denna 

teori har vi klargjort i den modell som visas ovan. Det klargörs genom denna att det inte är via 

den förändrade logotypen som konsumenten inser att det skett förändringar i företaget. Det är 

först då konsumenten kommer in i butiken och ser det ändrade butiksupplägget, konceptet, 

som hon skapar sig en uppfattning om vad den gällande logotypen vill förmedla. Denna 

uppfattning smittar sedan av sig till logotypen och hon anser sig därför se 

företagsförändringen i denna.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Då tiden för undersökningen är knapp finns det naturligtvis inte utrymme för allt som det 

finns intresse i att undersöka. Det hade exempelvis varit intressant att undersöka skillnaden 

mellan logotyperna om samma intervjuobjekt fått se båda logotyperna. Ett annat förslag hade 

varit att titta närmre på två eller fler företag med samma förändringsbehov. Detta för att 

senare ha möjlighet att jämföra dem, hur väl de lyckats förmedla tanken bakom förändringen. 

Ytterligare en idé kan vara att studera företag inom samma bransch. En studie motsvarande 

vår skulle kunna genomföras mot organisationer eller offentligsektor ur ett 

konsumentperspektiv. Alternativt kan studien göras ur ett business-to-business perspektiv.  
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BILAGA 1 

Konsumentintervjuer 
 

Namn?   Har vi din tillåtelse att använda ditt förnamn? 

Ålder? 

Sysselsättning? 

 

Förklara varför undersökningen genomförs 

 

1. Känner du till (nämn ett fallföretag)? 

Om JA: Känner ni till logotypen? 

Om NEJ: Hoppa till fråga nr 2 

Om JA på följdfråga: Var snäll och beskriv företagets logotyp. 

 

Visa den som beskrivs. 

 

2. Vad ser du i denna logotyp? 

3. Vad är din första känsla respektive tanke? 

4. Kan du urskilja något budskap från företaget genom logotypen? 

Vad tror du företaget vill säga med logotypen? 

5. Vad får dig att tro det? 

6. Känner du till att det finns en tidigare/senare logotyp för företaget? 

 

Visa den som hållits hemlig hittills. 

 

7. Vad är din första känsla respektive tanke? 

8. Kan du urskilja något budskap från företaget genom logotypen? 

Vad tror du företaget vill säga med logotypen? 

9. Vad får dig att tro det? 
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(Följande frågor berör den nya logotypen) 

 

10. Varför tror du man valt de färger man gjort? 

11. Varför tror du man valt den form man gjort? 

12. Varför tror du man valt det typsnitt man gjort? 

13. Varför tror du man valt den symbol man gjort/tagit bort symbolen? 

14. Vilken attraherar dig mest? 

Varför? 

15. Vad hade du ändrat för att attraheras mer? 

16. Spelar logotypen någon roll när du väljer butik? 

 

Tacka för medverkan och önska en god jul!  
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BILAGA 2 
 

Expertintervjuer 
Namn? 

Arbetsområde?  

Tid anställd i företaget? 

 

Berätta varför vi vill genomföra intervjun och hur informationen kommer att användas. 

 

Hur viktig anser ni er logotyp vara? 

Finns det något budskap i er logotyp? 

Vad var den bakomliggande anledningen till förändringen av er logotyp? 

Ändrades budskapet i och med logotypförändringen? 

Har ni utvecklat logotypen själva? 

Om delaktiga i utvecklingen:  Hur mycket? 

Varför valdes de färger som idag pryder 

logotypen? 

   Varför valdes det typsnitt som logotypen bär? 

   Hemköp: Varför försvann solen? 

   MQ Sweden AB: Varför ingen symbol? 

     

Tror ni att budskapet når fram till konsumenten? 

Om budskapet ändrades: Når det nya budskapet konsumenten bättre den 

tidigare logotypen gjorde? 

Vill ni spegla förändringsanledningen genom den nya logotypen? 

Funderar ni på konsumenters uppfattning av logotypen? 

Gör någon typ av uppföljning bland konsumenterna efter logotypförändringen? 

 

 

Fråga om det är möjligt att kontakta igen om intervjun skulle behöva kompletteras samt tacka 

för medverkan. 

 


