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Förord

Först och främst vill jag tacka alla de personer som har
ställt upp och medverkat så att uppsatsen har kunnat
genomföras. Det är främst intervjupersonerna på under-
sökningsföretagen samt de personer som deltagit i fokus-
grupperna och diskuterat de olika logotyperna med mig.

Jag skulle också vilja framföra ett tack till handledarna,
opponenterna samt de personer som har hjälpt mig under
uppsatsens gång genom att ge mig idéer och förslag på
förbättringar. Ni ska veta att jag verkligen värdesätter den
tid som ni har lagt ner för att hjälpa mig med uppsats-
arbetet.

Uppsatsarbetet har varit mycket lärorikt och inspirerande
arbete, men har inte alltid varit så glasklar eller alldeles
rak. Därför skulle jag även vilja tacka min sambo som har
ställt upp och stått ut med mig samt haft en så stor
förståelse under mitt uppsatsarbete.

Malmö den 9 januari 2001

Emma Tidevik



Sammanfattning

FÖRFATTARE: Emma Tidevik

TITEL: Logotyper som informationsbärare
 – en studie av Arla Foods och SVT: s logotyper

AVDELNING: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

PROBLEM: Logotyper har en väldigt betydelsefull roll i företaget och är inte bara en
utsmyckning för företaget. Logotypen måste passa ihop med företaget och
genom logotypen ska företaget föra ut ett budskap om företagets
intentioner och ambitioner. Det finns en risk att de kärnvärde som före-
taget vill förknippas med försvinner vid en logotypförändring eller att
företaget på något annat sätt mister sitt förtroende för omgivningen.

SYFTE: Uppsatsens syfte är att studera logotypens roll genom att undersöka vad
logotyper förmedlar om företaget och vilket budskap logotypen kommuni-
cerar till allmänheten.
Frågeställningen är:

! Hur kommunicerar logotyper?
! Vad vill företaget förmedla omgivningen genom

logotypen?
! Hur uppfattas logotypen av mottagarna?
! Varför väljer företag att förändra sin logotyp?

UNDERSÖKNING: De logotyper som jag har valt att undersöka i uppsatsen är, Arla Foods
och Sveriges Television. Företagets intentioner och de kärnvärde som
skulle förmedlas genom logotypen fick jag genom intervjuer med
representanter från företagen. Allmänhetens uppfattningar och åsikter om
företagets logotyper fick jag fram genom fokusgruppintervjuer där
deltagarna fick diskutera hur de uppfattade och vad de associerade till när
de såg företagens logotyper. Därefter har jag studerat huruvida logo-
typerna fungerar som informationsbärare.

SLUTSATSER: Det som framkommit är framförallt att det inte alltid är så lätt att utforma
logotyper som kan förmedla de intentioner företaget vill förmedla så att
allmänheten uppfattar det på det sätt som företaget önskar. Företaget kan
inte alltid förutse och förstå hur allmänheten kan och kommer att tolka och
uppfatta logotyperna. Det finns många faktorer som bidrar till hur logo-
typerna uppfattas och hur en logotypförändring kommer att lyckas. För att
logotypen ska fungera som informationsbärare bör logotypen väcka
positiva associationer till företaget. Logotypen bör även vara lätt att
identifiera samt ska där helst finnas något som kan härleda logo-
typen till företaget.
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1. INLEDNING
Avsnittet börjas med en introduktion av uppsatsens ämne samt en redogörelse av
problemområdet. Därefter kommer en beskrivning av uppsatsens syfte och fråge-
ställningar. Avsnittet innehåller även uppsatsens avgränsningar, en begreppsdefinition
av centrala begrepp samt en disposition.

1.1  Introduktion
Logotyper är något som alla har åsikter om, och det diskuteras gärna om deras
färg, form och typsnitt. Huruvida en logotyp är snygg eller inte, är kanske inte det
mest betydelsefulla. Det viktigaste med logotypen är att den ska ge uttryck för vad
företaget vill vara och säga, och att logotypen stämmer överens med företagets
intentioner och affärsidé. Logotypen är inte bara en färgstark och rolig krumelur
utan en uttrycksfull och värdeladdad symbol (Lundmark, 1999). Logotypen måste
passa ihop med företaget, det går nämligen inte att köpa sig en image eller ett
uttryck genom en klatschig eller en elegant logotyp. Det som kan påverka
omgivningens syn på och uppfattning om företaget kan vara allt ifrån logotypens
utformning och färger till personligt bemötande. (ibid).

Behovet av att märka ut en varas ursprung uppkom då kunderna på till exempel
torgmarknader började fordra att på något sätt få veta vem som tillverkade och
sålde vad. Exempelvis grundar sig Kelloggs logotyp på att ägaren skrev Kelloggs
på alla cornflakespaket för att kunden skulle kunna försäkra sig om att de köpte
rätt vara. På detta sätt kunde kunderna garantera sig att erhålla varor från
tillverkare som vid förra tillfället höll god kvalitet på sina varor (Melin & Urde,
1991). Genom masstillverkning, massdistribution och reklam utsattes konsument-
erna av olika produkterbjudande från en stor mängd av tillverkare. Logotypen
blev därmed ett redskap för att kunderna ska kunna identifiera och särskilja
produkter (Haig & Harper, 1997; Klein, 2001 och Melin & Urde, 1991).

Det var på först på 1950-talet som logotypen blev något mer än bara ett identi-
fikationsmärke. Logotypen blev nu ett viktigt marknadsföringsverktyg och före-
tagen började allt mer tänka på sin profil och image (Haig & Harper, 1997). Att
utveckla en logotyp som fastnar i konsumenternas medvetande är inget som görs
över en natt. En designer som är känd för att ha utvecklat starka och minnesvärda
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logotyper är Paul Rand. Han har bland annat utvecklat logotypen för företaget
IBM. Skulle man säga företagets namn "International Business Machine" vet de
flesta inte vad man talar om, säger man i stället IBM vet de flesta vad man menar.
IBM: s logotyp har inte blivit ändrad sedan introduktionen under 1950-talet, vilket
har lett till att logotypen är starkt förankrad. "IBM means service", och med detta
vill företaget visa att företaget står för kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Detta
är något, som måste kännas och synas i allt som företaget gör och säger (Haig &
Harper, 1997 och Morgan, 1999).

1.1.1  Problembakgrund & problemdiskussion
Under årens lopp har många företag förändrat sina logotyper, och orsakerna till
logotypförändringarna varierar. De vanligaste anledningarna till logotypföränd-
ringar är att företagen vill stärka sin identitet vid exempel företags sammanslag-
ningar eller när företaget vill stärka eller förändra företagets image. Exempelvis
har GB Glace, Nordea och SEB förändrat sina logotyper i och med att företagen
har gått samman med ett annat företag. Konsumenterna ser många gånger bara
logotypförändringarna, och får inte alltid ta del av de bakomliggande orsakerna till
förändringarna. Det kan även komma en tid då företagets logotyp behöver
anpassas till företagets nya värderingar eller känns otidsenlig (Lundmark, 1999).
De flesta företag gör regelbundet små ibland knappt märkbara justeringar.
Exempel på ett sådant företag är Coca Cola, vars logotyp verkar ha förskonats
från förändringar. Men Coca Cola har behållit en väl inarbetad logotyp, samtidigt
som de under årens lopp har förändrat och moderniserat logotypen med små
knappt märkbara medel. Detta kan man se om man sätter Coca Colas första
logotyp bredvid dagens. Det syns en tydlig utveckling av logotypen, och Coca
Cola känslan är trots detta fortfarande densamma (ibid). Andra företag som på
senare år har förändrat sina logotyper som ett led i att förnya sig är till exempel
Pressbyrån, Lindex, Åhlens och Coop Forum.

I företaget har logotypen en väldigt betydelsefull roll, då den ska skildra företagets
identitet och framställning. Logotypen är det bärande elementet i företagets
profilering, och är en del av dess kommunikation med omgivningen. En stark
profil betyder inte allt, företaget behöver även produkter som håller bra kvalitet.
Kassettbandsföretaget Track försökte för några år sedan, att utmana och kon-
kurrera med de japanska marknadsledande kassettföretagen. Kassettbanden Track
var förpackade i svarta läckra fodral med en bra logotyp. Men produkterna var
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dåliga och höll låg kvalitet och det hjälpte inte att företaget hade en bra grafisk
design och en tjusig logotyp (Berndal, 1990).

Vid en logotypförändring kan det finnas en risk att företagets grundläggande
värden försvinner eller att företaget på något annat sätt mister förtroende för om-
givningen. När ett företag ska ta fram en ny logotyp eller förnya en gammal, bör
företaget undvika att falla för modetrender eller klichéer. Exempelvis blev det för
några år sedan modernt att byta ut A: et i företagsnamnet till ett @. Detta skulle
vara ett sätt för företaget att visa omvärlden att de hängde med i utvecklingen.
Idag ser ett "snabel-a" i logotypen allmänt fånigt ut, eftersom nästan alla företag
nuförtiden använder sig utav e-post och de flesta företag har även en egen
webbplats (Lundmark, 1999).

De logotyper som jag har valt att studera i denna uppsats är Arla Foods och
Sveriges Televisions. Jag har valt dessa företags logotyper därför de nyligen har
förändrat sina logotyper, de är kända på den svenska marknaden och de har tradi-
tioner som sträcker sig lång tid tillbaka. Jag kommer bland annat att undersöka
vad det är för budskap som företagens logotyper förmedlar, och stämmer före-
tagens avsikter med logotypen överens med de uppfattningar som allmänheten
har av företagens logotyper. Uppfattar allmänheten verkligen de kärnvärden som
företaget vill skall finnas i logotypen, och som skall beskriva företaget visioner?

1.2 Studieobjekt
Arla Foods är idag Nordeuropas ledande mejeriföretag, med ett bett sortiment av
mejeriprodukter och som man kan finna över hela landet. I april år 2000 gick Arla
ihop med det danska mejeriföretaget MD Foods och blev Arla Foods. Företaget
är ett kooperativ och ägs utav mjölkbönder både i Sverige och i Danmark (arla.se).
Arla förknippas oftast som mjölkproducent, och Arla Foods producerar mjölk till
stora delar utav Sverige, dock inte till Skåne som har en egen mjölkproducent.
Logotypen och varumärket har förändrats ett flertal gånger under Arlas livstid.
Arlakons föregångare var skyddsmärket "Flickan med kon" som Stockholms
Mjölkförsäljnings AB fick inregistrerat som varumärke 1887. Omkring 1946
föddes kon i form av en stiliserad träkossa, i början fanns det inga normer eller
riktlinjer för hur kon skulle se ut. Det var först i slutet av 1960-talet som kon blev
ett alltmer standardiserat varumärke, både när det gäller form och färg. När
namnet Arla antogs 1975 förändrades logotypen, och kon fick namnet Arlakon.
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Ett av Sveriges mest kända varumärken är idag Arlakon och kallas i reklamen för
"Sveriges mest älskade ko" (ibid). I och med den nya organisationen fick Arla
Foods förändrades företagets logotyp. Arla Foods nya logotyp är, ett grönt ovalt
märke och inuti märket finns namnet Arla och en smörblomma. Arla Foods före-
tagslogotyp, är en kombination av de två gamla företagens logotyper. Där namnet
Arla är det framträdande, samtidigt som företaget har behållit MD Foods färger
och bilden av blomman. I Sverige har logotypen behållits med den röda Arlakon
på produkter som är tillverkade med svensk mjölk.

Figur 1: Arla Foods företagslogotyp och produktlogotyp, arla.se

Sveriges Television (SVT) inledde sina första sändningar 1956 med bara en kanal,
och har idag nio kanaler varav två är rikskanaler samt text-TV och en webbplats
(Fakta om Sveriges Television, 2001). SVT hade under många år monopol på TV-
sändningarna, och fick stor genomslagskraft då människorna såg allt som visades.
Monopolet avreglerandes under 1990-talet och SVT fick konkurrens om TV-
tittarna. TV-världen är idag förändrad, men vi ser fortfarande lika mycket eller
mer på TV (Hadenius & Weibull, 1999). Under år 2000 påbörjade SVT sin om-
profilering av företagets två rikskanaler SVT 1 och SVT 2, för att bättre möta de
krav som ställts på företaget i en förändrad medievärld. Med den nya organisa-
tionen vill SVT öka företagets effektivitet och stärka konkurrenskraften. Målet
med SVT: s nya profil är att det ska bli lättare för publiken att hitta "sina"
program, och ambitionen är att kanalerna ska ha varsin personlighet. SVT: s
kanaler fick i och med omprofileringen, ett nytt grafiskt utseende samt en symbol i
sin logotyp (Fakta om Sveriges Television, 2001 och svt.se).

Figur 2: Sveriges Televisions logotyp, svt.se
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1.3  Syfte & frågeställning
Syftet med min uppsats är att undersöka logotypens roll. Jag vill undersöka vad
logotyper säger om företaget och vilket budskap den förmedlar till allmänheten.

Frågeställningen är således:
! Hur kommunicerar logotyper?
! Vad vill företaget förmedla omgivningen genom logotypen?
! Hur uppfattas logotypen av mottagarna?
! Varför väljer företag att förändra sin logotyp?

1.4  Begreppsdefinitioner
Jag kommer att definiera några av de begrepp som jag kommer att ta upp och
använda i arbetet. Avsikten är att fastställa författarens precisering av begreppen
samt undvika missförstånd.

Ett varumärke innehåller olika fysiska element eller påtagliga karaktärsdrag som ett
företag använder sig av för att identifiera sina varor och tjänster för att särskilja
dem från konkurrenterna. Ett varumärke kan bestå utav en logotyp, ett namn, en
symbol men även kvalitet och de produkter varumärket representerar. Det kan
dessutom vara designen eller utstyrseln på varan eller en förpackning, så som
formen och färgen. Det kan även vara en kombination av dessa beståndsdelar
som utgör varumärket. Varumärket får en betydelse i det sociala sammanhanget
först efter att det förekommit en överenskommelse mellan olika människor (Urde,
1997). Varumärkets position på marknaden, förstärks ofta genom olika reklam-
kampanjer. Ett varumärke har ett ekonomiskt värde, och det går lagligt att skydda
ett varumärke.

Logotypen är en speciell utformning av ett ord eller orddel, vanligast firmanamnet.
Oftast kombineras ett ord med ett figurmärke till en ordbild, som till exempel
logotypen för Shell som har en snäckan som symbol och som är välförankrat med
namnet. Logotypen är en del utav begreppet varumärke. Logotypen ingår i ett
företags profil, och har där en betydande roll för företagets kommunikation med
omgivningen.
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Det råder stor begreppsförvirring kring dessa begrepp, och för att förtydliga dessa
begrepp kommer jag ge några exempel för tydligare klargöra skillnaderna mellan
logotyp och varumärke (se bilaga 1). Coca Cola är till exempel ett varumärke och
det sätt som Coca Cola skrivs på är dess logotyp. Även Volvo är ett varumärke
och det sätt som företaget skriver namnet är Volvos logotyp (Mollerup, 1997).
Telias logotyp exempelvis består utav det sätt som Telia skrivs, men även dess
cirklar ovanför texten. Tar man till exempel kattmaten Whiskas, så är det ett varu-
märke, men det sätt Whiskas skrivs på och dess symbol utgör produktens logotyp.

Ett företags profil innebär, de budskap som företaget medvetet sänder ut sin om-
givning. Profilen är följaktligen den bild som företaget vill visa upp, och så som
företaget vill vara (Lagergren, 1998 och Larsson, 1997).

Imagen är de bilder som omvärlden har av företaget, närmare bestämt så som
företaget uppfattas. Företagets image påverkas inte bara utav de signaler som
företaget sänder ut, utan även av olika omvärldsfaktorer (Lagergren, 1998 och
Larsson, 1997).

1.5  Avgränsningar
Jag har valt att studera logotypens roll genom att studera vad logotyper förmedlar
för budskap. I detta arbete har jag valt att inte ta upp tryckteknik, marknadsföring,
de ekonomiska aspekter och arbetet kring att utforma en logotyp som även kan ha
en betydelse för hur logotypen uppfattas. Den omorganisation som företagen har
gjort i samband med logotypförändringarna är inget jag kommer att fokusera på i
min undersökning. Jag kommer endast att beröra organisationsförändringen när
jag tar upp de avgörande faktorerna till logotypförändringarna samt hur detta kan
ha påverkat synsätten och uppfattningarna av logotyperna. Vidare kommer jag att
begränsa mig till att endast studera effekten av företagens profil och image genom
logotypen. Detta kommer jag att göra genom att studera symboluppfattningen,
attityderna till företagens logotyper ur konsumenternas perspektiv samt genom
vad företaget vill förmedla med sina logotyper. Jag har varit intresserad av
konsumenternas syn på logotypen och på förändringen av logotypen, och inte av
andra eventuella företagsintressenter.
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1.6  Disposition

Figur 3: Uppsatsens disposition.
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2.  TEORI
I detta avsnitt kommer begreppet logotyp att utvecklas. Därefter kommer en presen-
tation utav företagsprofil, image och positionering. Avsnittet avslutas med semiotik och
färgers betydelser.

2.1  Logotyper
Logotypen är en sorts signatur för företaget, och är namnet på ett företag som är
designat och utformat på ett speciellt sätt (Haig & Harper, 1997; Mollerup, 1997
och Olins, 1999). Namnet är ofta kombinerat med en symbol eller ett märke.
Logotyper är inte bara en dekoration för företaget utan logotypen ska föra ut ett
budskap, och meningen med logotypen är att den ska betona, förklara och för-
tydliga företagets intentioner. Det är främst genom olika tecken och symboler
som logotypen kommunicerar med sin omvärld (Lundmark, 1999).

Det går enligt Haig & Harper (1997) att dela in logotyper i tre olika kategorier:
monogram, enbart namn och kombination av namn och symbol:

! Logotyper som tillhör monogram kategorin består utav de första bok-
stäverna i företagens namn. Exempel på sådana företag är NK, IBM,
IKEA och SAS (Haig & Harper, 1997).

! Namnmärke kallas de logotyper som endast består utav ett namn. För-
delen med denna typ av logotyp är att namnet är logotypen, och det finns
ingen symbol eller märke för konsumenten att lära sig att känna igen och
förstå. Det kan dock finnas en del svårigheter med denna typ av logotyp
när det gäller utformningen. Logotypen ska ha vissa igenkänningstecken
som ska spegla vad företaget står för, vilket kan vara svårt att få fram
genom att företaget enbart använda sig av namnet. Exempel på företag är
Coca Cola, Cartier och Absolut Vodka (Haig & Harper, 1997).

! En kombination av namn och symbol är generellt det bästa sättet att
utforma en logotyp. Det beror bland annat på, att genom symbolen och
symbolens design kan logotypen få kännetecken som uttrycker vad före-
taget står för och visar företagets visioner. Exempel på företag som kom-
binerar namnet och en symbol i sin logotyp är Eriksson, Shell, Converse,
Telia och Lacoste (Haig & Harper, 1997).
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Logotypers grundläggande funktion är att identifiera företaget eller en produkt,
och har som syfte att föra ut ett budskap. Logotypen ska finnas och kunna
fungera på skyltar, på byggnader, på visitkort, brevpapper, annonser och på webb-
sidor, det vill säga överallt där företaget kommunicerar med sin omgivning (Haig
& Harper, 1997 och Morgan, 1999). Det är viktigt att logotypen är genomtänkt
och utformad så att den överrensstämmer med företagets värderingar, identitet
och intentioner. Det första intrycket är, som vi alla vet, oftast det intryck som
kvarstår. När det gäller företag är det för det mesta deras namn eller logotyp som
utgör det första intrycket, det är oftast det första omgivningen ser av företaget vid
en kommunikation. Valet av företagsnamn, symbol och utformningen av logo-
typen har därför en väldigt stor betydelse för företagets existens och image.
Exempelvis letar blivande föräldrar ofta i månader efter ett passande namn till sitt
nyfödda barn. Det namn som vi själva har fått, har influerat och påverkat våra liv
och varje gång du skriver namnet eller hör det påminner och förstärker det vem
du är. Logotypen väcker associationer, och känslor, och ett företag vill genom
logotypen få så positiva associationer och reaktioner som möjligt (Lundmark,
1999). En logotyp står inte för något och är inte värd någonting förrän den
förankrats internt och externt och på så sätt fylls med ett värde och renommé. Ett
exempel på en symbol som har haft stor betydelse för konsumenternas identifika-
tion av varumärket Nike, är det bumerangliknande "swoosh"-symbolen. Denna
symbol används ibland helt fri från företagsnamnet till exempel på kepsar, då
symbolen är väl inarbetad i konsumenternas medvetande (Haig & Harper, 1997).

För att en logotyp ska anses som bra bör den uppfylla följande kriterier:
! Företaget ska direkt kunnas kännas igen genom logotypen
! Logotypen ska ha förutsättningar att kunna förmedla de värden

som företaget representerar
! Vara särpräglad i sin idé och form
! Vara tilltalande
! Ha ett innehåll som väcker intresse
! Logotypen ska ha skapats i samstämmighet med den övriga

grafiska identiteten
! Den ska kunna användas i svart-vitt tryck men även i färg
! Överleva moderiktningar

(Haig & Harper, 1997 och Lundmark, 1999).
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Logotyper har funnits i årtionde, och logotypen har inte alltid haft en sådan
framträdande roll som logotypen har idag. En skillnad är hur kläders märkeslappar
från början var dolda och diskret placerade på insidan av kläderna. Det kunde
visserligen finnas små emblem utanpå tröjor, men det förekom främst på de rikas
sportutrustning och framförallt på golf- och tenniskläder (Klein, 2001). Under
senare delen av sjuttiotalet började denna eleganta sportstil även att synas ute på
gatorna, och logotypen kunde nu ses i allt större utsträckning på framsidan utav
kläderna. Dessa symboler, som en ryttare på språng eller krokodil, fick nu samma
sociala funktion som om man behöll prislappen på sitt plagg. Omgivningen visste
på så sätt vilket pris som den som bar tröjan hade fått betala, för att kunna klä sig
med stil. På åttiotalet fick Lacoste och Ralph Lauren sällskap av andra företag så
som Calvin Klein och Esprit. Dessa företag förvandlade gradvis logotypen från att
vara överdådlig och onaturlig till att bli en mer aktiv beståndsdel i modet. Logo-
typen ökade väldigt i formatet och expanderades från att ha varit några centimeter
stort emblem, till att synas över hela bröstet. Detta är något som fortfarande
pågår, och det företag som idag är störst är Tommy Hilfiger vars logotyp kan ses
på diverse olika kläder och människor. Den drastiska upptrappningen av logo-
typernas roll har förändrat marknaden, och logotypen har under de senaste femtio
åren blivit mer framträdande och värdefullare (ibid).

2.2  Företagsprofilering
Profil står för den bild som organisationen vill ha av sig själv och kan beskrivas
som de egenskaper som företaget väljer att lyfta fram och medvetet förmedlar
utåt. Företagets profil är en del utav företagsidentiteten (Hinn & Rossling, 1994
och Lagergren, 1998). Företaget vill med sin profil föra ut ett budskap till både
interna och externa publiker. De interna publikerna finns inom organisationen
medan externa publiker är kunder, leverantörer, medier, samarbetspartners eller
allmänheten (Bernstein, 1985 och Larsson, 1997). Det går att diskutera begreppet
företagsprofilering på två olika nivåer, visuellt eller organisatoriskt. Den organisa-
toriska profilen handlar om företagets självbild, målsättningar, beteende och
agerande. Medan den visuella profilen handlar om ett företags olika utmärkande
egenskaper som gör att människor kan identifiera företaget. Det kan röra sig om
företagets logotyp, symboler, färger etc. (Urde, 1997). Ett fundamentalt känne-
tecken för ett företag är företagsnamnet, vilket kallas för ordmärke exempelvis
Absolut Vodka. Ett annat viktigt kännetecken för företaget är figurmärket eller
symbolen, och exempel på ett figurmärke är Shells snäcka. Att ha en uttänkt och
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genomarbetad strategi för hur logotypen ska användas är viktigt för företagen.
Profilarbetet består till en stor del utav att använda företagets karaktärsdrag och
kännetecken på företagets synliga aktiviteter, exempelvis bastrycksaker, skyltar, på
anställdas kläder och bilddekorer. Genom att företaget återger och upprepar sin
visuella profil, sprids budskapet till en bred publik (Informationsförlaget, 1992).

2.2.1  Profilbärare
Profilen ska förmedla företagets själ och de budskap som företaget vill föra ut,
och detta kan ske genom olika kanaler. Enligt Hinn & Rossling (1997) finns det i
ett företag tio olika profilbärare. Dessa är anställda, produkter, grafiskt program,
reklam, butiker, sponsring, företagsevenemang, PR, produktionsutrustning och
tekniskdokumentation. Profilbärarna bidrar till att skapa företagsprofilen, och i
detta arbete är inte alla profilbärare lika intressanta. Jag kommer därför bara titta
närmare på det grafiska programmet, då logotypen är ett bärande element där.

Företagets profil brukar presenteras i olika dokument, och här ges information
om vad företaget står för, vad som är typiskt och det specifika med företaget. De
regler som finns för ett företags grafiska program brukar kallas för designprogram,
och samlas i en grafisk manual. Denna manual ska fungera som en uppslagsbok
för företaget, om det skulle uppstår oklarheter kring hur det grafiska programmet
ska användas i förtaget och den grafiska manualen är till för att följas (Hinn &
Rossling, 1997).

Ett företagets grafiska program innefattar väldigt mycket, det kan vara allt ifrån
visitkort, brevpapper, broschyrer till ett företags logotyp. Företagens design-
program brukar omfatta: logotyp, företagsmärke, färgsättning och teckensnitt-
instruktioner (Bergström, 1998). I den grafiska manualen finns förhållningsregler
och mallar för företagets hela grafiska program, allt ifrån hur logotypen och före-
tagsmärke ska se ut till på vilket sätt brevpappret ska utformas (Bergström, 1998
och Lagergren, 1998 och Ollén, Vester & Winsløw, 1988).
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2.2.2  Profilstruktur
Det finns tre olika profilstrukturer, det vill säga vissa grundläggande ramar för hur
företagen ska använda sig av sina logotyper, färger och typografi (Hinn &
Rossling, 1994; Olins, 1999 och Informationsförlaget, 1992).

Den monolitiska strukturen innebär att ett företag genomgående använder sig av ett
namn, en logotyp och en gemensam stil. Företag som använder sig av den mono-
litiska strukturen är ofta väldigt enkla att identifiera. Exempel på företag som
använder denna strukturen är IBM, IKEA, Shell, BMW och SAS.

Figur 4: Monolitiska profilstruktur efter Informationsförlaget, 1992:40

Den intygande/tillhörande strukturen används av koncerner som har flera fristående
dotterbolag eller organisationer, och dessa använder sig av sitt eget namn, sin egen
logotyp, sina egna färger och helt sin egen stil. Dess tillhörighet med koncernen
anges antingen via en koncerngemensam symbol eller i en underliggande textrad;
"Ett företag i AB & Co gruppen" eller "Ingår i AB & Co". Exempel på företag är
General Moters och Tetra Laval.

Figur 5: Intygande eller tillhörande profilstruktur efter Informationsförlaget, 1992:40
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Företag som använder sig utav den varumärkta strukturen har valt att kom-
municera och exponera sig i första hand genom sina varumärken. Exempel på
sådana här företag är Beirsdorft som har Nivea, Nestlé som har Kit Kat och After
Eight, Procordia som har Önos och Proctor & Gamble som har Pampers.

Figur 6: Varumärkta profilstruktur efter Informationsförlaget, 1992:41

2.3  Image
Image är den bild eller uppfattning som omvärlden har av en organisation eller ett
företag (Lagergren, 1998). David Bernstein definierar image som: "The corporate
image is the net result of the interaction of all the experiences, impression, belifs, feelings and
knowledge that people have about a company" (Bernstein, 1984:40 cit. efter Bevis, 1967).

Det går inte att skapa en image, men det går för det mesta att påverka den. Det
kan finnas en rad olika faktorer som kan ha varit med och bidragit till allmän-
hetens bild av företaget. Det kan till exempel ha varit genom företagets profil,
men även genom andra faktorer såsom tidigare erfarenheter av organisationer,
reklam, mottagarens allmänna uppfattning om en vara eller tjänst. Det kan även
vara omvärldens helhetsintryck, affärsidén eller andra externa kommunikations-
insatser. Informationen som kan påverka företagets image kan vara ihållande, ytlig
eller temporär. Vissa faktorer kan vara svårare att påverka, och det är den bild
som media förmedlar (Larsson, 1997). En positiv bild av ett företag innebär oftast
en positiv bild utav företagets produkter, och denna koppling är speciellt viktigt
när företagets namn är starkt knutet till varumärket. Är attityden positiv eller
negativ kommer detta att påverka företagets image på samma sätt (Palm, 1994).
"Det värsta öde som kan drabba ett företag eller en organisation, tex ett politiskt parti, är att
inte ha någon image alls. Då är man antingen helt okänd eller också helt ointressant. Man
finns, men ändå inte" (Lagergren, 1998:279).
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2.3.1  Profil- & imageanalys
När företag ska skapa en företagsprofil måste företagen fundera över vad det är
för specifikt de vill erbjuda marknaden. Företagen måste underhålla och följa upp
profilen, en företagsprofil byggs inte upp på en gång för att vara så för alltid utan
måste ständigt utvecklas. För att kunna bedöma den nuvarande profilen måste
företaget regelbundet genomföra en profil- och imageanalys (Melin, 1999). Hur
detta kan gå till illustreras i figuren nedan:

Figur 7: Profil- och imageanalys efter Melin, 1999:228

I analysen undersöks konsumenternas uppfattningar om företagets profil och
logotyp. Analysen är en nulägesbeskrivning av företagets profil och det tas ingen
hänsyn till tidsaspekten (Melin, 1999). Idealet för företaget är givetvis att profilen
överensstämmer med imagen (Larsson, 1997). Här nedan ges en förklaring av vad
de olika siffrorna illustrerar:

1. I den första situationen är företaget nöjd med den nuvarande
profilen, då den överensstämmer med företagets image.

2. Företaget är vid denna situation tillfreds med profilen. Men
konsumenternas bild och företagets bild av profilen stämmer inte
överens och det krävs förändringsåtgärder.

3. Företaget är inte nöjd med sin nuvarande profil, och företaget
måste göra en förändring mot en önskad profil.

4. När företaget skapat en ny profil är det viktigt att den kom-
municeras till konsumenterna så att rätt image uppnås.

(Melin, 1999)
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2.4  Positionering
Positionering innebär att företaget genom planerad kommunikation skapar en
position av en företeelses, till exempel en logotyp eller en produkts, väsentliga
fördelar och skillnader i en mottagarens föreställningsvärld (Kotler, 1999 och
Palm, 1994). Positionering kan definieras som: "Positionering börjar med en produkt av
något slag. En vara, en tjänst, ett företag, en institution eller tom en person. Kanske du själv.
Men positionering är inget du gör med produkten. Positionering är vad du gör med den tilltänkte
intressenten. Det vill säga, du placerar produkten i intressentens tankevärld" (Palm, 1994:50
cit. efter Ries & Trout, 1985). Positionering kan sägas vara ett resultat av en kom-
municerad företagsprofil och ger svar på frågor såsom vad, varför, för vem, när
och i förhållande till vem (Urde, 1997).

2.4.1  Påverkansstrategier
Begreppen övertalning och påverkan ligger väldig nära varandra. Därför kan det
vara svårt att skilja de båda begreppen åt. Övertalning kan definieras som, att
någon går med på ett visst handlande med hjälp av olika argument. Påverkan
betyder ständig inverkan, där resultatet är en förändring (Norstedts svenska
ordbok, 1999). Vi utsätts ständigt för påverkan, vare sig vi vill eller ej. Vid
påverkan vill man att mottagarens tankebanor ska bli så lika sändarens som
möjligt, sändaren vill förmå mottagaren att tänka, tro eller handla på ett visst för-
utbestämt sätt (Meijer, 1994).

Om företaget ska lyckas kommunicera och få ut sitt budskap till omvärlden, måste
företaget få en bild av hur mottagarna ser på verkligheten. Det är viktigt att ha en
korrekt bild av mottagarnas föreställningsvärld. För ju mer man vet om mot-
tagarna, desto bättre kan företaget redan från början anpassa sig till dessa. Det
mentala utgångsläget, eller föreställningsvärlden, är helt enkelt mottagarnas syn på
verkligheten (Palm, 1994). Vad man tycker är bra och vad som är dåligt, vad som
är oviktigt och vad som är viktigt, vad som är sant och vad som är falskt.

Det som ingår i en förställningsvärld är till exempel föreställningar, värderingar,
värden, normer, attityder, opinioner, beteende, intentioner och beslut. Den minsta
enheten i föreställningsvärlden är tankeobjekt, kan vara ett varumärke, en logotyp
eller en produkt (Palm, 1994). Begreppet tankeobjekt definieras av McGuire så
här: "Objekcts of thought are foci of interest such as self, mother, equality, etc. Some are
concrete/…/ others are more complex or abstract or are semantic compounds /…/ Anything
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that the person distinguishes from at least one other ting on at least one dimension of judgement is
an object of thought for that person" (Palm, 1994:54, cit. efter McGuire, 1985). Ett
objekt kan enligt McGuires bestå av två oberoende tankeobjekt. Det kan vara ett
objekt och en del av samma objekt, som samma person kan ha olika attityder till
och föreställningar om. Ett tankeobjekt är inte tvunget att motsvaras av ett
språkligt uttryck, utan det kan förekomma känslor och inre tillstånd som uppfyller
de specifikationer i McGuires definition som inte individen kan uttrycka i ord
(Palm, 1994).

Till ett tankeobjekt finns det alltid en attityd, och attityd innebär att det finns
inställningar till en viss person eller företeelse (Norstedts svenska ordbok, 1999). I
detta sammanhang kan man beskriva attityd som, hur en individ känner eller
reagerar inför en viss situation eller en företeelse det vill säga tankeobjektet.
Attityder kan ha en viss riktning, positiv eller negativ. En grafisk beskrivning av en
föreställningsvärld som bygger på tankeobjektet logotyp, och de attityder som är
knutna till logotypen skulle kunna se ut som nedan. Attitydens riktning anges med
+ respektive -, och attitydens styrka anges med antalet tecken. Figuren är fingerad.

Figur 8: Attityder till ett tankeobjekt efter Palm, 1994:59

De uppfattningarna och attityder som handlade om inspiration, trendigt och låga
priser, gör att individerna får positiva associationer när de ser företagets logotyp.
Medan barnarbete och personal gör att individerna förknippar företaget med
något otrevligt och negativt. Företaget bör ha en insikt i de attityder och åsikter
som företagets logotyp kan förmedla, då dessa inställningar både kan hjälpa och
stjälpa företagets existens.

Begreppet värde kan ävenledes vara användbart, när det gäller att förklara en
människas relation till ett tankeobjekt. Det är viktigt att man vet skillnaderna
mellan attityd och värde. Ett värde innebär en enda tro eller övertygelse, medan en
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attityd består av flera uppfattningar kring ett objekt eller en situation. Attityder är
på så sätt resultat av de värden som en individ besitter. Ett sätt att använda sig av
värden är genom den så kallad value association technique. Detta innebär att ett
begrepp, till exempel en produkt, associeras med ett värde som är betydelsefullt
för konsumenten (Palm, 1994).

Företaget måste veta vilka värden som är centrala för målgruppen och vilka
värden som logotypen förknippas med, för att värdeöverföringen ska få resultat.
När en individ uppmärksammas på de värden som inte stämmer överens med
hans attityder och beteende, inträffar det förändringar i individens föreställnings-
värld. Å andra sidan har en föreställningsvärld en tendens att stärkas, om
individen tycker att attityderna och beteendena är i linje med individens värden
(Palm, 1994). För att kunna åstadkomma en beteendeförändring måste man
därför skapa en obalans i personens kognitiva struktur, då en förställningsvärld
strävar efter balans. Det är först när en föreställningsvärld är ur balans som det går
att påverka individens attityder och beteende, vilka går emot individens ur-
sprungliga värden. De attityder och beteenden som grundar sig på centrala värden
hos en individ är mycket svårare att förändra än de som kommer ifrån ytliga
värden (Palm, 1994).

2.5  Semiotik
Semiotik innebär att man studerar tecken, vilket omfattar både användningen av
ord och visuella tecken så som till exempel bilder (Bignell, 1997 och Åstrand,
1992). Ett tecken är något som vi kan uppfatta med våra sinnen, ett tecken hän-
syftar till något annat och är således beroende av hur användaren uppfattar det
(Fiske, 2000).

2.5.1  Symboler
Ordet symbol kommer ifrån det grekiska ordet "symbolen" och betyder tecken
eller tecken på igenkännande (Foley, 1995). Den svenska användningen av ordet
symbol är "något som står för något annat" (Åstrand, 1996). Det finns två sätt att
beskriva en symbol. Det första är att symboler är en figur eller en bild som före-
ställer en sak men betyder något annat. Det är ofta konkreta föremål som
betecknar något ogripbart eller abstrakt, men det kan även beteckna en idé eller
ett begrepp (Foley, 1995). Exempel på detta är att en uggla står för visdom och en
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röd ros står för Socialdemokraterna. Det andra sättet är att ett tecken kan
betecknar ett föremål, ett värde eller en process. Dessa tecken kan endast förstås
av de som i förväg vet vad den föreställer och betyder, vilket beror på att det inte
finns något logiskt samband mellan symbolen och dess betydelse. Huruvida en
människa förstår innebörden av en symbol beror på förkunskaper och från vilken
kultur de kommer ifrån (Achen, 1978). För att en handling, situation, fysiskt
föremål eller ett ord ska kunna betraktas som en symbol, krävs det att objektet har
en viss betydelse hos en eller flera personer. De upplevelser och iakttagelser som
man haft i samband med symbolerna, påverkar ens associationer (Informations-
förlaget, 1992). Det symboliska uppstår alltså i det samspel som finns mellan en
individ eller ett kollektiv och ett visst objekt. För att människan ska kunna förstå
symboler och symbolik fodras det en djupare tolkning av den innebörd som de
representerar (Alvesson & Berg, 1988).

2.5.2  Denotationer & konnotationer
En text eller en bild kan förmedla betydelser på två olika nivåer. Roland Barthes
utvecklade signifikationsteorin, och menade att ett tecken både har denotativa och
konnotativa funktioner. Denotation betyder entydighet och beskriver den uppen-
bara och direkta betydelsen av tecknet (lejon). Medan konnotationer betyder
mångtydighet och är den indirekta betydelsen av ett tecken (kunglig makt).
Tolkningarna av de konnotativa betydelserna avgörs av olika faktorer hos mot-
tagarna och i dennes omgivning, det kan vara sociala, kulturella och individuella
faktorer. Vid den konnotativa nivån undersöker man hur användaren uppfattar
tecknet och vilka associationer det väcker (Bignell, 1997; Falkheimer, 2001; Fiske,
2000 och Åstrand, 1992). Konnotation hos ett fenomen är många gånger lika väl-
bekant som denotation. Ett teckens betydelse kan variera från en tidsperiod till en
annan, vilket betyder att en symbol som har haft positiva konnotationer kan ha
negativa konnotationer idag. Ett exempel är företaget ASEA som hade ett
hakkors som sin logotyp, men hakkorset blev nazismens speciella symbol och
företaget var tvungen att byta ut sin symbol och förändra sin logotyp (Berndal,
1990). Konnotationer som skapas av tecken formar en myt. Barthes menar att en
myt är kulturens förmåga att tänka och förstå tecken (Fiske, 2000). För att kunna
förstå ett teckens mening ur myter måste det ske en identifiering av det tecken
som myten tar i anspråk. Därefter måste det åskådliggöras hur dessa tecken är
sammansatta i olika koder, som på så sätt bildar ett system och förmedlar ett visst
speciellt budskap (Bignell, 1997).
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2.6  Färgers betydelse
För att kunna se färger behöver vi ljus, alla färger är mörka och får "färg" när de
blir belysta. Vilken färg ett föremål har beror på vilket ljus som reflekteras och
vilket som absorberas (Bohman & Hallberg, 1996). Färg kan förmedla olika
sorters information i en mängd sammanhang. En av färgernas uppgift är bland
annat att informera, men färger ska även dra till sig uppmärksamhet och förstärka
ett budskap (Bohman & Hallberg, 1996). Färger är relativt individuella upplevelser
och det är svårt att säga något bestämt om vilka reaktioner som kan uppkomma
hos olika människor. Samma färg kan väcka avsky hos vissa och förtjusning hos
andra (Bergström, 1998 och Bohman & Hallberg, 1996). Färgernas innebörder
och deras associationer skiljer sig från en kultur till en annan (Bergström, 1998).
Med färgers hjälp och hur man använder sig av färger går det att uppnå olika
effekter, färger kan till exempel överföra information, identifiera, varna, betona
samt klassificera. Ur företags synvinkel är det av stor vikt att företagen väljer rätt
färg till sina logotyper och symboler för att de ska få den effekt som de önskar.
Färger kan ha ett symboliskt värde, eftersom de har arbetats in under en lång
period och på så sätt blivit informationsbärare med både emotionella och starka
associationer (Hinn & Rossling, 1994).

Den färg som är vanligaste förekommande färgen på logotyper är blått, vilket kan
bero på att färgen anses som en neutral och säker färg som uttrycker klass och
kvalitet. Den röda färgen som kommer därefter används gärna för att den utstrålar
värme. Den gröna färgen används allt mer idag och ger ungefär samma känsla
som den blåa färgen (Lundmark, 1999).
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3.  METOD
I metodavsnittet kommer uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt att presenteras,
metodvalet, urvalet samt en beskrivning av tillvägagångssättet.

3.1  Vetenskapligt förhållningssätt
Alla människor har värderingar, med värdering menas en föreställning om mål
eller ett önskat tillstånd. Utifrån dessa värderingar tolkar människor de intryck och
händelser som människan kommer i kontakt med, och värderingarna sätter sin
prägel på hela samhället. Man bör därför ha i åtanke att ”objektivitet” i ordets
rätta bemärkelse egentligen är omöjlig då man alltid är färgad av tidigare erfaren-
heter, således kan heller inte forskningen hålla sig helt objektiv (Patel & Davidson,
1994; Rosengren & Arvidsson, 1992 och Thurén, 1991).

Synen på objektivitet skiljer sig åt mellan de olika forskningsinriktningarna,
positivism och hermeneutik. Kunskapen inom positivismen byggs på det som
människan betraktar med sina sinnen och det som människan logiskt kan räkna
ut. Enligt det positivistiska tänkandet är det viktigt att forskaren förhåller sig
kritisk till all fakta, och att forskarens egna värderingar hålls åtskiljt från under-
sökningen (Thurén, 1991). Hermeneutiken betonar tolkning och förståelse, vilket
innebär att människors upplevelser och erfarenheter undersöks genom vårt språk
och livsyttringar. Detta görs genom värderingar, empati och subjektivitet (Patel &
Davidson, 1994). En hermeneutisk forskare utgår från sin egen subjektiva
förståelse när denne ska studera ett forskningsobjekt. Förförståelsen utgörs av de
kunskaper, tankar, intryck och känslor som forskaren har. Inom hermeneutiken
kan detta ses som en tillgång för att uppnå förståelse och tolkning av forsknings-
objektet, och inte som ett hinder i forskningsprocessen (ibid).

I detta arbete har jag valt att använda mig utav ett hermeneutiskt förhållningssätt.
Den verklighetsuppfattning som forskaren har med sig i bagaget påverkar
forskaren, undersökningen och dess resultat. Därför är det viktigt att som forskare
välja vilket perspektiv inom vetenskapen som man kommer att arbeta efter.
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3.1.1  Insamlingsmetod
Det finns olika typer av insamlingsmetoder att använda sig av vid en under-
sökning. De olika metoderna eftersträvar olika mål och vilken av metoderna man
ska välja beror på vilken typ av undersökning forskaren har för avsikt att göra.
Den kvalitativa metoden syftar till att skapa en djupare förståelse för problem-
området, och intresserar sig för förekomsten eller frånvaron av en kvalitet. Målet
med kvalitativa undersökningar är beskriva helheten för det aktuella problemet
samt uppnå öppenhet och förståelse för ett fenomen, inte fastställa sanningar
(Andersen, 1998 och Bengtsson, Hjort, Sandberg & Thelander, 1998).

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom jag anser att denna metod
är lämpligast för denna uppsats. Då jag strävar efter att skapa en ökad förståelse
för mitt problemområde, anser jag att man får en utförligare bild av fenomenet
när intervjupersonerna själva med sina egna ord får berätta om sina erfarenheter
och åsikter om logotyperna. Genom att använda mig av den kvalitativa metoden
kommer jag att få en djupare bild av hur företaget och dess intressenter bedömer
företaget och dess logotyp utifrån vissa egenskaper.

Mot den kvalitativa metoden finns där en del kritik. Främst riktar sig kritiken mot
att forskaren litar på och grundar sina undersökningar på subjektiva intryck, samt
att forskaren kan påverka intervjupersonerna med sin närvaro. Därför är det
viktigt att det krävs kunskaper och en viss förmåga i att intervjua, så att inte
forskaren påverkar eller styr intervjupersonen på något sätt (Kvale, 1997). Den
kvalitativa metoden kritiseras för att den inte anses vara generaliserbar. Det finns
vissa förespråkare av den kvalitativa metoden som menar att det går att
generalisera, dock inte på samma sätt som vid den kvantitativa metoden (Sandberg
& Thelander, 2000). Kvale (1997) menar att det finns tre olika sätt att generalisera:
den naturalistiska grundar sig på erfarenheter, den statistiska grundar sig på
kvantitativa undersökningar och sannolikhetsberäkningar, och den analytiska gene-
raliseringen baseras på de resultat som framkommit i undersökningen. Därifrån
kan forskaren få information om vad som kan hända i andra situationer (Kvale,
1997). Med den kvalitativa metoden talar man om att försöka komma fram till en
så hög grad av förståelse som möjligt, detta ska kunna bidra till något som är
giltigt för alla människor (Arvidsson, 2000). Jag hoppas att de kunskaper som
framkommit vid undersökningen ska kunna användas och vara till en viss hjälp
när företagen utformar nya logotyper eller förändrar sina logotyper.
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3.2  Urval & material
Jag har valt att undersöka Arla Foods logotyper och Sveriges Televisions logotyp.
Anledningen till att jag valde dessa företag är att båda företagen riktar sig till
framtidens konsumenter, då de försöker nå ut till den yngre delen utav popula-
tionen. Arla Foods har under det senaste året haft flera annonskampanjer som
främst riktat sig till yngre människor, där de bland annat har försökt få ungdomar
att dricka mer mjölk. Medan SVT försöker få yngre människor att välja just deras
kanaler, då allt fler kanaler har uppkommit på marknaden och konkurrensen om
publiken hårdnar. SVT har gjort en del ansiktslyftningar av kanalerna, och de vill
få kanalerna mer attraktiva. En annan orsak till att jag valde att undersöka dessa
företags logotyper är att båda företagen har ganska nyligen förändrat sina logo-
typer. Både Arla Foods och SVT har funnit under en lång tid och har välkända
och inarbetade logotyper, vilket gör att det kan vara mer riskabelt att förändra
logotypen.

Jag har tagit kontakt med personer på respektive företag som har goda kunskaper
om företagets logotyper, detta för att jag skulle få en så bra grund som möjligt för
undersökningen. För att jag skulle kunna få ta del utav mottagarnas syn på och
uppfattning om företagens logotyper valde jag att använda mig utav fokusgrupper.

I en kvalitativ såväl som en kvantitativ undersökning krävs både primär- och
sekundärdata. Med primärdata menas den information som samlats in för den
aktuella undersökningen och vanliga metoder för den insamlingen är exempelvis
intervjuer och enkäter. Sekundärdata är data såsom material från litteratur, andra
undersökningar och artiklar (Patel & Davidson, 1994). Mitt arbete grundar sig på
primärdata i form av insamlat material från telefonintervjuer med representanter
från Arla Foods och SVT samt den information jag fick vid fokusgrupp-
intervjuerna. Jag har även tagit del av material som fanns tillgänglig hos företagen
och på deras hemsidor. Sekundärdatan består främst av litteratur och artiklar som
berör ämnet och mitt problemområde.

3.2.1  Intervjuernas utförande
Det bästa sättet att få fram information kring människors erfarenheter och tankar
är genom intervju (Bengtsson et al. 1998). I en intervju lyssnar forskaren till vad
olika människor har att berätta om sin livsvärld, där de intervjuade uttrycker sina
åsikter och synpunkter med sina egna ord (Kvale, 1997). Det är intervju-
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personen/erna som är i fokus och intervjuaren försöker finna centrala teman för
undersökningen, samtidigt som man försöker tolka det som intervjupersonen
säger och hur de säger det. En intervjuguide har till syfte att se till att samtliga
intervjupersonernas får möta relevanta och genomgående ämnen som berör
undersökningen. Intervjuguiden kan ta upp och beskriva de ämnen som har
betydelse för undersökningen i stort eller kan den bestå utav noggrant utformade
frågor (ibid). Jag har valt att bygga upp min intervjuguide efter teman, och utifrån
dessa teman har jag utformat frågor kring ämnet. Jag har försökt att inte ställa
ledande frågor för att tillförlitligheten inte ska gå förlorad. Det är även viktigt att
ha i åtanke att det är intervjupersonernas åsikter och uppfattningar som ska
komma fram, och inte mina.

3.2.2  Telefonintervjuer
Jag har gjort två stycken telefonintervjuer, med Håkan Stolt på Arla Foods och
Ursula Haegerström på SVT. Intervjuerna gjordes med personer som har stora
kunskaper om företagets logotyper på respektive företag och som hade tid att
ställa upp. Jag valde att göra telefonintervjuer av den anledning att jag ansåg det
omöjligt att besöka intervjupersonerna på plats. Jag såg inte att det skulle vara
någon nackdel för denna undersökning att använda sig utav telefonintervjuer,
eftersom den kunskap som jag sökte för detta arbete gick att få med telefon-
intervjuer. Innan jag gjorde intervjuerna skickade jag ut intervjuguiden (se bilaga
2) för att intervjupersonerna skulle kunna ha möjlighet att förbereda sig för
intervjun. De teman som intervjuguiden var uppbyggd kring var: logotypen och
dess utformning, logotypförändringar, den grafiska manualen, undersökningar om
logotypen samt målgrupp.

3.2.3  Fokusgrupper
Jag har valt att använda mig utav fokusgrupper för att få allmänhetens syn, åsikter
och uppfattningar om logotyperna. En fokusgrupp innebär, att ett antal männ-
iskor samlas vid ett intervjutillfälle och deltagarna ger sina synpunkter, åsikter och
värderingar på en aktuell fråga eller ett ämne. De enskilda deltagarnas upp-
fattningar kan leda till associationer och reflektioner hos andra och många olika
perspektiv kring en fråga kan komma fram (Obert & Forsell, 2000).
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Jag har valt att använda mig utav fyra fokusgrupper. Enligt Wibeck (2000) bör det
minsta antalet vara tre, och hur många grupper som behövs beror på komplexi-
teten i det som ska studeras. Jag har intervjuat personer från högstadieskolan,
gymnasieskolan, högskolan samt yrkesverksamma personer mellan 25-35 år.
Denna indelning har jag valt för att få allmänhetens och främst unga personers
uppfattningar om företagens logotyper. Företagen riktar sig bland annat till de
unga människor, och dessa är framtidens konsumenter. Vid rekryteringen av
grupperna tog jag kontakt med sex till sju personer, för att täcka eventuella
bortfall. Detta visade sig vara bra, då grupperna till slut bestod utav fyra till sex
personer. Deltagarantalet i en fokusgrupp bör inte understiga fyra och inte vara
fler än sex. Är gruppantalet tre, kommer deltagarna att fungera som medlare
mellan de två andre och bestå gruppen av fler än sex finns det en risk att det
bildas subgrupper och att visa deltagare inte kommer till tals (Wibeck, 2000). I
mitt urval har jag utgått ifrån snöbollsurval via olika kontaktpersoner, detta
innebär att personer som redan rekryteras uppger namn på andra som kan vara
intresserad utav att deltaga. Anledningen till att jag valde denna urvalsmetod var
att homogena grupper lättare kan utbyta information och dela åsikter med
varandra. Det visade sig att fyra grupper var ett lämpligt antal, eftersom jag efter
mötena med dessa fyra grupper ansåg att jag hade tillräckligt med material till min
undersökning.

Jag valde att utföra fokusgruppsintervjuerna på platser som var kända för
deltagarna, detta för att de skulle känna sig mer bekväma inför intervjuerna. Innan
intervjuerna började, presenterade jag mig och berättade lite kort om vad
uppsatsen handlade om. Jag berättade vad en fokusgrupp är för något och hur det
går till. Förklarade även för deltagarna att de ska diskutera med varandra och inte
med mig samt att det inte finns några riktiga eller felaktiga svar, så alla åsikter och
uppfattningar är välkomna fram. Under intervjuerna använde jag mig av en inter-
vjuguide (se bilaga 3) för att jag skulle ta upp samma teman under alla mina
intervjuer. De teman som jag valde att ta upp var: allmänt om logotyper, frågor
om företaget, gamla logotypen och frågor om den nya logotypen.
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3.3  Tillvägagångssätt
I detta arbeta har jag valt att undersöka och fokusera mig på två logotyper, Arla
Foods och SVT: s. Logotyperna som jag har valt är relativt nya eftersom företaget
nyligen har genomfört förändringar av företaget av olika anledningar. Arla har gått
ihop med ett annat bolag och SVT har gjort en omprofilering av företaget.
Logotypen ingår i ett företags profilprogram och är ett av de sätt som företagen
kommuniceras med sin omgivning. Hur logotypen tas emot och uppfattas av
omvärlden men även företagets image har en stor betydelse för företaget. Jag har
genom intervjuerna med personer på företaget tagit reda på vad företaget har för
avsikter med logotypen. Vad det är för något som företagen vill sända ut och
förmedla med logotypen. Genom fokusgruppintervjuerna vill jag försöka ta reda
på hur mottagarna uppfattar logotyperna och om deras åsikter stämmer överens
med företagets intentioner. Jag kommer även att undersöka om mottagarna har
förändrat synen på företaget och uppfattningarna om logotypen, då företaget har
förändrats. Vid fokusgruppintervjuerna vill jag även se hur väl allmänheten känner
till andra logotyper på marknaden, och vad detta kan betyda och innebära.

Jag kommer i uppsatsen att använda mig utav en semiotisk analys för att analysera
logotypernas betydelse samt hur de fungerar som informationsbärare. En
semiotisk analys innebär att man studerar de tecken som finns i samhället, vilket
omfattar både ord och visuella tecken. Tecken har olika innebörder och är helt
värdelösa om inte mottagaren känner till deras betydelse, det vill säga vad tecken
är för något och hur de fungerar. Detta är en förutsättning för att människan ska
kunna kommunicera.

3.4  Tillförlitlighet & trovärdighet
Vid en kvalitativ undersökning går det inte att bortse från att forskaren står i fokus
både när det gäller insamlandet av undersökningens material och vid analys-
arbetet. Det är därför viktigt ur en vetenskaplig synvinkel att inte låta sina egna
värderingar och värden inverka på resultaten av undersökningen (Thurén, 1991).
Värderingar bygger på olika upplevelser och känslor och handlar främst om vad
människor anser vara bra eller dåligt, rätt eller fel, fult eller vackert, hur något
borde vara eller hur det inte borde vara. Värden handlar om hur det bör vara, och
grundar sig på erfarenheter av verkligheten och på analyser av erfarenheterna
(ibid). En fråga som man som forskare måste ställa sig är ifall den tolkning man
gjort i arbete är den rätta, om slutsatserna är tillräckligt underbyggda det vill säga
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undersökningens tillförlitlighet. Larsson och Ekström (2000) menar att för att
resultatet och arbetet ska vara hållbart behövs det bland annat ett genomtänkt
urval, relevanta frågeställningar, ett gediget material och en god analys. Som
forskare är det viktigt att man är medveten om sin roll och försöka på bästa sätt
generera ett rättvist bidrag till forskningen. Detta kan forskaren göra genom att
vara kritisk till sitt arbete och använda sitt sunda förnuft (Patel och Tebelius,
1987). Som forskare måste man också vara medveten om undersökningens
giltighet, det vill säga om man verkligen undersöker det som var syftet med under-
sökningen och inget annat (Thurén, 1991).
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4.  RESTULTAT
I resultatavsnittet kommer en beskrivning utav företagens logotyper, samt en samman-
ställning av telefonintervjuerna och intervjuerna med fokusgrupperna. Därefter kommer
en översikt, av vad som kommit fram i resultatavsnittet.

4.1  Telefonintervju med representant från Arla Foods
Det finns två bakomliggande orsaker till att Arla förändrade sin välkända och
inarbetade logotyp. Det första var att Arla och danska MD Foods gick samman
och bildade Arla Foods, och därför behövde det nya företaget en ny logotyp.
Eftersom Arla var mycket starkare som företagsnamn föll valet på det, namnet
hade även gamla anor och var lätt att uttala i alla länder. Logotypen däremot
kommer från MD Foods, den gröna färgen och den lilla smörblomman återfanns
på MD Foods gamla logotyp. Den nya logotypen är alltså en kombination av de
båda företagens logotyper (se figur 1). Den andra förändringen gällde Arlakon
som fick göra en lite uppfräschning och modernisering. Kon fick lite mjukare
linjer och Arlanamnet togs bort från ryggen, och istället skrev man namnet i ko-
skällan (se figur 1). Den stora förändringen för Arlakon var att den byttes från att
varit företagslogotyp till att bli produktlogotyp. Arlakon är nu en symbol för Arla
Foods svenska basprodukter, och i Danmark används den inte alls. Danskarna
tyckte att kon stod för något väldigt svenskt, så där använder de det nya gröna
Arla Foods märket som både företags- och produktlogotyp. Intervjupersonen
hoppades att Arla Foods även i fortsättningen ska stå för samma kärnvärden som
tidigare. Han tror att den nya logotypen fortfarande ska väcka matglädje, trygghet
och välbefinnande, samtidigt som den ska uppfattas som lite modernare och
roligare. De förändringar som gjordes på den nya logotypen var medvetet väldigt
små, för att inte logotypen skulle tappa sitt starka värde.

Den röda Arlakon är ett av Sveriges mest kända varumärken, och har i reklamen
kallats för "Sveriges mest älskade ko". Arla har gjort flera undersökningar för att se
hur deras varumärke och produkter uppfattas av konsumenterna. Arla Foods vill
att kon ska uppfattas och stå för kvalitet, trygghet, svenskt och mjölk och enligt
intervjupersonen är det också så konsumenterna uppfattar Arla.
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Arla Foods riktar sig till alla konsumenter, men den viktigaste målgruppen är
framförallt barnfamiljer. Arla Foods har många olika produkter i sitt sortiment
och utvecklar ständigt nya produkter, och självklart riktar de sig till olika mål-
grupper beroende på vad det är för produkt. Exempelvis riktar sig den nya
drickbara yoghurten till "folk som är i farten", det vill säga lite yngre och modernare
konsumenter som följer sin tid och har andra måltidsvanor än den traditionella
familjen. Det är inte bara produkterna som utvecklas, utan även förpackningarna
anpassas, så att de bättre passar konsumenternas behov. Exempelvis är den nya
drickbara yoghurten förpackad i en plastflaska med skruvkork, detta för att
förpackningen ska kunna återförslutas och vara lätt för konsumenten att dricka ur.
Arla Foods använder sig av olika aktiviteter och för att kommunicera och nå ut till
sina målgrupper. Det senaste året har Arla Foods bland annat haft en stor reklam-
kampanj, där man har använts sig av olika reklamfilmer för att marknadsföra Arla
Foods nya smaksatta mjölkdryck. Reklamfilmerna riktar sig främst till ungdomar.
Där Arla Foods vill få ungdomar att dricka mer mjölk, genom exempelvis förmed-
lingen av att mjölk är livet. Arla Foods har även satsat på en webbplats där
konsumenterna bland annat kan hitta olika recept, och enligt intervjupersonen har
denna sida blivit väldigt uppskattad.

4.2  Symboler och färger i Arla Foods logotyper
Arla Foods har i sin logotyp namnet Arla och en smörblomma. Blomman symbol-
iserar ungt liv, livskraft och livsglädje. Kon är symbolen för själva moder Jord och
står för en positiv makt, och beskrivs som ett fridsamt djur och som har
anknytning till naturen genom sin gröna föda (Biedermann, 1991). Företags-
logotypen har en grön färg, vilken anses som lugnande och mänsklig samtidigt
som den står för grönska och förknippas med ett naturligt levnadssätt (Bruce-
Mitford, 1993). Även blommans färg har ett symboliskt värde, en gul blomma står
för guld, sol och värme. Arla Foods produktlogotyp har en röd färg, vilken är
både blodets och livets färg och kan anknytas till kärlek och strid. Den röda färgen
anses vara aggressiv, livskraftig och kraftfull (Biedermann, 1991 och Bruce-
Mitford, 1993).
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4.3  Fokusgruppintervjuer
En närmare beskrivning av fokusgrupperna finns i bilaga 4.

4.3.1  Högstadieelever
Den spontana reaktionen som fokusgruppen fick när de hörde Arla var mjölk.
Gruppen förknippade det i första hand med mjölk som säljs uppåt i landet, som är
förpackad i en konstig förpackning och som är krånglig att hälla ur. Det framkom
också att Arla Foods har många olika mjölksmaker, vilka många hade provat deras
nya drickbara yoghurt. Fokusgruppen tyckte att Arla Foods hade varit synlig i
olika reklamer, och de trodde att företaget riktade sig mycket till yngre människor.
Arla Foods har till exempel haft reklam i Kalle Ankas serietidning och alla i
gruppen hade sett TV-reklamen med de lata ungdomarna. "…Arla försöker nog
hippa till sig, typ genom den drickbara yoggin och den urflippade reklamen där ungdomarna var
så lata". Gruppen tog även upp Arlakon, och de tyckte att det var en bra logotyp
och att den förknippades med svensk mjölk.

Arlas gamla logotyp var starkt förknippad med mjölk och fokusgruppen tyckte att
den var bra och klassisk. Gruppen kände inte till att Arla hade bytt logotyp flera
gånger och gruppen hade inte en aning om att Arla hade gått ihop med det danska
företaget MD Foods och bytt logotyp.

Den nya logotypen för Arla Foods tyckte gruppen påminde om smöret Flora, och
gruppen förknippade inte företaget längre med mjölk. Blomman i logotypen
tyckte gruppen såg ut som en smörblomma eller en prästkrage men de förstod
inte vad det hade med mjölk att göra. Arlakon som är logotypen på produkterna i
Sverige såg gruppen inga förändringar på. Fokusgruppen var överens om att
Arlakon måste vara kvar "…det är ju den röda kon som är Arla och mjölk...".

4.3.2  Gymnasieelever
Gruppen tyckte att man förknippade Arla främst med mjölk, fast i en annan
förpackning än Skånemejeriernas mjölk. "…den mjölkförpackningen förknippar jag med
sommar när vi är ute på landet, fast förpackningen är inte speciellt bra för man spiller ju hela
tiden...". Fokusgruppen hade också uppmärksammat Arla Foods reklamer om de
lata ungdomarna och reklamen med killen och tjejen som har svårt att boka in en
tid för att kunna träffas på. Det fanns några i gruppen som hade smakat Arla
Foods mjölkprodukterna, de hade även provat den nyligen lanserade drickbara
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yoggin. "…jordgubbsmjölken var väldigt god, det gör det ju lite roligare att dricka mjölk…".
Gruppen tyckte det var bra att det finns lite olika smaker på mjölken, och menade
att de kanske kommer att dricka mjölk mer då. De tar även upp att mjölk är
nyttigt och att mjölk ger starka ben.

Arlas gamla logotyp tyckte fokusgruppen var bra och att de förknippade den med
mjölk. Gruppen tyckte att kon verkligen gör att logotypen förknippas med mjölk
och att den röda färgen gör att den syns och att den känns familjär.

Den nya logotypen för Arla Foods var det bara några få i fokusgruppen som
kände till. Det framkom även att det inte var allmänt känt att Arla hade gått ihop
med ett danskt företag och därmed fått en ny logotyp. En spontan reaktion i
fokusgruppen var "…men Arla är ju svenskt". Den gröna logotypen tyckte gruppen
inte var lika bra som Arlas ko men att den gröna symbolen gav associationer till
gräs, sommar och natur och att mjölk är nyttigt. Gruppen ansåg även att den nya
logotypen representerade kvalitet och nyttiga och bra produkter. Att Arlakon fick
vara kvar tyckte fokusgruppen var bra, eftersom den symboliserade mjölk,
Sverige, kohagar och frihet.

4.3.3  Högskolestuderande
Fokusgruppen förknippade framförallt Arla med mjölk. Under intervjun framkom
det att mjölk kunde förknippas både till Arla men även till Skånemejerier,
beroende på varifrån deltagarna kom ifrån. Gruppen tyckte att Arla Foods kändes
som ett traditionellt och stabilt företag, vilket gör att man får de produkter som
man kan förvänta sig. Gruppen förknippade även Arla Foods med crème fraiche
och ost men även på nyttigheter när de hörde Arla Foods. Fokusgruppen hade
sett Arla Foods nya reklamer om de lata ungdomarna och gruppen förstod inte
riktigt Arla Foods budskap "…blir man lat av att dricka mjölk, jag har sedan barnsben
fått inpräntat i mig att mjölk ger starka ben, vad vill de egentligen säga?"

Gruppen tyckte att Arlas gamla logotyp Arlakon förknippades med mjölk och att
det var en bra och gammal symbol. Fokusgruppen tyckte att logotypen med Arla-
kon var en bra symbol eftersom den symboliserade mjölkens ursprung.
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Den nya logotypen var det ingen i gruppen som direkt hade lagt märke till, dock
hade några i gruppen hört talas om att Arla hade gått ihop med danska företaget
MD Foods. Den nya logotypen associerades till smöret Flora, och att logotypen
lätt skulle kunna förväxlas och sammankopplas med det gröna nyckelhålet. Logo-
typen Arlakon tyckte gruppen var bra och att det var bra att den logotypen får
finns kvar, eftersom den är inarbetad och känd på den svenska marknaden.

4.3.4  Yrkesverksamma personer
Även i denna fokusgrupp förknippades Arla med mjölk, men gruppen tog också
upp produkter såsom ost, crème fraiche och andra mejeriprodukter. "Jag köper
alltid Arlas ost som bara innehåller 10 procent fett, den är jätte god."  Gruppen tyckte att
Arla Foods produkter kan förknippas med tradition och att företaget har gedigna
produkter som är gjorda på svenska råvaror. Fokusgruppen tyckte dock att Arla
Foods reklamer som har sänts detta år har varit meningslösa och förvirrande, och
de tyckte att Arla Foods förmedlat ut fel budskap eftersom mjölk ger starka ben
och är nyttigt att dricka. Gruppen hade hört talas om Arla Foods nya drickbara
yoghurt, de tyckte att det är bra att det kom nya produkter samtidigt som de frågar
sig om det verkligen säljer.

Arlas gamla logotyp tyckte gruppen symboliserade mjölk, men även landet, natur
och friskhet. Fokusgruppen ansåg att företaget var ett stabilt och tryggt företag.
Den nya logotypen för Arla Foods hade några av gruppens medlemmar sett, och
de hade hört talas om sammanslagningen med MD Foods. Den nya gröna logo-
typen påminde om grönska vilket gruppen kopplade till landet och kohagar med
fulla av blommor. Den röda Arlakon tyckte gruppen symboliserade svensk mjölk.

4.4  Telefonintervju med representant från SVT
Under år 2000 gjorde SVT stora grafiska förändringar av kanalerna, och det som
låg till grund för detta vara att SVT ville tydligare profilera sina olika kanaler. SVT
ville att publiken skulle kunna göra en koppling till, i vilken kanal tittarna hade sett
programmet. Företaget ville till exempel undvika att Expedition Robinson för-
knippades med TV4, vilket ofta inträffar. Efter omprofileringen är det meningen
att kanalerna ska ha alla sorters program, men det ska vara olika karaktärer på
kanalerna. I och med förvandlingarna av kanalerna, har logotypen fått en allt mer
framträdande roll i rutan. Kanalerna fick samtidigt olika färger som har till uppgift
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att förtydliga kanalerna ytterligare, SVT 1 har fått en rödare nyans medan SVT 2
har fått en blåare ton.

Enligt intervjupersonen hade SVT gjort olika undersökningar för att få fram vad
tittarna tyckte om företagets logotyp, kanalerna och om själva företaget, innan
SVT genomförde omprofileringen av företaget. Resultatet av undersökningarna
visade att många av tittarna ansåg att SVT var tråkigt, seriöst, präktigt, grått och
stelt. Företaget förknippades även med public service och myndigheter. SVT
hoppades att företaget skulle få bort de negativa associationerna när företaget om-
profilerades och fick en ny logotyp (se figur 2).

Företaget har inte med anledning av omprofileringen ändrat sin målgrupp, utan
SVT vänder sig precis som tidigare till alla människor som har tillgång till en TV
och som kan nås av SVT: s sändningar. SVT vill naturligtvis med sin om-
profilering att målgruppen som är mellan 25-39 år ska öka, då dessa idag har svag
tittarfrekvens. Med SVT: s tydligare framtoning, hoppas de på att locka till sig fler
tittare inom denna målgrupp. Det fanns enligt intervjupersonen några nyckelord
som SVT tyckte var viktiga och som de ville att skulle beteckna företaget. Dessa
ord var: lustskapande, utvecklande, pålitlig och tillgänglig. SVT vill med föränd-
ringarna av kanalerna och företagets nya grafiska kostym symbolisera att SVT har
kommit in i 2000-talet.

4.5  Symboler och färger i SVT: s logotyp
SVT: s logotyp innehåller en blomma och en stjärna. Blomman kan överallt på
jorden ses som symbolen för ungt liv, livsglädje och livskraft. Den stjärnliknande
blomkronan symboliserar solen, vilket är en urgammal symbol för hopp, lycka och
odödlighet (Biedermann, 1991 och svt.se). Stjärnan är en femuddig stjärna, en så
kallad polstjärna, vilket är en gammal symbol i nordisk mytologi och vars roll i
många år har varit vägvisare. Sedan urminnes tider har polstjärnan använts inom
navigation, då alla andra stjärnor rör på sig står polstjärnan orörlig rätt över
nordpolen. Polstjärnan betyder en stjärna som man kan lita på (ibid). SVT
använder i sin logotyp en blå och en röd färg. Den blå färgen är en färg som
förknippas med himlen och anses som en säker, neutral färg som utstrålar klass
och kvalitet (Bruce- Mitford, 1993). Den röda färgen anses vara varm och är både
blodet och livets färg. Den röda färgen kan anknytas till både strid och kärlek, och
den anses vara aggressiv, vital och kraftfull (ibid).
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4.6  Fokusgruppintervju om SVT: s logotyp

4.6.1  Högstadieelever
Det första som gruppen säger var att de tyckte att SVT var väldigt tråkig kanal och
att den har en pensionärsstämpel över sig. Gruppen var väldigt överens och eniga
när det gällde åsikterna om SVT, framförallt tyckte gruppen att SVT var tråkig,
mossig och töntig. De tog även upp att SVT är ett public service företag och att
man måste betala TV-licens. Gruppen ansåg att det inte finns någonting på SVT
att titta på, eftersom de har så konstiga och tråkiga program. "De sänder ju bara
program typ Gudstjänst eller något utbildningsprogram och vem kan titta på något sådant."
Det visade sig att gruppen istället hellre tittade på någon av de kommersiella
kanalerna, för att dessa kanaler har mer underhållning och är mer lättsamma. Fast
efter en stund kommer gruppen fram till att de tittade ju faktiskt på Expedition
Robinson och Grynets show som båda går på SVT: s kanaler.

När SVT: s gamla logotyp visades tyckte gruppen att den var tråkig och ganska
meningslös. Det fanns inte mycket som tilltalade dem i den. De sa också att de
inte direkt hade lagt märke till logotypen innan, och tyckte att den hade varit
ganska mycket i skymundan.

Den nya logotypen tyckte gruppen var fräsch och mer modern än den gamla. De
tyckte att det var på tiden att SVT förnyade sig, företaget känns inte så statligt
längre. Det som framkom var att logotypen såg ut som en snöflinga, men de såg
även en blomma och en stjärna i logotypen. De menade att blomman skulle
symbolisera ett växande företag, då blomman är en levande växt. Förkortningen
för Sveriges Television tyckte fokusgruppen inte längre behövdes, då hela det
svenska folket idag vet vad SVT står för. När jag tog upp vad de ansåg om
förändringen av kanalerna, menade de att utbudet är detsamma. De ansåg inte att
det hade hänt något, att det är bara logotypen som hade förändrats. De var dock
överens om att SVT hade gjort förändringen för att locka fler tittare till kanalerna.

4.6.2  Gymnasieelever
Gruppen tyckte att SVT hade väldigt tråkiga och gammalmodiga kanaler. De tog
även upp att kanalen under många år haft monopol och att de är ett public service
företag. Gruppen menade att kanalen på grund av detta "glömt" att förnya sig och
har bara kört på som de alltid har gjort. Eftersom det snart är jul tog gruppen upp
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Arne Weise och Kalle Anka, som de ansåg vara en klassiker på julen. Killarna i
gruppen gillade SVT för att de visade Sportnytt och kulturprogram. Gruppen
menade att "TV4 har mer koll på saker och ting" och att de hellre tittade på deras
nyheter och morgonprogram. Överlag var gruppen ganska positiva till kanalerna
och menade att " …det har ju alltid funnits, så man hade nog saknat dem om det inte hade
funnits kvar…".

Gruppen tyckte att SVT: s gamla logotyp var väldigt intetsägande och tråkig. De
menade att logotypen har haft sin tid och det var på tiden att de bytte. Fokus-
gruppen tyckte att de tänkte på pensionärer och tråkiga program när de såg den
gamla logotypen.

Den nya logotypen tyckte gruppen var väldigt fin och att det märktes att SVT ville
försöka hänga med i tiden. Logotypen var väldigt fräsch och det var fint med
färgerna. Gruppen såg att logotypen bestod utav en stjärna och en blomma, och
de trodde att företaget ville med logotypen lysa upp i rutan. Gruppen hade sett att
logotypen numera hade synts i rutan väldigt ofta. Stjärnan tyckte gruppen liknade
den som fanns i Televerkets logotyp, och det kändes lite statligt över den. De tror
också att SVT har gjort dessa förändringar för att hänga med de andra kanalerna,
och för att locka till sig fler tittare till sina kanaler.

4.6.3  Högskolestuderande
Denna grupp hade mer skilda åsikter om SVT än vad de tidigare grupperna hade
haft. Vissa i gruppen tyckte att SVT sände tråkiga och mossiga program, och
trodde att det bara var pensionärer som tittade på dessa kanaler. " …de sänder ju
inte lika länge som de andra kanaler, det är ju inget annat än pensionärs-TV". Medan andra
tyckte att SVT sände kvalitets-TV och inte massa löjliga dokusåpor, som de
kommersiella kanalerna. "…dokusåpor är helt meningslösa program, där man inte behöver
tänka, de är liksom intelligensbefriade som helt enkelt inte går att titta på". SVT uppfattades
som väldigt trovärdiga. Eftersom företaget inte var så inriktade på att fånga så
många tittare som möjligt utan att de sänder program för alla målgrupper.
Gruppen hade lagt märke till att den nya logotypen i programtablåerna, och att
bakgrunden bakom hallåorna hade förändrats. De tyckte att SVT har härmat TV4
en hel del. Även TV-avgiften kom upp när gruppen diskuterade företaget, och en
viss klagan hördes över att gruppen ska behöva betala denna avgift för att
använda sig utav TV: n.
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SVT: s gamla logotyp upplevde gruppen som tråkig, fast klassisk. Den gav många
barndomsassociationer till barnprogram och några associerade det till Eurovision
Song Contest. De tyckte att färgerna i logotypen var urtrista och meningslösa.
Gruppen menade att de har varit så vana vid SVT: s gamla logotyp, att de inte har
tänkt på den utan "…den har bara funnits där".

Den nya logotypen tyckte gruppen var snygg och de menade att alla vet vad SVT
står för, så nu behövs det inte någon närmare förklaring. Det var först när den nya
logotypen kommit som gruppen förstod att SVT verkligen behövde piffas upp.
Gruppen tyckte att SVT nu kändes mer modernare och att företaget försökte
hänga med de andra konkurrenterna i utvecklingen. Att logotypen innehåller en
blomma och en stjärna kunde gruppen se, men de kunde inte direkt koppla det till
företaget. Men fokusgruppen tyckte att logotypen är lite mer ungdomlig när
företaget använder sig av en stjärna och en blomma. Färgerna tyckte gruppen
kändes bra och att kanalerna har blivit mer tilltalande i och med färgerna. De
tyckte att logotypen passade bra i tiden. Men fokusgruppen tyckte inte att de hade
märkt att utbudet hade förändrats, vilket de hade hoppats på i och med för-
ändringen. Det kan inte heller påstå sig märka att SVT har profilerat om sig och
att det ska finnas skillnader mellan kanalerna.

4.6.4  Yrkesverksamma personer
Fokusgruppen hade uppmärksammat SVT: s förändring, dock hade inte alla sett
att det har blivit skillnader mellan kanalerna. Några tyckte att SVT hade tråkiga
kanaler, och som man såg på om man inte hade parabolkanaler. Det fanns de i
gruppen som mest tittade på SVT: s kanaler, därför att de ansågs var proffsiga och
höll hög kvalitet på sina program. "…det är inte lika fjolligt som TV4, där hallåorna
helt plötsligt är programledare i något av deras otaliga  TV4- galor /…/ där är inte heller en
massa inför program eller små program för att de ska kunna bryta för reklam, såsom boktipset
som till och med går i repris…" .

Gruppen ansåg dock att SVT: s kanaler hade mer substans än många andra
kanaler, och att många tittade på SVT: s kanaler. Det framkom under intervjun att
gruppen tyckte det var skönt att SVT inte får sända reklam, eftersom det kunde
störa. "…finns det något mer störigt när man tittar på en film, och efter bara tjugo minuter in i
filmen bryter de för reklam, man har ju knappt börjat titta!". Fokusgruppen tyckte det var
synd att SVT inte får sända alla sportsändningar, eftersom gruppen anser att det är
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varje svensk rättighet att kunna få se det. SVT sänder enligt gruppen väldigt bra
filmer och serier. Fokusgruppen menade att SVT är något speciellt, för det är de
kanalerna som man har vuxit upp med och att vissa saker kan man inte vara utan.
"…en jul utan Arne Weise och Kalle Anka, kommer att kännas konstigt, för det är ju julen".

SVT: s gamla logotyp tyckte gruppen var tråkig och att den påminde om en
bilbana. Trots det så väcktes en del barndomsminnen när gruppen såg logotypen
och de började prata om programmet "Vilse i pannkakan". Fokusgruppen var
dock överens om att SVT behövde förnya sig, för att kunna hänga med i utveck-
lingen och konkurrensen med de andra kanalerna.

Den spontana reaktionen över den nya logotypen var att den var fräsch och "…det
var på tiden att de poppade till sig, så kanske de slipper pensionärsstämpeln". Blomman
uppfattade gruppen som öppen och att det kunde betyda att företaget var öppet
för förändringar. Medan stjärnan sågs som en ledstjärna eller upplysande som kan
härleda till det public service företag som SVT är. Någon större förändringar av
kanalerna har inte gruppen lagt märke till, och de tyckte att utbudet var detsamma.
I gruppen hade det uppmärksammats att nyhetskanalerna hade förändrats och
omprofilerat sig. Fokusgruppen trodde att SVT var tvungna att förnya sig för att
hänga med i tiden. Gruppen ansåg även att SVT nog tappat tittare, eftersom SVT:
s kanaler under en längre tid har ansetts som tråkiga. Trots förändringen av SVT
tyckte gruppen att de inte märkte någon större skillnad. Fokusgrupperna ansåg att
SVT fortfarande var ganska tråkigt och de menade att det skulle behöva fräscha
upp utbudet istället för logotypen och rutan.

4.7  Allmänt om logotyper
Intervjuerna med att fokusgrupperna inleddes med att grupperna fick titta på ett
antal symboler som är en del utav olika företags logotyper. Detta för att jag ville se
hur väl gruppen kände igen även andra logotyper, än de logotyper som jag har valt
att studera i detta arbete.

De logotyper som fokusgrupperna fick titta på var: Skansens, Shells, Nordeas,
Apotekets, GB Glaces, Silja Lines, Sydkrafts och Skånemejeriers. Det visade sig
att fokusgrupperna hade en del svårigheter med att identifiera företagen bakom
logotyperna. De logotyper som grupperna lättast kände igen var Shells, GB Glaces
och Apotekets. Det var ingen av fokusgrupperna som kunde säga vilken organisa-
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tion ekorren stod för, trots att alla i gruppen kände till Skansen. Nordea lanserade
nyligen en ny logotyp i och med en sammanslagning av två företag, och trots detta
var där ett flertal som hade sett logotypen medan vissa inte hade en aning om
vilka företag som låg bakom denna nya logotyp.

4.8  Sammanfattning av resultatet

Arla Foods om sina logotyper:
! Företagslogotypen är en kombination av Arla och MD Foods gamla

logotyper.
! Arla Foods hoppades att de nya logotyperna ska symbolisera samma

kärnvärde som innan. Dessa är: väcka matglädje, välbefinnande,
trygghet, samt vara lite modernare och roligare.

! Företagslogotypen består utav namnet och en smörblomma, medan
produktlogotypen består utav Arlakon.

! Företagslogotypen kommer ha den centralaste rollen i företaget,
medan produktlogotypen ska sammankopplas och stå för svenska
basprodukter.

! Arla Foods har valt att inte göra stora förändringar av logotyperna,
då det finns risk att logotyperna skulle tappa sina starka värden.

! Arlakon är ett av Sveriges mest kända varumärke och kon står för
kvalitet, trygghet, svenskt och mjölk.

! Arlakon sågs enligt danskarna som något väldigt svenskt, vilket gör
att inte produktlogotypen används i Danmark.

Fokusgrupperna om Arla Foods logotyper:
! Företagslogotypen associerar till smöret Flora och det gröna

 nyckelhålet.
! Den nya logotypen för företaget, förknippades inte med mjölk.
! Den gröna färgen gör att företagslogotypen associeras med gräs,

sommar, natur, nyttigheter, landet, kvalitet och friskhet.
! Arlakon associeras främst med mjölk och svenskt, men även till

tradition, stabilt, kvalitet och kohagar.
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SVT om logotypen:
! SVT hoppades att kunna få bort de negativa associationer som finns

till företaget, exempelvis att SVT är ett statligt företag.
! De nyckelord som skulle var sinnebilden för företaget och som

företaget ville förmedla genom logotypen var: lustskapande, pålitlig,
utvecklande och tillgänglig.

! Den nya logotypen hade för avsikt att vara en del av de element som
skulle symbolisera att företaget hade kommit in i 2000-talet.

! Logotypen består utav en blomma och en stjärna.
! Första gången företaget fick en symbol i logotypen.

Fokusgrupperna om SVT: s nya logotyp:
! Tyckte att den nya logotypen var fräsch, modern och snygg.
! Grupperna trodde att logotypförändringen berodde på att SVT ville

visa att företaget hängde med i utvecklingen och i tiden.
!  Blomman symboliserade ett växande företag.
! Stjärnan tycktes vara en snöflinga men fick även associationer till

Televerkets logotyp, vilket gjorde att symbolen fick en statlig känsla.
! Ingen koppling mellan företaget och symbolerna, blomma och

stjärna, kunde göras.
! De associationer som kom till SVT och dess logotyp var att före-

taget har tråkiga kanaler, och att det finns en pensionärsstämpel
över företaget samt att företaget förknippas med public service.
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5.  ANALYS
Avsnittet börjar med en kort redogörelse för hur logotyper kommunicerar och därefter
kommer en analys av de resultat som framkommit i arbetet. Företagen kommer att
redovisas var för sig och avsnittet avslutas med en jämförelse mellan företagens logo-
typförändringar.

5.1 Hur kommunicerar logotyper?
En logotyp innehåller olika tecken, ett tecken refererar till något annat och är
därför beroende av hur allmänheten uppfattar det. För att allmänheten ska kunna
förstå en logotyps innebörd och det den representerar behöver logotypen tolkas.
Människor läser och förstår tecken på olika sätt, beroende på bland annat tidigare
erfarenheter, utbildning och bakgrund. Problematiken är att ett tecken kan få flera
olika betydelser, samt att ett tecken kan tydas på olika sätt beroende på vilken
kultur de kommer ifrån. Eftersom bilder och symboler är sammansatta element är
deras betydelse mer belysande, mer obestämd och oklar än det verbala språket
(Gripsrud, 2000).

Logotypen ska beskriva företagets verksamhet och föra ut ett budskap till
omgivningen, som kan vara företagets värderingar och intentioner. Valet av färger
och symboler är avgörande för mottagarna identifierar företaget. Beroende på
företagets färgval och symboler uppkommer olika associationer och reaktioner på
logotypen. En logotyp bör bland annat vara lätt att känna igen samt väcka positiva
associationer för att logotypen ska fungera som informationsbärare.

SVT använder sig av förkortningen på företaget och symboler i sin logotyp. Och
även Arla Foods har en kombination av namn och symbol i båda sina logotyper.
Detta är enligt Haig och Harper (1997) den bästa metoden när det gäller utform-
ningen av en logotyp. Då företagsnamnet är viktig för igenkänningen, och
symbolen kan innehålla olika innebörder som företaget vill förmedla genom
logotypen.
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5.2  Arla Foods avsikter kontra hur logotyperna uppfattas
Arla Foods har i och med bildandet av den nya organisationen, valt att skapa en
helt ny företagslogotyp. Företaget använder sig av den monolitiska profil-
strukturen genom att Arla Foods genomgående använder sig av företagslogotypen
(se figur 4). Arla Foods använder även denna struktur när det gäller produkt-
logotypen, då på de svenska basprodukterna. På detta sätt ska konsumenterna
kunna påvisa identiteten hos företaget och lätt kunna erinra sig om vad företaget
står för.

Som produktlogotyp för svenska basprodukter har Arla Foods valt att behålla
Arlakon. Arlakon är ett av Sveriges kändaste varumärke och är välinarbetat i kons-
umenternas medvetande, vilket gör att konsumenterna vet vad företaget står för
och vad de får för produkter. Arlakon ska enligt Arla Food stå för kvalitet,
trygghet, svenskt och mjölk. Arla har tidigare gjort olika undersökningar, för att få
fram vad Arla förknippas med. Arlakon förknippas främst med mjölk, svenskt,
kvalitet och tradition men även kohagar (mjölkens ursprung). Arla Foods har valt
att inte använda Arlakon i Danmark, då det hade funnits en risk att kärnvärdet
svenskhet som finns förknippat med logotypen hade gått förlorat. Danskarna
förknippar nämligen Arlakon till något väldigt svenskt och logotypen hade inte
fungerat lika bra i Danmark. De kärnvärde som företaget har för avsikt att för-
medla genom Arlakon, är också de värden som konsumenterna förknippar
företaget med. Arla Food har lyckats med värdeöverföringen och utformning när
det gäller logotypen Arlakon. Företagets profil överensstämmer här med imagen.

Den nya företagslogotypen vill Arla Foods ska förmedla kärnvärdena, som att
väcka matglädje, trygghet och välbefinnande. Logotypen ska även kännas modern-
are och roligare. Den gröna färgen i företagslogotypen gjorde att fokusgrupperna
associerade logotypen till gräs, sommar, natur, kvalitet, landet och att mjölk är
nyttigt. Det är viktigt att företaget väljer rätt färg på logotypen, för att företaget
ska få den effekt som de strävar efter. Här har Arla Foods med hjälp av den gröna
färgen fått associationer som är positiva för företaget, och som kan samman-
kopplas till exempel med att det är naturliga råvaror och att produkterna är
nyttiga.

Företagslogotypen förknippade fokusgrupperna främst till smöret Flora och
det gröna nyckelhålet. Dessa felaktiga associationer som logotypen ger, är inte
bra för företaget Arla Foods. Smöret Flora tillverkas av ett annat företag och
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Arla Foods nya logotyp förknippas helt enkelt till fel företag. Det framkom
även att grupperna inte förstod vad en smörblomma hade för koppling till
mjölk, vilket var det som fokusgrupperna främst förknippade med Arla. Dessa
felaktiga sammankopplingar som logotypen medför, gör att företaget avsikter
med logotypen inte stämmer överens med hur konsumenterna uppfattar
logotypen.

Konsumenterna och allmänhetens attityder till och uppfattningen om Arlas nya
logotyp, kan illustreras i ett tankeobjekt. De attityder som finns kring Arla Foods
logotyp kan påverka konsumenternas synsätt och åsikter om logotypen, företaget
och dess produkter. Här kommer en illustration av de associationer som fokus-
grupperna hade till Arla Foods logotyp:

Figur 9: Attityder till Arla Foods logotyp ur ett sändarperspektiv efter Palm, 1994:59

De värden och attityder som finns illustrerade i tankeobjektet ovan, stämmer inte
överens med företaget kärnvärden och de förhoppningar som den nya logotypen
skulle förmedla. Vissa av de tankeanknytningar som erhölls när fokusgrupperna
såg logotypen är negativa associationer, vilket kan få destruktiva effekter på före-
tagets existens och framtid.

För att Arla Foods ska ha framgång med att kommunicera det nya företagets
intentioner och kärnvärde, måste Arla Foods ha tagit reda på hur konsumenterna
ser på företaget och dess logotyper. Om företaget tagit reda på denna kunskap om
konsumenternas föreställningsvärld innan en logotypförändring, kan företaget
bättre anpassa sig till detta. Är logotypen en inarbetad och välkänd logotyp på
marknaden och i konsumenternas medvetande, kan det vara väldigt svårt för ett
företag att byta ut sin logotyp. Eftersom Arla Foods gröna märke (företags-
logotypen) inte ännu är inarbetat, tyckte de flesta i fokusgrupperna att kossan
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fortfarande är den viktigaste symbolen för Arla, och att den syns och speglar
företaget på ett bra sätt. Arla Foods har valt att inte göra så stor förändringar för
att inte tappa de starka värden som fanns förknippade till företagen.

När ett företag skapar sig en ny profil är det viktigt för företaget att kommunicera
ut detta budskap till konsumenterna, så att korrekt image kan uppnås (se figur 7).
Företaget måste veta vad det är för speciellt som företaget vill erbjuda konsu-
menterna. Företagets nya profil måste kommuniceras till omgivningen för att
allmänheten ska kunna skapa sig den bild och uppfattning som företaget skulle
vilja att de associerade till när de såg företagets logotyp. Arla Foods borde ta reda
på vilka värden som är de centrala för målgruppen och försökt förmedla detta, i
och med att företaget utformade en ny profil för företaget. Arla Foods samman-
slagning och logotypförändring inte har varit så uppmärksammat, och det känns
som att Arla Foods har försökt "smyga in" förändringen i konsumenternas med-
vetande. Det var inte många i fokusgrupperna som hade uppmärksammat logo-
typförändringarna. Vissa i grupperna tyckte dock att Arla Foods hade varit lyckat,
då företaget nu hade fått en modernare utstrålning. Arla Foods hade försökt att
använda sig utav de värden, som är väsentliga för konsumenten. Arla Foods måste
klargöra vilka värden som är centrala i målgruppen samt vilka värden som logo-
typen och företaget förknippas med, för att en värdeöverföring ska ha resultat.
Företaget förmedlar inte modernitet enbart genom logotypen utan deras reklam,
är här en viktig del för att nå nya målgrupper. Gruppernas uppfattning om att Arla
Foods har blivit modernare, kan till stor del bero på att företaget reklamkampanjer
som de har haft under år 2001 samt deras nya produkter.

5.3  SVT: s avsikter kontra hur logotypen uppfattas
Sveriges Television har gjort olika undersökningar om vad tittarna och
allmänheten hade för åsikter och inställningar till företaget. Det som framkom var
att SVT ansågs om tråkigt, stelt och att företagets förknippades med statligt. Detta
var något som SVT ville försöka få bort, i och med att företagets kanaler fick nya
profiler och en ny logotyp. SVT: s logotyp har fått en mer framträdande roll i
företaget och i rutan. Numera syns logotypen både i programtablåerna och i bak-
grunden bakom TV-hallåorna. SVT använder sig av en monolitisk profilstruktur
(se figur 4), vilket gör att allmänheten och tittarna lätt ska kunna identifiera och
veta vad företaget står för.
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Företaget vill att logotypen ska symbolisera att SVT har kommit in i 2000-talet,
och de nyckelord som logotypen skulle förmedla var; tillgänglig, pålitlighet,
lustskapande, och utvecklande. Fokusgrupperna tyckte att den nya logotypen var
snygg, fräsch och modern. De associationer fokusgrupperna fick till logotypen
och företaget var, att företaget hade tråkiga kanaler och att kanalerna kändes
pensionärsaktiga samt att företaget sammankopplades med public service.

Sveriges Televisions logotyp består numera av symboler, och de symboler som
finns i logotypen är en blomma och en stjärna. Fokusgrupperna såg ingen direkt
koppling mellan symbolerna i logotypen och företaget. De förstod inte riktigt hur
en blomma och en stjärna skulle kunna symbolisera SVT. Det var inte heller så
lätt för fokusgrupperna att förstå och se vad symbolerna skulle ge uttryck för. Det
fanns de som tyckte att stjärnan var en snöflinga, och det associerades även till
Televerkets logotyp som de ansåg vara statlig. Stjärnan i logotypen tyckte
fokusgrupperna kunde uppfattas som en ledstjärna och att företaget skulle vara
upplysande. Detta skulle kunna kopplas till att företaget är ett public service före-
tag, vars ambitioner och visioner är att det ska finnas TV- program för alla sorters
människor. Blomman i logotypen tolkade fokusgrupperna till att SVT var ett
växande företag, och att företaget skulle vara öppen för förändringar. De associa-
tioner som görs till SVT: s logotyp har att göra med individens förkunskaper,
erfarenheter och kulturella och sociala faktorer. Hur allmänheten uppfattar och
vilka åsikter som finns till SVT: s logotyp, kan påverkas utav de attityder och
tankar om själva företaget. Detta är väldigt svårt att frånkomma, då det som
företaget vill förmedla i logotypen (profilen) helst ska överensstämma med det
som individen ska uppfatta (image).

SVT: s logotyp förknippas med olika värden, och dessa värden är betydelsefulla
och viktiga för tittarna. För att SVT ska lyckas med sin omprofilering måste
företaget ta reda på vilka värden som är centrala för tittarna. De bör även veta
vilka värden som logotypen sammankopplas. Detta för att företaget bättre ska
kunna anpassa logotypen efter tittarnas och allmänhetens föreställningsvärld.
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De värden som SVT sammankopplas till och de attityder som finns till logotypen
och företaget, illustreras i tankeobjektet:

Figur 10: Attityder till SVT: s logotyp ur ett sändarperspektiv efter Palm, 1994:59

De värden och attityder som finns illustrerade i figuren ovan, stämmer inte
överens med företagets avsikter och ambitioner med den nya logotypen. Vilket
kan göra att tittarna och allmänheten inte ser några större förändringar av före-
taget. När ett företag satsar pengar för att profilera om sig, är det viktigt att före-
taget överväger och funderar över vad är det företaget vill erbjuda marknaden och
vad företaget har för ambitioner med förändringarna och omprofileringen. SVT
hade innan de påbörjade omprofileringen av företaget, antagligen kommit fram till
att företaget inte var så nöjd med sin nuvarande profil och att företagets profil och
image inte harmonierade med varandra.

 SVT har dock inte lyckats förmedla ut företagets intentioner i logotypen, så att de
stämmer med företagets ambitioner och viljan i att förtydliga företagets verk-
samhet. Därför har inte företaget lyckats uppnå någon ny image. När ett företag
har förändrat och skapat en ny profil måste detta förmedlas till omgivningen så att
den nya imagen kan uppnås (se figur 7). Företaget måste därför förmedla detta på
något sätt, för hur ska annars omgivningen känna till förändringarna. Om-
givningen måste ha kunskaper om förändringarna och fått ta del utav omprofil-
eringen, till exempel genom att logotypen visas för att kunna förändra sin bild av
företaget och logotypen.
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Det kan kännas lite förvånande att SVT som är ett sådant stort företag, inte gjort
större efterforskningar hur deras symboler kan tolkas. Symbolerna i logotypen var
det inga som direkt kunde associera till företaget, vilket gör att det kan uppkomma
olika tolkningar av symbolerna som inte ska förekomma. Det som framkom
under intervjuerna med fokusgrupperna var att stjärnan i logotypen kunde
associeras till statligt, vilket var just den stämpel som SVT ville få bort från före-
taget. Fokusgrupperna ansåg att den nya logotypen var lite missvisande, och
menade att det var "falsk marknadsföring" utav företaget. Det enda som fokus-
grupperna såg utav SVT: s förändringar och omprofilering var att företaget hade
fått en lättsammare, ungdomligare och färggladare utformning i from av en ny
logotyp och nytt utseende i rutan. Fokusgrupperna tyckte att SVT: s program fort-
farande är desamma, trots att företaget går ut och signalerar att företaget har
utvecklats och har kommit in i år ett nytt årtusende. Vad detta nu kan betyda för
tittarna och allmänheten.

5.4  Jämförelse mellan företagens logotypförändringar
SVT har genomgått en väldigt omfattande förändring av sin logotyp, och en av
anledningarna kan vara att företaget ville få bort de gamla och lite negativa
associationerna som fanns till företaget. Arla Foods har istället försökt att göra en
så lite förändring som möjligt, vilket kan bero på att företaget var nöjd med de
associationer och kärnvärderingar som konsumenterna hade till företaget. De
båda företagen har också använt sig av olika strategier för hur de har fört fram
budskapet, om att företagen har fått nya logotyper och en ny profil. För Arla
Foods del har organisationsförändringen varit den främsta orsaken till logotyp-
förändringen, och företaget har inte haft någon kampanj där de har gått ut och
informerat om sin logotypförändring. SVT omprofilering av företaget har upp-
märksammats framförallt i tidningar. I och med SVT omprofilering har kanalerna
börjat göra reklam för sina kanaler och program i allt större utsträckning, för att
bland annat locka till sig tittare och som följd av detta kan man se logotypen
kontinuerligt i rutan.

Till både Arla Foods och SVT: s logotyper finns där associationer som inte
stämmer överens med företagets intentioner. Det fanns också negativa associa-
tioner, vilket var något som båda företagen ville komma ifrån. Förståelsen av
symbolers innebörder och vilket sätt logotyper kan uppfattas, är nog ett område
som företagen inte vet så mycket om och kanske inte lägger så ner så mycket
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resurser på. Hade företagen gjort detta, skulle det kunna gynnat företagen efter-
som logotypförändringen skulle bli mer framgångsrik och vara i samspel med
företagets ambitioner och avsikter.

Både Arla Foods och SVT vill försöka nå den yngre delen av populationen, då
dessa är framtidens tittare/konsumenter. Företagen har förhoppningar att kunna
göra detta på ett bättre sätt i framtiden än vad företagen gör idag.

5.5  Till slut……..
I denna undersökning har bara de yngres uppfattningar om företagens logotyper
kommit fram. Den äldre delen av populationen har i denna undersökning inte fått
uttala sig om Arla Foods logotyper och SVT: s logotyp, och de hade kanske haft
en annan syn och uppfattning av logotypernas. Den äldre delen av allmänheten
har andra erfarenheter och synsätt, vilket spelar in när det gäller hur man uppfattar
symboler och färger. De värden som företaget vill att logotypen ska förmedla
genom logotyperna, hade kanske bättre stämt in på hur de äldre hade för åsikter
och attityder till företagens logotyper.
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6. SLUTDISKUSSION
I detta avsnitt kommer de slutsatser och reflektioner som framkommit i undersökningen
att presenteras. Vidare kommer det kritik mot arbetet att ges samt förslag till vidare
arbete.

6.1  Slutsatser & reflektioner
Syftet med logotypen är att visualisera företaget genom att framhålla, klargöra och
tydliggöra företaget intentioner. Där logotypens grundläggande funktion är, att
påvisa identiteten hos företaget eller produkten. Företagen har till sin hjälp
symboler och färger för att föra ut budskap. Därför har valet av symboler och
färger på logotypen en central roll för hur och vad allmänheten associerar till, och
hur de uppfattar och identifierar företaget. Det är viktigt att företaget, vid till
exempel en logotypförändring eller när en ny logotyp ska utformas har klart för
sig vad företaget vill förmedla genom logotypen. Eftersom våra associationer till
färger och bilder är kulturellt och socialt betingat och bygger på tidigare erfaren-
heter, kan det vara av stor vikt för företaget att ta vara på de konventioner som
finns betingade till vissa symboler och färger. Företaget bör för den skull, även ta
del utav kunskaper om hur och varför allmänheten tolkar logotyper på det sätt
som förekommer. Dock är det inte så lätt för företagen att förutse allmänhetens
associationer och tolkningar av logotyper, då "en bild säger mer än tusen ord".

Det är inte alltid som företagets budskap och avsikter som finns i logotypen når
fram till allmänheten på det vis som företaget önskar. Detta gäller för både SVT
och Arla Foods företagslogotyper. Arlakon förmedlade dock de kärnvärde som
företaget hade som avsikter i logotypen. Detta gör det svårt att ta bort eller för-
ändra denna logotyp, då den kan betyda väldigt mycket för konsumenternas syn
på företaget.

Huruvida en logotypförändring lyckas eller misslyckas beror inte alltid på före-
taget. Det finns många olika omvärldsfaktorer som kan spela in och påverka hur
logotypen kommer att uppfattas. Dessa faktorer kan företaget inte alltid förutse
eller styra, men de kan inverka på hur logotypförändringen kommer att uppfattas.
Hur utvecklas egentligen en ny logotyp med de rätta kärnvärderingarna? Hur får
företaget allmänheten att uppfatta logotypen på rätt sätt? För att bättre kunna
förstå relationen mellan företag och allmänheten, måste det ske ett samspel mellan
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profilen och imagen för att nå konsensus. Känner företaget till de positiva associa-
tionerna, kan företaget använda dem för att förstärka det företaget vill förmedla
genom logotypen och på samma sätt försöka få bort de negativa associationerna
som logotypen kan förmedla. Företag tar alltid en risk då de genomför en logotyp-
förändring, eftersom de värden som finns knutna till logotypen och företaget kan
ändras eller försvinna. Detta är något som företagen bör vara medvetna om, och
ha i omtanke vid planeringen och utformandet av en ny logotyp.

Det som kan ligga bakom logotypförändringar, är att det finns en påverkan från
omgivningen att företaget ska förändra sig i enlighet med omgivningens utveck-
ling. Omgivningen förändrar ständigt sina uppfattningar och attityder. Därför är
det viktigt att företaget med jämna mellanrum gör attitydundersökningar för att se
hur omgivningen ser på företagets logotyp och om de överensstämmer med före-
tagets profil, företagets värderingar, avsikter och visioner. Det behöver inte alltid
vara så omfattande logotypförändringar. Den effekt som företaget vill skapa hos
omgivningen vid en logotypförändring kan vara av tre slag:

! Företaget kan genom logotypförändringen, ladda logotypen med nya
positiva associationer till företaget och dess logotyp.

! Är företaget nöjd med de nuvarande värderingarna och attityder som
omgivningen har om företaget kan, en logotypförändring innebära att
företaget endast vill förstärka logotypens kärnvärde hos mottagarna.

! Företaget vill få bort, de eventuella negativa kopplingar som omgivningen
har till företaget.

Hur väl känner allmänheten till logotyper och hur uppfattas logotypen i
allmänhet? Logotyper är inte alltid så lätta att förnimma och det går inte alltid att
förknippa bara en symbol till ett företag. Oftast behövs det en text till symbolen,
för att allmänheten ska kunna associera något till företaget. Generellt uppfattar
inte allmänheten logotyper så väl som företag och som omvärlden kan tänkas tro.
Det är främst de logotyper som allmänheten kommer i kontakt med kontinuerligt
och i vardagslivet som allmänheten känner till.

För att en logotyp ska fungera som informationsbärare, bör logotypen vara lätt att
känna igen samt gärna ha något som härrör till företaget. Den ska även väcka
positiva associationer till företaget.
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6.2  Kritisk granskning av det egna arbetet
Det kan finnas vissa källor för feltolkningar i detta arbete. Det kan dels bero på att
jag har varit själv med mitt arbete, vilket kan ha påverkat min syn och tolkning av
det material och den information som jag har använt mig av i uppsatsen.

Det har även varit en stor begreppsförvirring när det gäller vissa begrepp i littera-
turen. Begreppen laddas med olika innebörder, och därför kan det vara svårt att
veta hur begreppen ska definieras. De begrepp som det främst gäller är hur varu-
märken och logotyper preciseras samt kring begreppen profil och identitet.

Jag har i arbetet bara intervjuat en representant från respektive företag. För att
eventuellt få en mer nyanserad och djupare bild, skulle man ha kunnat intervjua
fler personer från företagen. Då jag hade som avsikt att titta på logotypens roll
och att öka förståelsen kring hur logotyper uppfattas, ansåg jag att den informa-
tion som jag fick tillgång till var tillräcklig för detta.

6.2  Förslag till framtida forskning
Arbetet med uppsatsen har varit spännande och inspirerande och det har under
arbetets gång uppkommit många nya vinklingar och spännande sidospår.

Det skulle kunna gå att vidare utveckla denna uppsats, genom att även studera hur
företagets anställda ser på logotypen. Stämmer de anställdas uppfattningar överens
med företagets avsikter med logotypen i och med en logotypförändring.

Det hade varit intressant att studera logotypens roll i varumärket. Har logotypens
någon betydelse för varumärket? Påverkas egentligen uppfattningen av varu-
märket och dess värde utav logotypens utseende. Detta är ett område som det inte
har studerats så mycket om och jag anser att detta skulle vara intressant att
undersöka, då logotypen är en del utav varumärket och varumärket har idag en
väldig stor betydelse för företagen.

Jag hade även funderingar kring om det går att marknadsföra logotyper? Skulle
allmänhetens syn och åsikter om företaget i så fall påverkas?
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Bilaga 2

Intervjuguide.
För telefonintervju medrepresentant från respektive företag

Allmänna frågor
- Företagets namn:
- Intervjuperson:

Logotypen och dess utformning
- Symboliserar logotypen något?
- Om ja, vad?
- Vilket budskap vill ni förmedla med logotypen? Vilka kärnvärderingar ska

logotypen förknippas med?
- Finns det några ytterligare associationer logotypen kan kopplas till?
- Varför har ni valt just den symbolen?
- Vilken reaktion vill Ni skapa (tradition/ uppmärksamhet)?
- Fungerar logotypen som en informationsbärare för företaget?
- Om ja, hur gör den detta?

Logotypförändringar
- Vad låg till grund för logotypförändringen? (organisatoriskt/logotyp)
- Vad var förändringens huvudsyfte?
- På vilket sätt uppfattades den gamla logotypen?
- Hur kom Ni fram till Er logotyp?
- Var det någon ansvarig på Ert företag eller anlitade Ni något reklambolag?
- Varför blev det just den logotypen?

Grafiska manualen
- Är Ni konsekventa när det gäller färger, symbol och typsnitt i ert material?
- Hur används det, finns det speciella normer eller regler som ni ska följa?
- Vad har Ni för kontrollsystem att alla som har med företaget att göra använder

samma logotyp?
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Undersökningar
- Har Ni gjort några undersökningar, om vilken logotyp som skulle passa Ert

företag bäst?
- Om undersökning har gjorts, hur har den påverkat Ert beslut?
- Har ni gjort någon undersökning efter det att logotypen har funnit ute på

marknaden ett tag?
- Om ja, när gjordes den och efter hur lång tid?
- Skulle Ni idag vilja förändra något på logotypen?
- Om ja, varför?

Målgrupper
- Vilka målgrupp/er vänder sig företaget/logotypen sig till?
- Har ni ändrat målgrupper i och med logotypförändring?
- Hur används företagets logotyp för att nå målgrupperna?

(kommunikationsaktiviteter)



57

Bilaga 3

Intervjuguide:
För fokusgruppintervjuer

Allmänna frågor:
- Känner ni till dessa logotyper?
- Vilka företaget eller organisationer tillhör dessa till?

Frågor om: SVT
Företaget i allmänhet:

- Vad känner ni till om SVT?
- Vad har ni för associationer till SVT?
- Har ni några negativa eller positiva erfarenheter av företaget?
- Har ni märkt att SVT har förändrat sin logotyp?

Gamla logotypen:

- Vad tycker ni logotypen står för?
- Betyder den något för dig?
- Vad associerar du logotypen med?
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Nya logotypen:

- Vad tycker ni att logotypen står för?
- Vad anser ni om förändringen?
- Vad tycker ni att den nya logotypen symboliserar?
- Beskriver den företaget?
- Vad tycker ni om färgerna på logotypen?

Frågor om: Arla Foods
Allmänna frågor om företaget:

- Vad känner ni till om Arla?
- Har ni några negativa eller positiva erfarenheter av företaget?
- Har ni märkt att Arla har förändrat sin logotyp?

Gamla logotypen:

- Vad tycker ni denna står för?
- Betyder den något för dig?
- Vad associerar du logotypen med?

Nya logotypen:

- Vad tycker ni att den nya logotypen står för?
- Vad anser ni om förändringen?
- Vad tycker ni att logotypen symboliserar?
- Beskriver den företaget på ett bra sätt?

- Vad tycker ni om färgerna på logotypen?
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Bilaga 4

Fokusgruppintervjuerna bestod utav fyra grupper och här kommer en
beskrivning utav deras sammansättning.

! Gruppen som innehöll högstadieeleverna bestod utav två tjejer och
två killar, vilka gick i åttonde och nionde klass.
 Intervjuplats: Linnéskolan, Hässleholm

! Gruppen gymnasieeleverna bestod utav fyra tjejer och två kille, de
läste alla olika program på samma skola.
Intervjuplats: Söderportskolan, Kristianstad

! Gruppen högskolestuderande bestod utav tre killar och tre tjejer. De
läser olika program och kurser på olika skolor.
Intervjuplats: Kristianstad Högskola, Kristianstad

! Gruppen yrkesverksamma personerna var mellan 25-35, och bestod
utav tre tjejer och två killar. De jobbade bland annat som försäljare,
inom sjukvården och som dataingenjör.
Intervjuplats: Lunds Universitet, Lund


